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Secretário Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos José Contente

Fotografia de Rodolfo Vieira vence Passatempo
“Açorianos no Mundo: Onde Estamos?/Azoreans
in the World: Where are we?”

Os Açores são uma região onde a “lei dos astros ganha uma dimensão e uma
aposta especial”, referiu hoje o Secretário Regional da Ciência, Tecnologia e
Equipamentos, adiantando que a aposta em diversos projetos estruturantes que
utilizam tecnologia espacial pretendem desenvolver no arquipélago um cluster

PS abandona Assembleia Municipal de Ponta
Delgada

científico e tecnológico.

Opinião

José Contente, que falava na cerimónia de entrega dos prémios da final nacional das
Olimpíadas da Astronomia, que decorreu no Observatório Astronómico de Santana
(OASA), afirmou que o Governo Regional aposta na investigação científica e no
desenvolvimento tecnológico e científico, centrado nas pessoas, para “passarmos
para um novo patamar, um novo pilar de desenvolvimento” baseado na economia do
conhecimento.
“O Governo dos Açores continua a acreditar e a trabalhar para trazer para a nossa
Região projetos estruturantes e relevantes que permitam qualificar ainda mais os
nossos recursos humanos e que tenham uma forte ligação empresarial de modo a
reverterem em receitas”, disse o Secretário Regional, acrescentando que os setores
da agricultura e do turismo podem e devem ser complementados com a sociedade
do conhecimento “num processo em que as sinergias resultante da ligação destes
três pilares possam melhorar a qualidade de vida dos açorianos, acompanhar o
mundo desenvolvido e rentabilizar os nossos recursos naturais”.
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José Contente entende que é com “persistência e resistência” que os pioneiros vão
implementando um novo cluster nos Açores, fundado na tecnologia espacial e na
defesa dos recursos naturais, apostando claramente na divulgação e investigação
científica.
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O governante valorizou, neste sentido, o dinamismo e pedagogia da rede dos
Centros de Ciência dos Açores que, de forma simples e descomplexificada, tem
levado junto da comunidade escolar e dos açoriano conceitos científicos que ajudam
a enraizar uma sociedade cada vez mais qualificada.
O Secretário Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos relembrou os vários
projetos estruturantes que o Governo Regional tem concretizado em várias ilhas dos
Açores, nomeadamente a Estação da ESA em Santa Maria, a estação de climatologia
na ilha do Pico, a de medição da radiação atmosférica e da deteção de ensaios
nucleares na Graciosa, e ainda a instalação de duas estações de geodesia e
radioastronomia nas ilhas das Flores e Santa Maria, entre outros.
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“Entendemos que todos estes projetos traduzem uma estratégia política que visa
implementar nos Açores uma economia do conhecimento e desencadear uma nova
alavanca do desenvolvimento regional”, rematou José Contente.
A sétima edição das Olimpíadas da Astronomia, promovidas pela Sociedade
Portuguesa de Astronomia, decorreu este ano, pela primeira vez, fora do continente,
no OASA na Ribeira Grande, e trouxe aos Açores alunos e professores de diversas
escolas do país, uma iniciativa apoiada pelo Governo Regional, através da Secretaria
Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos e pela Fundação Sócio-Profissional
e Cultural da Ribeira Grande.
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