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ACTA Nº 2/2009

DA SESSÃO ORDINÁRIA DE ABRIL DE 2009
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,
REALIZADA A 8 DE MAIO DE 2009
------Aos 8 dias do mês de Maio de 2009, no auditório do Centro Cultural de Lagos,
reuniram-se em Sessão Ordinária de Abril, 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 - Ambiente, território e energia;



PONTO 3 - O mar na vida de Lagos.

------ABERTURA DA SESSÃO: Na ausência do Sr. Presidente da Mesa, Pedro Rosado
(JÚLIO DANTAS), e estando presente a Primeira e Segunda Secretária da Mesa,
respectivamente Deolinda Ferreira (GIL EANES) e Rafaela Santos (JÚLIO DANTAS),
assumiu a função de Presidente da Mesa a Primeira Secretária, Deolinda Ferreira
(GIL Eanes) e de Primeira Secretária da Mesa a Sra. Rafaela Santos (JÚLIO DANTAS).
Faltando um Segundo Secretário para completar a Mesa, a Sra. Presidente da Mesa,
em exercício, convidou a Sr. Inês Fernandes (JÚLIO DANTAS) para ocupar esse
lugar. Verificada a existência de quórum, deu início à presente Sessão, quando eram
10.23 horas, verificando-se as seguintes presenças:
ESCOLA
EB 2,3 Nº 1
EB 2,3 Nº 1
EB 2,3 Nº 1
EB 2,3 Nº 1
EB 2,3 Nº 1
EB 2,3 Nº 1
EB 2,3 Nº 1
EB 2,3 Nº 1
JÚLIO DANTAS
JÚLIO DANTAS
JÚLIO DANTAS
JÚLIO DANTAS
JÚLIO DANTAS
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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 Fernandes
Patrícia Conceição
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JÚLIO DANTAS
GIL EANES
GIL EANES
GIL EANES
GIL EANES
GIL EANES
GIL EANES
GIL EANES
NAUS
NAUS
NAUS
NAUS
NAUS
IEFP
IEFP

Rafaela Santos
(Segunda Secretária)
Ana Martins
Carlota Machado
Catarina Martins
Deolinda Ferreira
(Primeira Secretária)
Gonçalo Ferreira
Ricardo Caldeira
Vasco Ferreira
Cassandra Melo
Daniel Matos
Denise Fernandes
Pedro Felício
Polina Vytruchenko
Marta Luz
Sara Nunes

------FALTARAM A ESTA SESSÃO OS MEMBROS DA ASSEMBLEIA DA JUVENTUDE,
a seguir indicados:
ESCOLA
JÚLIO DANTAS
NAUS

NOME/CARGO DO MEMBRO
Pedro Rosado
(Presidente)
Ibrhaim Hamia

------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
------O Sr. Alexandre Ferro (EB 2, 3 Nº 1) disse que foi com agrado que tomou
conhecimento das medidas de carácter social que a Câmara Municipal decidiu
implementar com vista a minorar os efeitos da crise económica.------------------------------A Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lagos, Maria Joaquina Matos,
congratulou-se pelo facto dos alunos estarem atentos à crise social.---------------------------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 - 14-2.------------------------------------------------Dada à ausência do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Júlio Barroso, por se
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encontrar ausente do Concelho em serviço, a Sra. Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Maria Joaquina Matos, fez a respectiva introdução ao assunto.-------------------O Sr. João Pereira (EB 2, 3 Nº 1) perguntou quando iriam iniciar-se as obras de
construção, e o local, da escola que vai receber as turmas em excesso na Escola EB
2, 3 nº 1 de Lagos.--------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Ana Almeida (EB 2, 3 Nº 1) perguntou quando iria estar pronta a nova
escola.-----------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Ana Silva (EB 2, 3 Nº 1) perguntou se a escola EB 2, 3 nº1, depois de
construída a nova escola, iria continuar a funcionar.---------------------------------------------A Sra. Inês Dias (JÚLIO DANTAS) perguntou qual o custo da obra da nova
escola.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. João Pereira (EB 2, 3 Nº 1) perguntou quando é que o novo edifício da
Câmara iria estar pronto.------------------------------------------------------------------------------A Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, disse que
vai ser construída uma escola EB 2, 3, de tipologia T30, ou seja, que pode
comportar até trinta turmas. Informou que o projecto está feito e vai ser uma escola
moderna, sendo o Moinho do Azeite o local da mesma, começando a sua
construção durante o presente mês de Maio, para que entre em funcionamento no
ano lectivo 2010/2011. Sobre o novo edifício da Câmara disse que o mesmo irá
entrar em funcionamento a partir do dia 4 de Julho.---------------------------------------------A Sra. Inês Dias (JÚLIO DANTAS) perguntou que tipo de intervenção iria a
Escola Júlio Dantas sofrer.----------------------------------------------------------------------------A Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, informou que tinha
conhecimento de que iam fazer uma intervenção na Júlio Dantas, mas não sabia
pormenores.---------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. João Pereira (EB 2, 3 Nº 1) perguntou qual o destino a dar aos espaços
onde estão actualmente instalados serviços da Câmara Municipal, depois da entrada
em funcionamento do novo edifício camarário.---------------------------------------------------A Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, disse que
muitos dos espaços são alugados e irão ser rescindidos os contratos; os espaços que
pertencem à Câmara Municipal, vão continuar a funcionar com outras
funcionalidades.-----------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Inês Dias (JÚLIO DANTAS) perguntou se o novo edifício da Câmara iria
ter painéis solares para aproveitamento de energia.-----------------------------------------------A Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, respondeu
que o novo edifício da Câmara Municipal não iria ter painéis solares, acrescentando
que o Pavilhão e Piscinas não têm painéis, mas vão ter em breve. Disse ainda que a
nova escola vai ter painéis solares.-------------------------------------------------------------------O Sr. Gonçalo Ferreira (GIL EANES) perguntou porque é que o novo edifício
da Câmara Municipal não vai ter painéis solares.--------------------------------------------------A Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, disse que a
questão era bem colocada, mas não sabia dar resposta.-------------------------------------
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------PONTO DOIS - AMBIENTE, TERRITÓRIO E ENERGIA:
------A Escola das Naus fez uma apresentação em powerpoint sobre o assunto deste
Ponto da Ordem do Dia, focando o problema “Poluição Luminosa”.------------------------A Sra. Catarina Martins (GIL EANES) fez uma apresentação em powerpoint
intitulada “A Cratera de Lagos”.---------------------------------------------------------------------A Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, sobre a
problemática mencionada pela Escola das Naus, referiu que a electricidade é um
grande benefício para as pessoas e só se pode considerar poluição quando se gasta
mal a mesma. Desafiou a escola das Naus a encontrar propostas no sentido de
economizar energia na sua escola. Respondendo a algumas questões colocadas na
apresentação da Gil Eanes, começou por dizer que as obras de construção dos
novos parques de estacionamento estão a decorrer dentro do previsto e que no fim
de 2009, princípio de 2010, devem entrar em funcionamento. Disse que o Hotel S.
Cristóvão é de um particular, que tem um projecto para uma unidade hoteleira, mas
não sabe quando a obra irá arrancar. Informou que sobre a linha de água que existe
no Porto de Mós irá ser construída uma ponte. Referiu que a arqueologia não
atrasou as obra da frente ribeirinha. Disse que o Porto de Pesca não é da
responsabilidade da Câmara Municipal, mas sim do IPTM. Realçou que a Câmara
Municipal está preocupada com o estacionamento e com o trânsito na Avenida dos
Descobrimentos mas, em termos de estacionamento, vão ser criadas alternativas
servidas pelos transportes públicos.-----------------------------------------------------------------O Sr. Vereador da Câmara Municipal, António Marreiros, sobre a iluminação
informou que a Câmara Municipal tem um documento designado por Carta
Energética, sendo que o mesmo serve para colmatar algumas deficiências a nível de
iluminação pública e de consumo em edifícios da Câmara Municipal. Informou que
todos os projectos novos de equipamentos públicos vão ter que ter painéis solares e
que o novo edifício não o tem porque não havia tempo para alterar o projecto,
estando esse assunto em análise. Sobre acessos na zona envolvente ao novo edifício
da Câmara Municipal, disse que parte dos mesmos irão estar prontos no final do
corrente mês e os restantes perto da inauguração do novo edifício. Sobre o Porto de
Mós disse que há um estudo, com alguns anos, para a requalificação do Vale do
Porto de Mós e são as obra relacionadas com essa requalificação que estão a
decorrer. Em relação ao Porto de Pesca disse que existe um Plano de requalificação
ao qual a Câmara Municipal deu parecer favorável.-----------------------------------------------O Sr. Gonçalo Ferreira (GIL EANES) disse que quando o Vale do Porto de Mós
tiver a sua requalificação feita, o acesso de carro à praia vai ser muito difícil e isso
não beneficia muita gente que lá se desloca.-------------------------------------------------------O Sr. Daniel Matos (NAUS) leu a seguinte Proposta: “Todas as zonas húmidas
são de importância vital para o nosso Planeta. É necessário que não sejam destruídas
nem danificadas. Embora sejam protegidas por leis internacionais e nacionais, é
certo que as pessoas as estragam, pois desconhecem o seu valor. O concelho de
Lagos tem duas zonas húmidas: uma fica na Ria de Alvor, outra é o sapal e paul de
Lagos. Considerando que só a informação pode melhorar a atitude das crianças e
jovens, futuros cidadãos, a Assembleia da Juventude de Lagos propõe à Câmara
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Municipal a realização de um concurso destinado às escolas, no próximo ano
lectivo, para um folheto ou cartaz com os valores naturais das zonas húmidas.”-----------A Sra. Ana Martins (EB 2, 3 Nº1) disse o seguinte: “No âmbito deste ponto, os
alunos da EB 2, 3 nº 1, apresentam algumas sugestões de melhoria das condições
ambientais, promovendo uma renovação energética tendo por base os recursos
naturais do território. A saber: - utilização das ondas para produção de energia; aproveitamento das águas residuais para rega de todos os campos de golfe; colocação de painéis solares nos edifícios públicos; - construção de um jardim
público, utilizando os recursos naturais disponíveis.”--------------------------------------------A Sra. Bárbara Veloso (JÚLIO DANTAS) fez uma apresentação de um
powerpoint com o titulo “Ambiente e território no Concelho de Lagos”, acabando
por colocar as seguintes questões: - para quando a verdadeira política de
ordenamento do território, preservando os hábitos rurais e disciplinando a
especulação urbana? - para quando o PDM?-------------------------------------------------------Posto isto foi colcoado à votação a Proposta apresentada pela Escola das Naus,
tendo a mesma obtido o seguinte resultado:
JÚLIO
EB 2,3
GIL
NAUS
IEFP TOTAL
DANTAS
Nº1
EANES
VOTOS A FAVOR
6
8
5
7
1
27
ABSTENÇÕES
0
0
0
0
1
1
VOTOS CONTRA
0
0
0
0
0
0
------Assim a Proposta apresentada pela Escola das Naus, foi aprovada por maioria.------A Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos,
considerou a Proposta apresentada excelente. Em relação à energia das ondas
informou que não havia qualquer projecto em Lagos para aproveitar esse tipo de
energia, apenas estavam a ser desenvolvidos parques eólicos no Concelho e estudos
para aproveitamento de águas residuais para rega. Sobre a construção de um Jardim,
solicitou esclarecimentos à escola EB 2, 3 nº1, uma vez que não percebia que tipo
de jardim tinham proposto.---------------------------------------------------------------------------O Sr. João Pereira (EB 2, 3 Nº 1) disse que se referiam a um jardim com outro
tipo de vegetação, uma vegetação que não necessitasse de muita rega.------------------------A Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, disse que
tinha registado a proposta. Disse que o Plano Director Municipal está a ser
trabalhado, mas ainda não está pronto para ser aprovado, no entanto há regras para
se construir.----------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Eva Rodrigues (JÚLIO DANTAS) fez uma apresentação de um
powerpoint com o titulo “Lagos e as energias renováveis”.-------------------------------------A Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, disse que a
aposta nas energias renováveis é uma preocupação da Câmara Municipal, mas não
pode, de uma só vez, criar condições para aproveitar todos os recursos naturais.-----------O Sr. Vereador da Câmara Municipal, António Marreiros, disse que
actualmente estão instalados dois parques eólicos no Concelho, Barão de S. João e
Pincho.----------------------------------------------------------------------------------------------LIVRO DE ACTAS
Nº 8
ANO 2009
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------PONTO TRÊS - O MAR NA VIDA DE LAGOS:
------A Escola das Naus fez uma apresentação em powerpoint sobre o assunto deste
Ponto da Ordem do Dia.------------------------------------------------------------------------------A Sra. Patrícia Conceição (JÚLIO DANTAS) fez uma apresentação em
powerpoint sobre o assunto deste Ponto da Ordem do Dia.-----------------------------------A Sra. Ana Martins (EB 2, 3 Nº 1) leu a seguinte Proposta: “A propósito deste
tópico surge de imediato uma pergunta “como pensar Lagos sem a presença do
mar?”. Com efeito, foi grande a sua importância para a existência e desenvolvimento
deste próspero burgo, desde os tempos mais remotos, quando a nossa “gente
marítima e a de Marte”, no dizer de Camões, contra ventos e marés, trouxe novos
mundos ao Mundo e, agora, os recebe ou acolhe. Como homenagem a essa
privilegiada via de comunicações, o mar, sugerimos a construção de um Núcleo
Museológico – “Nós e o Mar” -, o qual dê a conhecer a cidade, desde o seus
primórdios até à actualidade, partindo sempre da dualidade mar/terra, recorrendo,
se possível a diferentes espólio: documentos, achados arqueológicos e outros.”------------A Sra. Denise Fernandes (NAUS) leu a seguinte Proposta: “Portugal vai propor
às Nações Unidas, no próximo dia 13 de Maio, um aumento da extensão do fundo
do mar a que tem direito, depois de vários anos de estudos. Assim, o nosso País
pretende ficar com os fundos do oceano, para além das 200 milhas náuticas que já
possui, o que alargará o nosso território através de uma área marinha de mais 240
mil quilómetros quadrados, ou seja, mais quinze vezes o tamanho de Portugal
Continental. Actualmente, a zona económica exclusiva de Portugal já é de 1,6
milhões de quilómetros quadrados. Os fundos marinhos são espaços que no futuro
poderão ser explorados e dispõem de imensas riquezas minerais. Por isso, não
podemos ficar indiferentes. Considerando a ligação de Lagos ao mar e o interesse de
todos sabermos esses resultados, a Assembleia da Juventude de Lagos propõe à
Câmara Municipal de Lagos a realização de uma exposição ou debate sobre as novas
fronteiras de Portugal.”--------------------------------------------------------------------------------A Sra. Marta Luz (IEFP) fez uma apresentação em powerpoint sobre o assunto
deste Ponto da Ordem do Dia.-----------------------------------------------------------------------A Sra. Inês Dias (JÚLIO DANTAS) fez uma apresentação em powerpoint sobre
o assunto deste Ponto da Ordem do Dia.----------------------------------------------------------Posto isto passou-se à votação da Proposta apresentada pela escola EB 2, 3 nº
1, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------Seguidamente passou-se à votação da Proposta apresentada pela escola das
Naus, tendo a mesma obtido o seguinte resultado:
JÚLIO
EB 2,3
GIL
NAUS
IEFP TOTAL
DANTAS
Nº1
EANES
VOTOS A FAVOR
6
8
5
3
2
24
ABSTENÇÕES
0
0
0
4
0
4
VOTOS CONTRA
0
0
0
0
0
0
------Assim a Proposta apresentada pela Escola das Naus, foi aprovada por maioria.------A Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, começou
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por congratular os oradores. Disse que o mar sempre foi muito importante para
Lagos. Referiu que as arribas da costa lacobrigense têm a manutenção possível, mas
que não é da responsabilidade da Câmara Municipal e que tinha registado a sugestão
relacionada com a acessibilidade por parte de deficientes às visitas nas grutas e aos
golfinhos e a sugestão para um Museu.-------------------------------------------------------------O Sr. Vereador da Câmara Municipal, Jorge Serpa, disse que há muitas
actividades desportivas relacionadas com o mar realizadas em Lagos, sendo que a
Câmara Municipal apoia sempre que possível essas realizações.--------------------------------A Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, disse ter
registado a Proposta das Naus.-----------------------------------------------------------------------A Sra. Inês Dias (JÚLIO DANTAS) disse que nem todas as informações sobre
desporto escolar chegam às escolas.-----------------------------------------------------------------O Sr. Vereador da Câmara Municipal, Jorge Serpa, disse que os principais
interessados no desporto escolar são os alunos e esses também têm que procurar
informação.----------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Ana Martins (GIL EANES) perguntou se é da responsabilidade da Câmara
a autorização para que um particular construísse junto à Falésia e vedasse o acesso
ao talefe da Luz.-----------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, disse que
o que foi construído no local, foi aprovado pela Câmara Municipal; em relação à
questão de vedar o acesso ao talefe da Luz informou que esse assunto estava
entregue aos serviços jurídicos da Câmara.---------------------------------------------------------O Sr. Gonçalo Ferreira (GIL EANES) disse que o acesso ao talefe da Luz não
pode ser vedado, por isso perguntou quem é que tem que fazer esse acesso, se o
proprietário do terreno ou a Câmara Municipal.--------------------------------------------------A Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, disse que
a passagem tem que ser pública e o proprietário não tem o direito de impedir a
passagem.-------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador da Câmara Municipal, António Marreiros, informou que existe
uma passagem de acesso ao talafe da Luz para peões, com cerca de um metro de
largura, estando a Câmara a desenvolver esforço para que essa passagem passe a ter
dois metros de largura.---------------------------------------------------------------------------------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, a senhora
Presidente da Mesa, eram 12.15 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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