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Foi no dia 21 de junho de 1999, na 1.ª Reunião da Sessão Ordinária de junho de 1999, que no Período de Antes da 
Ordem do Dia foi apresentada uma Proposta de Recomendação à Mesa do seguinte teor: 

- Tendo em conta a relevância dos jovens na sociedade; 

- Tendo em conta que a comunidade cada vez mais tem de criar espaços de diálogo e comunicação com os 

jovens; 

- Tendo em conta a importância dos jovens intervirem e transmitirem os seus anseios e preocupações. 

Propõe-se que a Mesa da Assembleia Municipal de Lagos organize uma Assembleia Municipal da Juventude do 
nosso Concelho. 

 

Assim, a Assembleia Municipal de Lagos, reconhecendo a importância e a premência de promover a participação dos 
cidadãos e muito em especial dos jovens, na vida da comunidade lacobrigense e nas decisões autárquicas, concretizou, 
no ano de 2001, a criação de um “Órgão parlamentar novo” - A Assembleia da Juventude, representativo e eleito pelos 
jovens das Escolas do Concelho. 

 

Em colaboração com as duas Escolas Secundárias e as duas Escolas EB 2, 3 existentes em 2001 em Lagos, vimos 
nascer uma nova “escola de democracia e cidadania”, no Concelho. 

 

Foi então decidido realizar a primeira Sessão da Assembleia da Juventude no dia 25 de abril de 2001, sob o tema “A 
Escola e a Assembleia”, tendo para tal sido elaborado o seguinte plano de trabalhos: 
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Foi também elaborado o seguinte Regimento: 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 
 

DO CONCELHO DE LAGOS 
 

REGIMENTO 

 

Artigo 1.º 
(Constituição da Assembleia) 

1 - O Plenário é constituído por vinte e sete “Membros” no universo do 2.º e 3.º Ciclos do ensino básico e secundário do 
Concelho. 

2 - A Assembleia Municipal da Juventude reúne no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Lagos ou noutro local, 
previamente definido, agrupando-se os “Membros” eleitos por Escolas. 

Artigo 2.º 
(Da eleição e duração do “Mandato”) 

1 - Os “Membros” são eleitos nas Escolas do Universo definido no número 1, do Concelho, tendo em conta o critério 
definido - o número de “Membros” será proporcional ao número de alunos da Escola:  

a) Escola Secundária Júlio Dantas – 10 “Membros”; 
b) Escola EB 2, 3 nº 1 de Lagos – 7 “Membros”; 
c) Escola EB 2, 3 das Naus – 6 “Membros”; 
d) Escola Secundária Gil Eanes – 4 “Membros”.  

2 - Os alunos/”Membros” são eleitos em representação da Escola que frequentam durante um período de dois anos 
letivos. 

3 - Os alunos/”Membros” são substituídos nas suas faltas e impedimentos por “Membros” suplentes eleitos na sua lista, 
devendo esses casos serem antecipadamente comunicados aos Serviços da Assembleia Municipal de Lagos e às 
Escolas que representam.     

Artigo 3.º 
(Organização da Assembleia) 

1 - A Mesa da Assembleia Municipal da Juventude de Lagos é eleita na primeira reunião, por um mandato de dois anos 
letivos e é constituída por um Presidente, um 1.º Secretário e um 2.º Secretário. 
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2 - O Presidente dirige e coordena os trabalhos. 

3 - O Presidente é substituído pelo 1.º Secretário e este pelo 2.º Secretário. 

4 - Os Secretários tomam nota dos “Membros” que pedem a palavra e ajudam o Presidente na direção dos trabalhos. 

Artigo 4.º 

(das Reuniões e da sua periodicidade) 

1 - A Assembleia Municipal da Juventude reúne ordinariamente duas vezes por ano (nos meses de Abril e Outubro). 
2 - A convocação das reuniões da Assembleia Municipal da Juventude cabe ao Presidente da Assembleia Municipal de 

Lagos. 

Artigo 5.º 
(Organização dos “Membros” nas Escolas) 

1 - Em cada Escola os “Membros” organizam-se em grupos de forma a facilitar a representação na Sessão da Assembleia 
e a Condução dos trabalhos. 

2 - Com o apoio das Escolas e da Assembleia Municipal os “Membros” eleitos devem realizar, pelo menos, uma reunião 
preparatória para: 

a) Eleger o porta-voz de cada Escola; 
b) Eleger, sob proposta do Gabinete da Assembleia Municipal, a Mesa da Assembleia; 
c) Articular com eficácia os pedidos de palavra e as intervenções quer no PAOD quer no POD. 

3 - Compete às Escolas a organização da ou das reuniões preparatórias. 

Artigo 6.º 
(Período Antes da Ordem do Dia) 

1 - O Período antes da Ordem do Dia é destinado a declarações políticas sobre assuntos de interesse geral e relacionados 
com o Concelho. 

2 - O porta-voz, eleito por cada Escola, inscreve os “Membros” para usarem da palavra. 

3 - O uso de palavra aos “Membros” é dado pela MESA no respeito pela alternância das Escolas presentes. 

4 - O “Membro” tem três minutos para a sua declaração política. 

5 - Os “Membros” podem pedir esclarecimentos ao orador, não sendo possível haver mais de três pedidos por cada 
declaração política. 

6 - O “Membro” orador pode responder aos pedidos de esclarecimento por período de dois minutos. 

7 - O Período antes da Ordem do Dia tem a duração de sessenta minutos, não podendo ser prolongado. 
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Artigo 7.º 
(Período da Ordem do Dia) 

1 - O Período da Ordem do Dia destina-se a perguntas à Câmara Municipal. 

2 - As perguntas podem ser enviadas previamente aos Serviços da Assembleia Municipal de Lagos que as encaminhará 

ao Presidente da Câmara Municipal de Lagos, para os devidos efeitos. 

3 - O Período da Ordem do Dia tem a duração de cento e vinte minutos. 

Artigo 8.º 
(Uso de Palavra) 

1 - A palavra é concedida aos “Membros” para: 

a) Tratar de assuntos da Ordem do Dia; 
b) Participar nos debates; 
c) Fazer perguntas à Mesa sobre qualquer assunto; 

d) Perguntar e responder a pedidos de esclarecimento; 
e) Fazer requerimentos; 
f) Fazer protestos e contraprotestos; 
g) Apresentar Moções;  
h) Produzir declarações de voto. 

Artigo 9.º 
(Ordem no uso da palavra) 

1 - A palavra é concedida pela ordem de entrada na Mesa. 

2 - A Mesa concede a palavra no respeito pela regra da alternância, quer das Escolas, quer dos “Membros”. 

3 - A Mesa deve dar prioridade no uso da palavra ao “Membro” que ainda não fez uso dela. 

4 - A Mesa tem de respeitar com rigor o tempo regimental, quer para o PAOD quer para o POD. 

Artigo 10.º 
(Modo de usar a palavra) 

1 - No uso da palavra os “Membros” dirigem-se ao Presidente e à Assembleia e devem estar de pé. 

2 - O orador não pode ser interrompido sem o seu consentimento. 

3 - O orador pode ser avisado pelo Presidente que o seu tempo terminou. 

4 - O orador ao dirigir-se ao Presidente deve fazê-lo com o respeito devido. 
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Artigo 11.º 
(Deliberações e Votações) 

1 - Não podem ser tomadas deliberações durante o PAOD, salvo Moções, Propostas ou Votos de Congratulação ou 
Pesar. 

2 - As deliberações são tomadas à pluralidade dos votos. 

3 - As abstenções não contam para o apuramento dos votos. 

Artigo 12.º 
(Voto) 

1 - Cada “Membro” tem um voto. 

2 - Nenhum “Membro” presente pode deixar de votar. 

3 - Não é admitido voto por procuração ou por correspondência. 

Artigo 13.º 
(Formas de votação) 

1 - A votação é nominal, por Escola, conforme decisão do Presidente da Mesa. 

Artigo 14.º 
(Das deliberações) 

1 - Das deliberações da Assembleia Municipal da Juventude, será dado conhecimento ao Presidente da Câmara 
Municipal de Lagos, aos Membros da Assembleia Municipal de Lagos e aos órgãos de comunicação social. 

Artigo 15.º 
(Das Atas) 

1 - De cada reunião é lavrada Ata, que contém um resumo do que essencial se tiver passado, indicando, designadamente, 
a data e o local da reunião, os Membros presentes e ausentes, os assuntos apreciados, as decisões e deliberações 
tomadas e a forma e resultado das respetivas votações. 
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Concretizado o Plano de Trabalho e elaborado o Regimento, foi definida a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 

“A Escola e a Assembleia” 

 

ORDEM DE TRABALHOS 
 

PAOD 
 • 10.00H – ABERTURA DA SESSÃO 

Tema – 27 anos sobre a Revolução de 25 de Abril de 1974 – O valor da Liberdade – Regime 
Democrático e o desenvolvimento do Concelho. 

(Duração do PAOD: 150 minutos) 

 • 12.30H – INTERVALO PARA O ALMOÇO 

 

POD 
 • 15.00H – REABERTURA DA SESSÃO 

   Tema – Perguntas à Câmara Municipal 

Educação Extraescolar – Política Municipal de Juventude – Prevenção da Droga e 
Toxicodependências – Promoção da Atividade Desportiva e Associativa. 

(Duração do POD: 120 minutos) 

 • 17.00H – ENCERRAMENTO 
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Primeira Sessão da Assembleia da Juventude - 25 de abril de 2001 – Salão 
Nobre do Edifício dos Antigos Paços do Concelho 

 

Estavam assim criadas as bases do Projeto: 
“Assembleia da Juventude”. 

 

 

No ano letivo de 2001/2002, dada à transição dos 
Mandatos Autárquicos de 1998/2001 para 2002/2005, 
não se realizou nenhuma Sessão da Assembleia da 
Juventude. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Primeira Sessão da Assembleia da Juventude - 25 de abril de 2001 – Salão 
Nobre do Edifício dos Antigos Paços do Concelho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeira Sessão da Assembleia da Juventude - 25 de abril de 2001 – Salão 
Nobre do Edifício dos Antigos Paços do Concelho  

  

O Projeto Assembleia Municipal é retomado no ano 
letivo de 2002/2003, onde é definido replicar as 
Sessões Ordinárias da Assembleia Municipal, ou 
seja, a Ordem de Trabalhos das Sessões passa a ter 
um Período de Antes da Ordem do Dia, para que as 
diversas Bancadas “Escolares” apresentem 
documentos para apreciação e votação e um Período 
da Ordem do Dia onde o Ponto 1 terá a seguinte 
redação: “Informação do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal à Assembleia da Juventude”, replicando 
assim o Ponto que tem que constar na Ordem do Dia 
das Sessões Ordinárias da Assembleia Municipal - 
“Informação escrita do Presidente da Câmara acerca 
da atividade do Município”, sendo os assuntos para 
os restantes Pontos da Ordem do Dia escolhidos 
pelas Bancadas “Escolares”, em reunião realizada 
para efeitos de eleição da Mesa da Assembleia da 
Juventude e para escolha de temas a Debater. 
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Assim, no ano letivo de 2002/2003, realizou-se uma 
Sessão no dia 10 de abril de 2003, onde foram 
debatidos os seguintes assuntos na Ordem do Dia: 

Ponto 2 - A Segurança no Município de Lagos; 

Ponto 3 - O Desporto no Município de Lagos. 

  

 

 

 

 

 

 

 No ano letivo de 2003/2004, para além das Escolas 
Secundárias e das Escolas EB 2,3, existentes no 
Concelho de Lagos, foi convidado a participar nas 
Sessões da Assembleia da Juventude o Polo de 
Lagos do IEFP - Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, o qual aceito e participou no Projeto até 
ao ano letivo 2010/2011. 

A partir do ano letivo de 2003/2004, passa-se a 
realizar duas Sessões, por ano letivo, da Assembleia 
da Juventude: 

- Ano letivo 2003/2004: 

- Sessão realizada no dia 28/11/2003: 

Ponto 2 - Plano Estratégico de Lagos (PEL); 

Ponto 3 - Toxicodependência e Segurança nas 
Escolas e no Município de Lagos. 

- Sessão realizada no dia 29/04/2004: 

Ponto 2 - Que modelo de Turismo para Lagos?; 

Ponto 3 - Os problemas da Imigração. 

- Ano letivo 2004/2005: 

- Sessão realizada no dia 24/11/2004: 

Ponto 2 - Transportes Urbanos e Escolares; 

Ponto 3 - A reciclagem como instrumento de 
prevenção do ambiente. 

- Sessão realizada no dia 29/04/2005: 

Ponto 2 - Acessibilidades e Mobilidade na 
cidade de Lagos; 

Ponto 3 - A água: um bem essencial, mas 
escasso. 
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  - Ano letivo 2005/2006:  

- Sessão realizada no dia 25/11/2005: 

Ponto 2 - A requalificação da zona ribeirinha 
como instrumento de valorização 
do património de Lagos; 

Ponto 3 - Dinamização das relações entre as 
comunidades educativas das 
diversas escolas de Lagos. 

- Sessão realizada no dia 26/04/2006: 

Ponto 2 - Como vai o respeito pelos Direitos 
Humanos no Concelho de Lagos?; 

Ponto 3 - A Proteção Civil como instrumento 
de prevenção e socorro em 
situação de catástrofe. 

- Ano letivo 2006/2007: 

- Sessão realizada no dia 17/11/2006: 

Ponto 2 - A convivência dos animais com o 
homem: vantagens e problemas; 

Ponto 3 - Lagos agora: potencialidades e 
problemas. 

- Sessão realizada no dia 26/04/2007: 

Ponto 2 - A cidade de Lagos do futuro; 

Ponto 3 - Os direitos humanos. 

  

  - Ano letivo 2007/2008: 

- Sessão realizada no dia 30/01/2008: 

Ponto 2 - A Democracia Local; 

Ponto 3 - A problemática ambiental: 
- A poluição; 
- As energias alternativas. 

Ponto 4 - A problemática do urbanismo: 
- Plano de Urbanização da Meia 

Praia e suas consequências; 
- A ocupação da linha de costa: 

riscos e consequências. 

- Sessão realizada no dia 30/04/2008: 

Ponto 2 - União Europeia: participação, 
desafios e oportunidades; 

Ponto 3 - O património histórico-cultural de 
Lagos. 
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- Ano letivo 2008/2009: 

- Sessão realizada no dia 27/01/2009: 

Ponto 2 - Pobreza, sociedade e imigração; 

Ponto 3 - Turismo e desenvolvimento rural. 

- Sessão realizada no dia 8/05/2009: 

Ponto 2 - Ambiente, território e energia; 

Ponto 3 - O mar na vida de Lagos. 

  

  A partir do ano letivo de 2009/2010 passou-se a 
realizar uma única Sessão da Assembleia da 
Juventude por ano letivo: 

- Ano letivo 2009/2010: 

- Sessão realizada no dia 25/03/2010: 

Ponto 2 - Lagos, uma cidade para todos; 

Ponto 3 - Cultura, Património e Centro 
Histórico. 

 

- Ano letivo 2010/2011: 

- Sessão realizada no dia 17/03/2011: 

Ponto 2 - A participação dos jovens na 
política; 

Ponto 3 - O papel da cultura e património na 
promoção das Terras do Infante. 

 

  

  - Ano letivo 2011/2012: 

- Sessão realizada no dia 22/03/2012: 

Ponto 2 - Mobilidade sustentável no Concelho 
de Lagos – apresentação e 
discussão dos projetos; 

Ponto 3 - Problemas sociais, económicos e 
ambientais no concelho de Lagos. 

- Ano letivo 2012/2013: 

- Sessão realizada no dia 11/04/2013: 

Ponto 2 - O papel das Instituições de 
Solidariedade Social no concelho 
de Lagos; 

Ponto 3 - Empreendedorismo e 
empregabilidade. 
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  - Ano letivo 2013/2014: 

- Sessão realizada no dia 27/02/2014: 

Ponto 2 - O Futuro do Turismo em Lagos; 
Ponto 3 - Ambiente e Energia. 

- Ano letivo 2014/2015: 

- Sessão realizada no dia 26/02/2015: 

Ponto 2 - Valorização do património e da 
cultura de Lagos; 

Ponto 3 - O empreendedorismo social 

  

  - Ano letivo 2015/2016: 

- Sessão realizada no dia 1/03/2016: 

Ponto 2 - Valorização do Património Cultural e 
Ambiental; 

Ponto 3 - Inovação e Empreendedorismo 
Jovem; 

Ponto 4 - Acessibilidades e Segurança. 

- Ano letivo 2016/2017: 

- Sessão realizada no dia 14/03/2017: 

Ponto 2 - Educação em Lagos; 
Ponto 3 - Desenvolvimento Sustentável do 

Concelho de Lagos. 

  

  - Ano letivo 2017/2018: 

- Sessão realizada no dia 17/04/2018: 

Ponto 2 - Mobilidade; 
Ponto 3 - Valorização do Património. 

- Ano letivo 2018/2019: 

- Sessão realizada no dia 12/03/2019: 

Ponto 2 - Ambiente; 
Ponto 3 - Participação dos jovens na 

sociedade. 

  

  - Ano letivo 2019/2020: 

- Sessão convocada para o dia 24/03/2020, mas 
não realizada por causa do confinamento 
desencadeado pelo novo coronavírus SARS-CoV-
2 | COVID-19. 

A Sessão tinha agendados os seguintes Pontos 
da Ordem do Dia: 

Ponto 2 - Ambiente; 
Ponto 3 - Património. 
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Com um grande dinamismo e Sessões preparadas e interessantes, os jovens questionam o Poder Autárquico 
e apresentam propostas pertinentes sobre assuntos de interesse municipal, que são depois sempre apreciadas 
na Assembleia Municipal. 

 

De realçar que cada Escola desenvolve um processo eleitoral interno, fazendo, cada Lista participante, 
respetiva campanha eleitoral, sendo os resultados das eleições apurados através do método de Hondt. 

 

Com exceção da primeira Sessão da Assembleia da Juventude, realizada em 2001, as Sessões já realizadas 
foram Convocadas para as 10.00 horas, tendo as 13.00 horas sido a hora de términos das mesmas. 

 

O Regimento da Assembleia da Juventude que se encontra em vigor é o seguinte: 
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REGIMENTO DA ASSEMBLEIA DA JUVENTUDE 
MANDATO 2019/2020 

 

Artigo 1.º 

(Constituição da Assembleia) 

1 - O Plenário é constituído por 25 (vinte e cinco) “Membros” no universo do 3.º Ciclo do Ensino Básico e 
Secundário do Concelho. 

2 - A Assembleia da Juventude reúne em local previamente definido, agrupando-se os “Membros” eleitos por 
escolas. 

Artigo 2.º 

(Da eleição e duração do “Mandato”) 

1 - Os “Membros” são eleitos nas escolas do universo definido no n.º 1 do Artigo 1.º, tendo em conta o critério 
definido - o número de “Membros” será proporcional ao número de alunos da escola:  

a) Escola Secundária Júlio Dantas - 8 “Membros”; 
b) Escola Secundária Gil Eanes - 7 “Membros”; 
c) Escola EB 2, 3 Tecnopolis - 5 “Membros”; 
d) Escolas E2, 3 Naus - 5 “Membros”. 

2 - Os alunos/“Membros” são eleitos em representação da Escola, que frequentam durante um período de um 

ano letivo. 

3 - Os alunos/“Membros” são substituídos nas suas faltas e impedimentos por “Membros” suplentes eleitos na 
sua lista, devendo esses casos ser antecipadamente comunicados aos Serviços da Assembleia Municipal 
de Lagos e às escolas que representam.     

Artigo 3.º 

(Organização da Assembleia) 

1 - A Mesa da Assembleia da Juventude é eleita em reunião no início do ano letivo, por um mandato de um ano 
e é constituída por um(a) Presidente, um(a) 1.º(ª) Secretário(a) e um(a) 2.º(ª) Secretário(a). 

2 - O(A) Presidente dirige e coordena os trabalhos. 

3 - O(A) Presidente é substituído(a) pelo(a) 1.º(ª) Secretário(a) e este(a) pelo(a) 2.º(ª) Secretário(a). 

4 - O(a)s Secretário(a)s tomam nota dos “Membros” que pedem a palavra e ajudam o(a) Presidente na direção 
dos trabalhos. 
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Artigo 4.º 

(Das Reuniões e da sua periodicidade) 

1 - A Assembleia da Juventude reúne ordinariamente uma vez por ano letivo. 

2 - A convocação das reuniões da Assembleia da Juventude cabe ao Presidente da Assembleia Municipal de 
Lagos. 

Artigo 5.º 

(Organização dos “Membros” nas Escolas) 

1 - Em cada escola os “Membros” organizam-se em grupos de forma a facilitar a representação na Sessão da 
Assembleia e a condução dos trabalhos. 

2 - Com o apoio das escolas e da Assembleia Municipal os “Membros” eleitos devem realizar, pelo menos, uma 
reunião preparatória para: 

a) Eleger o porta-voz de cada escola; 
b) Eleger a Mesa da Assembleia; 
c) Articular com eficácia os pedidos de palavra e as intervenções quer no Período Antes da Ordem do Dia 

(PAOD) quer no Período da Ordem do Dia (POD). 

3 - Compete às escolas a organização da ou das reuniões preparatórias. 

Artigo 6.º 

(Período Antes da Ordem do Dia) 

1 - O Período Antes da Ordem do Dia (PAOD) é destinado a declarações sobre assuntos de interesse geral e 
relacionados com o Concelho. 

2 - O porta-voz, eleito por cada escola, inscreve os “Membros” para usarem da palavra. 

3 - O uso de palavra aos “Membros” é dado pela Mesa no respeito pela alternância das escolas presentes. 

4 - O “Membro” tem 3 (três) minutos para a sua declaração. 

5 - Os “Membros” podem pedir esclarecimentos ao orador, não sendo possível haver mais de três pedidos por 
cada declaração. 

6 - O “Membro” orador pode responder aos pedidos de esclarecimento por período de 2 (dois) minutos. 

7 - O PAOD tem a duração de 30 (trinta) minutos, não podendo ser prolongado. 
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Artigo 7.º 

(Período da Ordem do Dia) 

1 - O Período da Ordem do Dia (POD) destina-se a debater os assuntos para os quais a Assembleia da 
Juventude é convocada. 

2 - Um dos assuntos da Ordem do Dia de cada Sessão Ordinária é a Informação escrita do(a) Presidente da 
Câmara Municipal e sua apreciação, acerca da atividade do Município. 

3 - Os temas fundamentais para as Sessões da Assembleia da Juventude serão definidos em reunião a realizar 
no início do ano letivo.  

4 - Cada ponto da Ordem do Dia terá uma duração máxima de 45 (quarenta e cinco) minutos. 

Artigo 8.º 

(Uso de Palavra) 

1 - A palavra é concedida aos “Membros” para: 

a) Tratar de assuntos da Ordem do Dia; 

b) Participar nos debates; 

c) Fazer perguntas à Mesa sobre qualquer assunto; 

d) Perguntar e responder a pedidos de esclarecimento; 

e) Fazer requerimentos; 

f) Fazer protestos e contraprotestos; 

g) Apresentar Moções;  

h) Produzir Declarações de Voto. 

Artigo 9.º 

(Ordem no uso da palavra) 

1 - A palavra é concedida pela ordem de entrada na Mesa. 

2 - A Mesa concede a palavra no respeito pela regra da alternância, quer das Escolas, quer dos “Membros”. 

3 - A Mesa deve dar prioridade no uso da palavra ao “Membro” que ainda não fez uso dela. 

4 - A Mesa tem de respeitar com rigor o tempo regimental, quer para o PAOD quer para o POD. 
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Artigo 10.º 

(Modo de usar a palavra) 

1 - No uso da palavra os “Membros” dirigem-se ao Presidente e à Assembleia e devem estar de pé. 

2 - O orador não pode ser interrompido sem o seu consentimento. 

3 - O orador pode ser avisado pelo Presidente que o seu tempo terminou. 

4 - O orador ao dirigir-se ao Presidente deve fazê-lo com o respeito devido. 

Artigo 11.º 

(Deliberações e Votações) 

1 - Não podem ser tomadas deliberações durante o PAOD, salvo Moções, Propostas ou Votos de 
Congratulação ou Pesar. 

2 - As deliberações são tomadas à pluralidade dos votos. 

3 - As abstenções não contam para o apuramento dos votos. 

Artigo 12.º 

(Voto) 

1 - Cada “Membro” tem um voto. 

2 - Nenhum “Membro” presente pode deixar de votar. 

3 - Não é admitido voto por procuração ou por correspondência. 

Artigo 13.º 

(Formas de votação) 

A votação é nominal, por escola, conforme decisão do(a) Presidente da Mesa. 

Artigo 14.º 

(Das deliberações) 

Das deliberações da Assembleia da Juventude, será dado conhecimento ao(à) Presidente da Câmara Municipal 
de Lagos, aos Deputados da Assembleia Municipal de Lagos e aos órgãos de comunicação social. 
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Artigo 15.º 

(Das Atas) 

De cada reunião é lavrada Ata, que contém um resumo do que essencial se tiver passado, indicando, 
designadamente, a data e o local da reunião, os Membros presentes e ausentes, os assuntos apreciados, as 

decisões e deliberações tomadas e a forma e resultado das respetivas votações. 
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Por norma a seguir às Sessões realiza-se um almoço 
convívio entre os Membros da Assembleia da 
Juventude, Membros da Assembleia Municipal e 
Membros da Câmara Municipal. 

Realizaram-se, em alguns anos, visitas às Freguesias 
da área do Município de Lagos, no período da tarde 
do dia da realização da Sessão. 

  

 

  Ainda no âmbito da Assembleia da juventude, com 
exceção dos anos de 2001, 2006 e 2014, realizaram-
se Visitas de Estudo dirigidas aos Membros da 
Assembleia Municipal, os quais foram acompanhados 
por Membros dos Órgãos do Município de Lagos e 
dos Órgãos de Freguesia, a saber: 

- Ano de 2003 - Visita à Assembleia da República  

- 29/05/2003 

- Ano de 2004 - Visita ao Oceanário de Lisboa e ao 
Palácio de Belém - 9/06/2004 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

- Ano de 2005 - Visita à Assembleia da República  

- 25/05/2005 

 

 

 

 

- Ano de 2007 - Visita à Assembleia da República  

- 10/05/2007 
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- Ano de 2008 - Visita guiada à localidade de 

Monsaraz e passeio de barco no 
Grande Lago/Albufeira de 
Alqueva - 26/05/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano de 2009 - Visita ao Palácio de Belém e a Lisboa 
em autocarro panorâmico - 14/05/2009 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

- Ano de 2010 - Visita à Assembleia da República e  

ao Centro Cultural de Belém  

- 12/05/2010 
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- Ano de 2011 - Visita ao Município de Évora, ao Paço 
Ducal e ao Museu dos Choches, sitos 
no Município de Vila Viçosa  

- 5/05/2011 

 

 

 

 

   

 

 

- Ano de 2012 - Visita à Assembleia da República  

- 24/05/2012 

 

 

 

 

 

 

- Ano de 2013 - Visita à Assembleia da República  

- 10/05/2013 
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- Ano de 2015 - Visita ao Museu da Presidência da 
República (Palácio de Belém) e à 
Assembleia da República  

- 9/04/2015 

 

 

 

 

 

 

- Ano de 2016 - Deslocação ao Teatro Villaret, em 
Lisboa para assistir à peça de teatro 

“Revista à Portuguesa, Juvenil” e 
visita à Assembleia da República  

- 28/04/2016 

 

 

  

   

 

 

 

- Ano de 2017 - Visita ao Museu da Presidência da 
República e Museu de Arte, 
Arquitetura e Tecnologia (MAAT)  

- 5/05/2017 
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- Ano de 2018 - Visita ao Município de Palos de la 
Frontera (Espanha) - Município 
geminado com Lagos - 8/05/2018 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

- Ano de 2019 - Visita ao Município de Torres Vedras 
- Município geminado com Lagos  

- 9/05/2019 

 

 

 

 

 

 

- Ano de 2020 - Programada Visita de Estudo para o 
dia 6/05/2020, à Assembleia da 
República, a qual não se 
concretizou por motivo de 
confinamento desencadeado pelo 
novo coronavírus SARS-CoV-2 | 
COVID-19. 

 

 

  

 

Esta experiência inovadora do Município de Lagos de participação dos jovens na vida autárquica (sem paralelo 
conhecido a nível nacional, aquando da sua criação), iniciada no ano de 2001, tem vindo a afirmar-se desde 
essa data, pela qualidade e entusiasmo dos jovens, os quais têm tido todo o apoio por parte dos professores, 

dos formadores do IEFP (Enquanto participação do Instituto no Projeto da Assembleia da Juventude) e dos 
eleitos locais.  
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Os jovens que integram a Assembleia da Juventude em cada ano letivo têm ainda participação ativa nas 
Sessões Solenes comemorativas do 25 de Abril - dia da Liberdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Assembleia da Juventude esteve durante os anos de 2020, 2021 e 2022, suspensa em virtude da situação 
pandémica originada pelo coronavírus SARS-CoV-2 | COVID-19, mas irá retomar, com toda a força e vigor, os 
seus trabalhos no ano letivo de 2022/2023.  
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Primeira Sessão da Assembleia da Juventude - 25 de abril de 2001 – Salão Nobre do Edifício dos Antigos Paços do Concelho 

 

Os Prémios da ANAM - Associação Nacional de Assembleias Municipais, que vão para a sua 4.ª Edição, 
representam um importante reconhecimento dado aos Trabalhos desenvolvidos pelas Assembleia Municipais, 
pelo que é, com muita honra e orgulho, que a Assembleia Municipal de Lagos apresenta a candidatura do 
Projeto “Assembleia da Juventude” à categoria “Prémio “Boas Práticas” nas Assembleias Municipais”, 
integrada nos Prémios da ANAM 2022. 

 

Lagos, 12 de maio de 2022 

 

A Presidente da Assembleia Municipal de Lagos, 

 

Maria Joaquina Baptista Quintans de Matos 

 

 


