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ACTA Nº 1/2009

DA SESSÃO ORDINÁRIA DE JANEIRO DE 2009
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,
REALIZADA A 27 DE JANEIRO DE 2009
------Aos 27 dias do mês de Janeiro de 2009, no auditório do Centro Cultural de
Lagos, reuniram-se em Sessão Ordinária de Janeiro, convocada ao abrigo do artigo
4º do Regimento da Assembleia da Juventude, os Membros da Assembleia da
Juventude, com a seguinte, ORDEM DO DIA:


PONTO 1 - Informação escrita do Presidente da Câmara Municipal
acerca da actividade do município;



PONTO 2 - Pobreza, sociedade e imigração;



PONTO 3 - Turismo e desenvolvimento rural.

------ABERTURA DA SESSÃO: Não estando presente no início dos trabalhos a Sra.
Segunda Secretária da Mesa, Rafaela Santos (JÚLIO DANTAS), o Sr. Presidente da
Mesa, Pedro Rosado (JÚLIO DANTAS) convidaou a Sra. Bárbara Veloso (JÚLIO
DANTAS) para ocupar o lugar de Segunda Secretária da Mesa. O Sr. Presidente da
Mesa, Pedro Rosado (JÚLIO DANTAS), verificada a existência de quórum, deu início
à presente Sessão, quando eram 10.15 horas, verificando-se as seguintes presenças:
ESCOLA
EB 2,3 Nº 1
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NOME/CARGO DO MEMBRO
Alexandre Ferro
Ana Almeida
Ana Carina Silva
Ana Carolina Martins
Ana Isabel Silva
Daniel Monteiro
Fabiana Duarte
João Pereira
Bárbara Veloso
Eva Rodrigues
Inês Dias
Inês Freitas
Patrícia Conceição
Pedro Rosado
(Presidente)
Ana Martins
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GIL EANES
GIL EANES
GIL EANES
GIL EANES
GIL EANES
NAUS
NAUS
NAUS
NAUS
NAUS
NAUS
IEFP
IEFP

Carlota Machado
Deolinda Ferreira
(Primeira Secretária)
Gonçalo Ferreira
Ricardo Caldeira
Vasco Ferreira
Cassandra Melo
Daniel Matos
Denise Fernandes
Ibrhaim Hamia
Pedro Felício
Polina Vytruchenko
Marta Luz
Sara Nunes

------ENTROU JÁ NO DECURSO DA SESSÃO, no momento indicado nesta Acta, os
seguintes Membros:
ESCOLA
GIL EANES

NOME DO MEMBRO

Catarina Martins
Rafaela Santos
JÚLIO DANTAS
(Segunda Secretária)
------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
------O Sr. Ibrhaim Hamia (NAUS) fez a apresentação de um powerpoint intitulado
“O respeito pela Natureza é sinal de uma Sociedade desenvolvida!”, que abordava a
destruição de um ninho de cegonha.----------------------------------------------------------------ENTRADA DE MEMBRO DA ASSEMBLEIA DA JUVENTUDE: Durante esta
intervenção, entrou na sala a seguinte Membro da Assembleia da Juventude:
ESCOLA
JÚLIO DANTAS

NOME DO MEMBRO
Rafaela Santos
(Segunda Secretária)

HORA
10.20

------A Sra. Inês Dias (JÚLIO DANTAS) perguntou se a Câmara Municipal podia
interferir na abertura do cinema em Lagos.--------------------------------------------------------O Sr. Gonçalo Ferreira (GIL EANES), referindo-se ao Centro de Ciência Viva,
perguntou se as visitas de estudo a este equipamento iriam ser gratuitas e se vai
existir um horário especial para as escolas.---------------------------------------------------------A Sra. Eva Rodrigues (JÚLIO DANTAS) perguntou qual a data prevista para a
conclusão das obras da Avenida dos Descobrimentos.------------------------------------------A Sra. Carlota Machado (GIL EANES) congratulou-se com o facto da Câmara
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Municipal se ter preocupado com a proliferação das gaivotas e perguntou para
quando estava prevista uma acção no sentido de minimizar esta realidade.------------------A Sra. Marta Luz (IEFP) congratulou a Câmara Municipal por ter tornado
possível o encontro de jovens intitulado “Quatro Lagos da Europa” e perguntou
onde se iria realizar o próximo encontro neste âmbito.------------------------------------------O Sr. Vasco Ferreira (GIL EANES) solicitou informação sobre que tipo de
ordenamento e que tipo de licenciamentos a Câmara concederá para a Frente
Ribeirinha.------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado o Período Antes da Ordem do Dia e estando presente na Sala a Sra.
Segunda Secretaria da Mesa, Rafaela Santos (JÚLIO DANTAS), ocupou esta a sua
posição na Mesa, tendo a Sra. Bárbara Veloso (JÚLIO DANTAS) voltado a ocupar o
seu lugar na respectiva bancada.----------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ORDEM DO DIA:
------Não tendo sido alvo de qualquer intervenção foi a Ordem do Dia para a
presente Sessão da Assembleia Municipal aprovada por unanimidade.-----------------------PONTO UM - INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL ACERCA DA ACTIVIDADE DO MUNICÍPIO: Foi dispensada a leitura da
Informação em causa, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente remetida a
todos os Membros da Assembleia da Juventude a qual fica arquivada em pasta anexa
ao presente livro de actas sob o número D - 13-2.------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Júlio Barroso, fez a respectiva
introdução ao assunto e respondeu a algumas das questões colocadas no Período
Antes da Ordem do Dia, começando por dizer que o ninho de cegonha referido
pela Escola das Naus não tinha sido destruído, mas sim colocado noutro local, com
o apoio do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade. Referiu que o
cinema é um investimento privado, não estando a Câmara interessada em fazer
qualquer tipo de parceria. Informou que o Centro de Ciência Viva de Lagos ia ser
inaugurado na tarde do presente dia e iria haver visitas gratuitas para grupos de
alunos. Sobre as obras da Avenida disse que estão em execução duas obras: uma no
âmbito do Programa Polis, Jardim da Constituição e Praça do Infante, que estará
pronta, em principio antes do Verão e a outra, construção do parque de
estacionamento subterrâneo que tem como data prevista para a sua conclusão, fim
de 2009, princípio de 2010. Sobre o controlo das gaivotas, disse que o mesmo está a
ser estudado em conjunto com o Instituto da Conservação da Natureza e da
Biodiversidade. Sobre o encontro de cidades com o nome de Lagos, informou que
já não são quatro a cidades com o nome de Lagos que constituem a Associação, mas
sim cinco, porque a Lagos de Portugal, Espanha, França e Grécia, juntou-se Lagos
do México, sendo que o próximo encontro ainda não tem local certo, mas será ou
no México ou em Espanha. Referiu que as licenças a conceder para a Frente
Ribeirinha vão estar a cargo da Câmara Municipal e do IPTM, sendo que está
prevista a colocação de seis espaços na área da restauração, que não restaurantes
propriamente ditos.-------------------------------------------------------------------------------------INTERRUPÇÃO DA SESSÃO: Neste momento, eram 10.48 horas, o Sr.
Presidente da Mesa, Pedro Rosado (JÚLIO DANTAS), declarou interrompidos os
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trabalhos da Sessão para um breve intervalo, tendo os mesmos sido retomados às
11.04 horas.----------------------------------------------------------------------------------------------ENTRADA DE MEMBRO DA ASSEMBLEIA DA JUVENTUDE: Durante esta
interrupção, entrou na sala a seguinte Membro da Assembleia da Juventude:
ESCOLA
GIL EANES

NOME DO MEMBRO
Catarina Martins

------PONTO DOIS - POBREZA, SOCIEDADE E IMIGRAÇÃO:
------Os Membros da Bancada da Escola das Naus fizeram uma apresentação de um
powerpoint sobre o tema deste assunto da Ordem do Dia.-------------------------------------A Sra. Bárbara Veloso (JÚLIO DANTAS) disse que Portugal tornou-se num país
de acolhimento de imigrantes, tendo a Câmara Municipal desenvolvido esforço no
sentido de saber as dificuldades destes imigrantes, tendo aberto um CLAII.
Perguntou se havia dados rigorosos sobre o número de imigrantes residentes em
Lagos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Sara Nunes (IEFP) fez uma apresentação de um powerpoint sobre o
tema deste assunto da Ordem do Dia.--------------------------------------------------------------O Sr. Pedro Felício (NAUS) leu a seguinte Proposta: “Considerando que o
número de pobres é uma preocupação de todos. Querendo contribuir poara uma
maior igualdade entre as pessoas. Pensando que cada um pode fazer alguma coisa,
mas as organizações públicas devem ter soluções e devem informar e mobilizar os
cidadãos. Porque a ONU, Organização das Nações Unidas, há quase vinte anos,
criou o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que se comemora a 17 de
Outubro. A Assembleia da Juventude de Lagos propõe à Câmara Municipal de
Lagos a realização de uma acção qualquer que lhe pareça adequada contra a pobreza
no nosso concelho, a ser feita no dia 17-10-2009.”-----------------------------------------------A Sra. Carlota Machado (GIL EANES) abordando o tema pobreza pelo lado da
pobreza cultural, perguntou se o município não ficaria melhor servido se existisse
um espaço onde pudessem ser desenvolvidas as actividades realizadas, no presente,
na Biblioteca Municipal de Lagos.-------------------------------------------------------------------O Sr. Vasco Ferreira (GIL EANES) perguntou se estava prevista a construção de
mais escolas para o Concelho uma vez que as existentes estão sobrelotadas.----------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Júlio Barroso, deu os parabéns às
intervenções feitas. Disse que uma família é considerada pobre quando o seu
rendimento mensal é inferior a trezentos euros por mês e a Câmara já tomou
medidas para apoiar famílias que se encontrem nessa situação. Referiu que a Câmara
tem um Serviço de Acção Social que tem desenvolvido trabalho nesta área. Disse
que concordava com o que tinha sido dito pela Escola das Naus, quando referiram
que a educação é um meio para combater a pobreza. Referiu que não há receitas
absolutas para cuidar da pobreza, há sim alguns paliativos e algumas estruturas
especializadas, as quais desenvolvem trabalhos muito importantes no Concelho,
como a CPCJ e o CLAII. Reconheceu que os portugueses são os “campeões” da
emigração, sendo agora Portugal um país de imigrantes. Informou que está feito um
projecto para uma nova Biblioteca mas não estão reunidas condições financeiras
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para avançar com o projecto e que vai ser feita uma nova escola na zona do Moinho
do Azeite, a chamada escola tecnopolis.------------------------------------------------------------Posto isto passou-se à votação da Proposta apresentada pela Escola das Naus,
tendo a mesma obtido a seguinte resultado:
JÚLIO
EB 2,3
GIL
NAUS
IEFP TOTAL
DANTAS
Nº1
EANES
VOTOS A FAVOR
7
8
6
0
2
23
ABSTENÇÕES
0
0
0
7
0
7
VOTOS CONTRA
0
0
0
0
0
0
------Assim a Proposta apresentada pela Escola das Naus, foi aprovada por maioria.------PONTO TRÊS - TURISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL:
------O Sr. Gonçalo Ferreira (GIL EANES) fez uma apresentação de um powerpoint
intitulada “Turismo Complementar e novas oportunidades no Concelho de Lagos”.------A Sra. Ana Carolina (EB 2, 3 Nº 1) leu a seguinte Moção: “No âmbito deste
ponto, os alunos da escola supra citada apresentam algumas propostas, com vista à
promoção do desenvolvimento do meio rural envolvente, tendo como principal
objectivo a criação de um destino de férias alternativo ao que já existe – a praia.
Guiar os turistas pelo interior do concelho, proporcionando-lhes saborosas
experiências no domínio da gastronomia tradicional nos restaurantes típicos, o que
pressupõe a concepção de um roteiro gastronómico. Criar locais de lazer para
piqueniques, disponibilizando todas as infra-estruturas necessárias e proporcionando
a prática de actividades ao ar livre, tirando partido das potencialidades dos espaços
existentes. Tomemos como exemplo a mata de Barão de S. João, onde, para além de
uma agradável refeição, podemos usufruir de um aprazível passeio pedestre.
Sugestões de lugares e de actividades a desenvolver: - barragem da Bravura (prática
de modelismo náutico e de B.T.T. ); - Almádena (perto do centro hípico, de forma a
que os visitantes possam desfrutar de passeios a cavalo); - Odiáxere (prática de T.T.
(passeios em veículos de todo o terreno e provas de obstáculos)). Promover o
turismo em aldeia rural: esta sugestão pressupõe a recuperação ou reconstrução de
um monte algarvio em torno do qual se desenvolveria uma aldeia típica, com casas
para alojamento, tabernas e mercearias, lembrando os tempos antigos. Os visitantes
ocasionais e os hóspedes poderiam participar nas actividades agrícolas e pecuárias
que aí se desenvolviam.”-------------------------------------------------------------------------------O Sr. Daniel Matos (NAUS) perguntou que acções podiam ser desenvolvidas
para que o turismo em Lagos não fosse só praia e sol, mas também a actividades de
conhecimentos histórico-cultural.--------------------------------------------------------------------A Sra. Denisse Fernandes (NAUS) disse que o local onde se encontra o museu
não é o melhor por isso há muitas pessoas que não o vão visitar.------------------------------O Sr. Pedro Felício (NAUS) apelou para uma melhor sinalização da Igreja de
Santo António, assim como para todos os pontos históricos de Lagos.----------------------A Sra. Patrícia Conceição (JÚLIO DANTAS) apresentou um powerpoint com o
seguinte titulo: “Turismo e desenvolvimento rural”.---------------------------------------LIVRO DE ACTAS
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------A Sra. Carlota Machado (GIL EANES) perguntou se o Projecto Erickson ainda
se mantinha.----------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Inês Freitas (JÚLIO DANTAS) fez uma apresentação de um powerpoint
com o titulo “Turismo Rural em Lagos”.-----------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Júlio Barroso, felicitou as intervenções
feitas neste ponto. Disse que o turismo é a principal actividade económica geradora
de riqueza no Concelho estando as pessoas a abandonar o trabalho no campo e a
pesca, dedicando-se ao turismo. Referiu que deve-se colocar um travão nesta
constatação, apesar de isso não ser fácil. Disse que muitas das sugestões dadas nas
apresentações feitas já estão a ser trabalhadas pela Câmara Municipal, como por
exemplo a Carta Arqueológica do Concelho. Referiu que outros passos estão a ser
dados para que Lagos não seja só sol e praia, investindo numa ecovia, que irá
integrar a ciclovia do Algarve que liga o Cabo de S. Vicente a Espanha, isto pelo
litoral do Algarve e na vialgarviana, uma via que passa pelo interior do Algarve, que
integra uma via europeia de caminhos, uma vez que há muitas pessoas a percorrer a
Europa a pé. Afirmou que Lagos é um Concelho mais reconhecido a nível de
turismo histórico-cultural. Disse que a localização do museu tem sido elogiada pelos
turistas e que um dos monumentos mais visitados em Lagos é o Mercado dos
Escravo e não faz sentido este monumento estar na posse do Ministério do Exército
e é pela posse deste monumento que a Câmara Municipal tem lutado para poder dar
continuidade ao seu Plano Museológico. Afirmou que o turismo é a “galinha dos
ovos de ouro” que tem que ser muito bem tratada, porque por vezes as galinhas não
dão ovos. Disse que Lagos pretende ser uma cidade tecnopolis, principalmente a
parte nova da cidade, aproveitando as novas tecnologias existentes. Disse que o
Centro Histórico é a sala de visitas do Concelho e também precisa de ser cuidado.
Sobre o Projecto Erickson, disse que o mesmo vai ter continuidade. Informou que a
Barragem da Bravura tem um Plano que não permite muita expansão a nível
turístico.--------------------------------------------------------------------------------------------------Posto isto passou-se à votação da Moção apresentada pela Escola EB 2, 3 nº 1,
tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------FORMA DE VOTAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES TOMADAS: Em todas as
deliberações tomadas no decorrer da presente Sessão, foi utilizada a forma de
votação por braço levantado e por Escola representada na Assembleia.----------------------ENCERRAMENTO DA SESSÃO: E, nada mais havendo a tratar, o senhor
Presidente da Mesa, eram 12.35 horas, declarou encerrada a Sessão.--------------------------Da qual, para constar, foi extraída a presente Acta que vai ser assinada pela
Mesa da Assembleia da Juventude:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
_________________________________________________________________
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