ASSEMBLEIA MUNICIPAL

DE

LAGOS

II JORNADAS DE LAGOS
L a g o s n a e n c r u z i l h a d a d o f u t u r o	
  
	
  
Mensagem de abertura das II Jornadas de Lagos do Sr. Presidente da
Assembleia Municipal de Lagos
Saudações aos distintos oradores do painel e a todos os autarcas presentes,
Caros concidadãos,
As II Jornadas de Lagos pretendem ser um espaço de reflexão, de partilha de saberes e
experiências entre especialistas de diferentes áreas e os cidadãos interessados, sobre
alguns dos temas relevantes para o futuro da comunidade lacobrigense.
Começamos com os “novos” desafios da agricultura, um setor económico esquecido
durante os anos “loucos” da explosão turística. A escolha não é inocente, reflete a
importância política que lhe atribuímos do ponto de vista da sustentabilidade e
diversificação económica do Concelho, tendo sempre presente a preservação ambiental.
É essencial que as novas empresas agrícolas sejam rentáveis, que novos e jovens
agricultores (com a formação e o apoio necessário) se aventurem, com produções de
qualidade, “biológicas”, inovadoras, aproveitando a diversidade do território e as
características edafoclimáticas únicas do Algarve.
Não apenas os produtos ditos tradicionais, mas também o vinho, o mel, frutas, legumes e
outros podem atingir qualidade superior e ter uma valorização interessante no mercado
nacional ou na exportação.
Acresce o facto de o setor hoteleiro e da restauração ter uma dimensão tão importante
na economia do Concelho e da região, em associação com um conjunto potencial,
diversificado e exigente de clientes, proporcionando um mercado local com capacidade
de absorção para a produção, com menores custos de transporte e comercialização.
O Município de Lagos considera o setor agrícola como uma aposta de futuro que importa
estimular e promover.
Esperamos que estas e outras iniciativas semelhantes despertem nalguns potenciais
empreendedores a vontade de investir e trabalhar na agricultura, aproveitando as
potencialidades do Concelho e os financiamentos comunitários disponíveis.
Bom trabalho a todos!

