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INTRODUÇÃO
As Opções do Plano e o Orçamento para 2015, sendo um instrumento de
gestão fundamental na actividade da AMRS foi construído tendo como
referência um conjunto de linhas estratégicas que pensamos
corresponderem à visão que os nossos associados têm sobre o papel da
AMRS na Região.
A construção dos documentos previsionais para 2015 teve, igualmente, de
atender à recente alteração dos Estatutos da AMRS que determinou o
aumento das atribuições da Associação com vista à assumpção e
administração do MAEDS – Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de
Setúbal, na sequência das alterações legislativas e da vontade expressa
dos órgãos municipais que determinaram a transmissão da universalidade
de bens, direitos e obrigações da Assembleia Distrital de Setúbal para a
AMRS.
As linhas estratégicas definidas são:
Reforçar o papel da AMRS enquanto espaço privilegiado de articulação
política dos Municípios da Região, contribuindo para a sustentação técnica
e jurídica das tomadas de posição em matérias de âmbito regional.
Reforçar a articulação do trabalho intermunicipal, nos planos político e
técnico, através dos grupos de trabalho já criados ou a criar.
Continuar a apostar na ligação aos agentes de desenvolvimento regional,
privilegiando a estrutura do PEDEPES, consolidando a estratégia de
desenvolvimento regional e procurando fazer face aos desafios nacionais e
comunitários para o próximo período de programação financeira.
Continuar a promover o conjunto de projectos e acções que no plano
regional são uma marca da AMRS, contribuindo para a valorização do
serviço público.
Promover a identidade regional, designadamente, através da edição de
publicações e da realização de debates e encontros sobre temáticas de
interesse regional.
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Estas linhas estratégicas desenvolvem-se através de projectos e acções
que, ora, confirmam e dão continuidade a realizações de anos anteriores,
ora, afirmam de novas iniciativas que visam fazer face a realidades actuais
e à vontade dos municípios associados.
Tal, é o que se verifica com a continuação dos projectos Kid's Guernica,
AMRS Qu@lifica, Festival Liberdade;
Com o objectivo de consolidar e estimular novas dinâmicas nos Grupos de
Trabalho intermunicipais, entre eles, o das Bibliotecas Públicas e o da
Cultura;
Com a continuação do processo de valorização e promoção da Arrábida;
com a reafirmação do projecto Setúbal Península Digital;
Com a continuação da valorização Quinta de São Paulo enquanto
projecto multifacetado;
Com a afirmação do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de
Setúbal e a divulgação e valorização da sua intervenção;
Com a criação de espaços de reflexão entre os eleito e entre os técnicos
municipais;
Com a melhoria da comunicação com os nossos associados; com uma
estratégia de desenvolvimento da região construída com a participação
dos agentes económicos, sociais, culturais e institucionais que valorize e
defenda o serviço público e o investimento público enquanto alavancas de
uma sociedade democrática e justa.
Para a concretização dos projectos e das acções construímos um
orçamento que ao nível das receitas considera o estipulado nos nºs 2 e 3 do
artigo 21º dos Estatutos, ou seja, as contribuições de cada Município
associado.
Quanto às despesas damos continuidade à política de contenção e
considerámos as dificuldades que os Municípios atravessam face a uma
política governamental de ataque ao Poder Local Democrático.
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OPÇÕES DO PLANO
1. CULTURA E PATRIMÓNIO (NATURAL,
EDIFICADO E AMBIENTAL)
No domínio da cultura e património, reflectindo as opções estratégicas de
afirmação da identidade regional e de reforço dos mecanismos de
articulação entre os Municípios associados, a AMRS continuará a assumir
como prioridade da sua intervenção o estudo, a protecção e a valorização
do património cultural e natural, visando consolidar a Região de Setúbal
enquanto espaço de produção e fruição cultural de excelência.
Assim, à semelhança do que sempre aconteceu, a AMRS reafirma o seu
compromisso com os valores da Paz, com o direito universal de acesso à
cultura e ao conhecimento, com a defesa e valorização do património,
fazendo deste compromisso a linha orientadora dos projectos e acções que
se propõe desenvolver em 2015.

1.1. CULTURA
A AMRS, afirmando-se como espaço privilegiado para o debate, reflexão e
iniciativa intermunicipal, deverá no seguimento da necessidade
identificada no quadro da realização do Festival Liberdade, nos dias 9 e 10
de Maio de 2014, pelo trabalho intermunicipal potenciado por este festival,
aprofundar o conhecimento e acção nas questões relacionadas com a
intervenção junto da juventude e do movimento associativo juvenil.
Desta forma uma nova edição do “Festival Liberdade”, será o
espaço\iniciativa que procurará envolver o movimento associativo juvenil e
os grupos informais que civicamente participam e intervêm na região de
Setúbal.
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A reflexão regional sobre esta matéria visa potenciar o envolvimento da
juventude no abrir de novos horizontes na participação democrática na
vida local e regional, procurando o desenvolvimento de um
espaço\encontro regional de juventude, impulsionado pelo Movimento
Associativo Juvenil e apoiado pelo Poder Local Democrático.
Com o programa de comemorações do 40º aniversário da Revolução de
Abril a decorrer ao longo de todo o ano, a AMRS irá promover a edição de
um livro sobre os acontecimentos da Revolução na região a partir das
páginas do jornal «Margem Sul», com particular destaque para a
construção do Poder Local Democrático, para o florescimento do
movimento sindical livre e para a extraordinária dinâmica vivida no
movimento associativo.

Grupo de Trabalho Intermunicipal da Cultura
Visando dar continuidade, regularidade e desenvolvimento ao
funcionamento do Grupo de Trabalho Intermunicipal da Cultura, que tem
vindo a proporcionar aos técnicos municipais um espaço de reflexão,
debate e troca de experiências, bem como de desenvolvimento de
projectos concretos, valorizando e fortalecendo o trabalho regional,
deverá ser prosseguido o trabalho já iniciado, designadamente, o Roteiro
do Património Industrial procurando a sua conclusão e publicação.

Grupo de Trabalho das Bibliotecas Municipais
No âmbito do Grupo de Trabalho das Bibliotecas Municipal importa
aprofundar a discussão já iniciada sobre o seu funcionamento e o seu
acompanhamento ao nível da AMRS, simultaneamente, reflectindo sobre o
conjunto de projectos desenvolvidos a partir deste Grupo.
O término desta reflexão, não concluída em 2014, deverá conduzir à
realização do IX Encontro de Leitura Pública, a realizar-se sob o tema
«Bibliotecas e Cidadania: A missão das bibliotecas públicas e a coesão
social».

6

OPÇÕES DO PLANO
E ORÇAMENTO 2015

Momento em que o GTBIB apresentará as suas propostas sobre a estratégia
de comunicação e a presença do Grupo na internet, redes sociais e
blogosfera; a revista digital “Bibliotecas + a Sul” e a possibilidade de uma
agenda comum; os projectos “Dar de Volta”, “AMRS Qu@lifica” e Kid's
Guernica; o catálogo de fundo local, o empréstimo entre bibliotecas, o
tratamento documental cooperativo e as questões relacionadas com a
indexação; as estratégias e projectos comuns de animação, promoção e
mediação da leitura, nomeadamente, a possibilidade de conceber e
implementar um projecto de itinerâncias na região; e a formação e
qualificação dos trabalhadores das bibliotecas da região.

1.2. PATRIMÓNIO (NATURAL, AMBIENTAL E
EDIFICADO)
Arrábida
Em 2014, após ser conhecido o conteúdo dos relatórios da missão de peritos
do ICOMOS e IUCN, o Estado português, numa posição articulada com os
promotores do processo de classificação da Arrábida, decidiu retirar a
Candidatura da Arrábida a Património Mundial.
O conteúdo dos referidos relatórios constituiu um rude golpe nas aspirações
regionais à classificação da Arrábida como Património Mundial, aspirações
assentes num profundo trabalho multidisciplinar sobre o território que, no
plano técnico e científico, demonstram o carácter único e excepcional dos
valores patrimoniais existentes.
É a partir dessa demonstração e da reacção imediata das populações e
das diversas entidades que participaram neste processo que a AMRS está
convicta, em primeiro lugar, da justeza do objectivo de candidatar a
Arrábida a Património Mundial, em segundo lugar, da necessidade de
continuar o trabalho nascido no processo de candidatura, aprofundando o
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conhecimento, a preservação e a valorização dos valores naturais e
culturais da Arrábida e equacionando outras formas de reconhecimento
internacional deste território.
Tal como dissemos relativamente a 2014, com a coordenação da AMRS, a
Candidatura da Arrábida a Património Mundial constituiu-se como um
projecto regional aglutinador e consensual, envolveu comunidades locais,
diversas instituições de ensino superior e investigadores foram chamados a
dar o seu valioso contributo para a sustentação técnica e científica do
dossier, diferentes agentes políticos, económicos, sociais e institucionais
manifestaram o seu apoio à candidatura, tendo a Região assumido, de
facto, a Arrábida como um projecto estratégico para o seu
desenvolvimento, confirmando a perspectiva já assumida no PEDEPES.
Face aos últimos desenvolvimentos, para 2015, a AMRS propõe-se continuar
a desenvolver um conjunto de projectos e acções visando a valorização,
preservação e afirmação deste território e dos valores que nele habitam e
que continuamos a considerar únicos e excepcionais, não por teimosia,
mas pelo que nos é permitido concluir pelo muito trabalho técnico e
científico produzido.
Assim, a AMRS, em 2015, considerando imperativo continuar o trabalho de
valorização e preservação da Arrábida, prevê:
- Em sede de Comissão Executiva da Arrábida, procurar consensualizar as
adaptações necessárias à estrutura da Candidatura, de forma a manter
os seus traços essenciais, focando-a na Arrábida e não num mero
processo de candidatura;
- Procurar, no âmbito dessa estrutura reformulada, reanimar a Comissão
Técnica, designadamente, dando continuidade ao acompanhamento
dos trabalhos decorrentes dos Protocolos, promovendo a divulgação
dos seus resultados, a criação de uma base de dados dos diversos
roteiros, integrando os resultados dos trabalhos realizados com a
realidade existente no território e o trabalho prévio dos Municípios e do
ICNF;
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- Continuar a desenvolver a linha editorial “Arrábida”, visando divulgar os
contributos técnicos e científicos que sustentar a candidatura,
designadamente, através da publicação de alguns dos trabalhos de
especialidade produzidos;
- Continuar a promover estudos sobre o património da Arrábida e a sua
divulgação, reafirmando a aposta no conhecimento como instrumento
para a preservação, a valorização e a afirmação dos valores únicos e
excepcionais da Arrábida;
- Proceder à avaliação de outras formas de reconhecimento
internacional da Arrábida.

Quinta de São Paulo
Na actividade desenvolvida pela Quinta de São Paulo existe uma distinção
entre actividade contínua e novas propostas. As actividades que se
mantêm de ano para ano são, grosso modo, o coração da Quinta de São
Paulo.
Assim na Quinta Pedagógica de São Paulo
Assistimos a uma multiplicação de números, não só de visitas, mas também,
de iniciativas e projectos. A Quinta Pedagógica afirma-se cada vez mais no
seio da comunidade escolar da região e, como seria de esperar, começa
agora a ter uma base mais firme de funcionamento e contacto com as
diversas instituições.
Contando já com alguns milhares de visitas, as crianças e jovens do 1º ao 3º
Ciclo desenvolveram inúmeras actividades numa lógica de educação não
formal, sempre com uma visão de respeito e harmonia para com a nossa
cultura e natureza. Sendo este o mote principal da Quinta Pedagógica,
assistimos à confirmação do mesmo e respectiva necessidade, quando
observamos desde o início de ano lectivo de 2014/2015 até ao dia 15 de
Outubro (1 mês após o início de aulas), já haviam marcado um número
recorde de turmas, face ao ano lectivo transacto.
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Continuaremos a manutenção de relvados e caminhos, recorrendo como
já é habitual, à contratação de uma empresa para o efeito. As infraestruturas da Quinta, sendo elas: estábulo, casas de banho, currais, pérgula,
lavatórios, forno, casa de apoio ao forno, coelheira pombal, horta, bosque
do conhecimento, papeleiras, caixotes do lixo, depósitos de reciclagem e
estruturas de recreio; são parte integrante da contínua manutenção
assumida pelos funcionários afectos à responsabilidade de vigilância e
manutenção.
Para a eficiência desta manutenção e dando continuidade à garantia do
bem estar dos animais existentes na Quinta, contemplamos o averbamento
de consumíveis de higiene e cuidado animal, os respectivos cuidados
veterinários e, por fim, os reforços alimentares. Ainda relativamente aos
animais, temos a constante preocupação com a preservação dos seus
espaços de utilização, visto que, são alvo de enorme desgaste. O estábulo,
currais, cercados, coelheira e pombal serão alvo de constantes
manutenções.
Neste ano de 2015, iniciaremos duas novas actividades, que embora
complementares, se destacam individualmente. A primeira, o início das
actividades com o Caderno da Quinta, e uma segunda, o arranque do
projecto “A Quinta nas Escolas”. Esta última com uma importante
complementaridade dada pela carrinha itenerante da AMRS.

Vigilância e manutenção
Para quem teve a oportunidade de acompanhar a evolução da Quinta de
São Paulo, sabe que é vital esta tarefa. A integridade da Quinta depende
dela e, acima de tudo, existem espaços, frágeis pelas suas características,
que ainda hoje existem, apenas pelo excelente desempenho desta tarefa.
Nela englobamos o centro de formação e instalações da Quinta de São
Paulo, os cercados, os caminhos, a manutenção das matas, o parque de
merendas e, por último, os conventos de São Paulo e dos Capuchos.
Cada vez mais olhando para a Quinta como um ser orgânico, é necessário
garantir constantemente determinadas partes para que o todo se
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mantenha saudável. Destas partes falamos da constante manutenção dos
cercados da quinta, a manutenção dos caminhos de acesso aos
conventos, a manutenção das envolventes dos conventos, o
desmatamento e cuidado da mata e floresta da Quinta. Assim, para 2015,
continuaremos a manutenção destes espaços, mas também iniciaremos
uma segunda fase de restauro de alguns troços do sistema de rega existente
na Quinta de São Paulo.
O Parque de Merendas é um espaço que é parte integrante de muitas
famílias e para tal continuar a ser, necessária a sua constante manutenção.
Assumimos a sua manutenção, com a visão de garantir o direito à livre
relação Homem-Natureza.
Os prados dos animais englobam, não só uma área, mas também uma
grande quantidade de maquinaria. São espaços fundamentais para o bem
estar animal e sua alimentação e carecem de uma rega constante, o que
obriga à existência de bombas de água e sua manutenção. Faz parte a
manutenção das respectivas máquinas, mas também o alargamento de
algumas zonas de pastoreio de sequeiro para os nossos animais.
Substituiremos um dos telhados do centro de formação e também vamos
proceder à pintura das instalações da Quinta.
Os conventos, como é sabido, estão em crescente desenvolvimento, no
contexto da metodologia de intervenção aprovada. No seguimento desta
visão, prosseguiremos com as obras de consolidação e

iniciaremos o

processo de criação de condições para, mais tarde, se iniciarem as
prospecções arqueológicas no seu interior e envolventes.
Com o contributo dos trabalhadores da AMRS, foi decidido iniciar-se o
restauro da casa de fresco do Convento dos Capuchos e a criação de
condições para a realização de visitas e pequenos eventos. Para tal, será
iniciado o processo de consulta e contacto para o desenvolvimento destas
acções.
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Folheto promocional
Numa lógica da promoção e afirmação da Região de Setúbal, assumida
como linha estratégica de actuação, a AMRS irá promover a produção de
um folheto que destaque o imenso património regional, apelando à sua
visitação, conhecimento e preservação.
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2. AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Articulação Intermunicipal
A AMRS continuará a afirmar-se como espaço privilegiado dos municípios
associados para a articulação política e técnica em matéria de ambiente e
recursos naturais.
Em 2015, a AMRS procurará reafirmar a sua capacidade coordenar o
debate e a concertação de posições dos municípios em defesa das
competências municipais em matéria ambiental, de promoção de
soluções comuns que qualifiquem ambientalmente a região, de defesa do
carácter público da gestão dos serviços de água, saneamento e resíduos,
de apreciação de eventuais candidaturas a fundos nacionais ou
comunitários, de permanente avaliação da estratégia do Governo para o
sector e de intransigente defesa da autonomia do Poder Local
Democrático.
Neste contexto, assume particular relevância o acompanhamento das
questões da privatização da EGF/AMARSUL e da estratégia de fusão,
verticalização e concessão definida para a AdP/SIMARSUL, e os impactos
destas decisões governamentais na vida dos Municípios.
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3. SOCIEDADE INFORMAÇÃO E SETÚBAL
PENÍNSULA DIGITAL
Tendo sempre presente os objectivos da consolidação da ideia de Região e
da aproximação entre Municípios e Munícipes, entre as populações e o
Poder Local Democrático, a AMRS procurará, através da utilização dos
meios mais recentes ao dispor, afirmando soluções de carácter regional,
facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos municipais, à
informação e à divulgação do trabalho realizado.

3.1 SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO
Informação
Possibilitando uma visibilidade constante nas diferentes plataformas, a
presença da AMRS na internet deverá manter uma dinâmica enérgica,
fazendo da informação e participação das populações o centro da sua
acção, divulgando junto de cada vez mais público a sua actividade e
intervenção nos mais diversos projectos.
A rede de painéis outdoor de 8x3, visando a presença e afirmação da AMRS
na região, inserida na comunicação global da AMRS, deve merecer uma
maior rentabilidade e aproveitamento deste investimento, garantindo uma
mensagem mais dinâmica, ajustada à divulgação das iniciativas da AMRS e
do Poder Local Democrático junto das populações.

Agenda do Professor
No ano imediatamente subsequente ao da transmissão da universalidade
dos bens, direitos e obrigações da Assembleia Distrital de Setúbal para a
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AMRS, entre eles destacando-se o Museu de Arqueologia e Etnografia do
Distrito de Setúbal, procurando-se afirmar o papel regional do Museu e a
divulgação junto da comunidade escolar do importante património
arqueológico, etnográfico e artístico da região, a Agenda do Professor
2015/2016 dedicar-se-á ao imenso trabalho de investigação, preservação e
valorização do património regional desenvolvido pelo MAEDS.

3.2. SETÚBAL PENÍNSULA DIGITAL
Realizados que foram investimentos pontuais na Plataforma Tecnológica,
nomeadamente na adaptação à nova realidade, através de virtualização
de servidores, que permite, por um lado uma otimização do próprio espaço
disponível e por outro a diminuição de custos ao nível energético, o nosso
principal objectivo é continuar a rentabilizar a plataforma tecnológica e
afirmá-la como uma grande infra-estrutura tecnológica ao dispor da
Região, nomeadamente, através da prestação de serviços, não só aos
municípios parceiros como alargar a outras entidades regionais, bem como
iniciar contactos com Instituições de Ensino Superior, no sentido de obtermos
colaboração para os desafios que se nos colocam, nomeadamente na
definição e construção de uma estratégia para o futuro desta infra-estrutura
tecnológica.

Plataforma Tecnológica
Iremos:
Continuar o esforço de redução de despesas de funcionamento, através
da renegociação dos contratos de manutenção.
Adquirir uma nova ferramenta para publicação e protecção de aplicações
WEB, pois a actual já se encontra desactualizada, não dando garantias
para a prestação de um serviço com qualidade e sem quebras.
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Alargar o serviço de alojamento de sítios internet a outras entidades e
associações da Região. Neste momento encontram-se alojados na
Plataforma cerca de 90 sites e sub-sites, bem como outras aplicações dos
Municípios.
Assegurar aos municípios um serviço de backup de informação
considerada critica, com o investimento feito em 2014 numa nova solução
de armazenamento e com o aumento de forma significativa do espaço
disponível, bem como a melhoria das comunicações com os municípios.
Estudar novas soluções tecnológicas, agregadoras entre municípios, que
permitam economias de escala, bem como a sua actualização ao nível das
tecnologias de informação.
Continuar com o serviço de disponibilização de ferramentas para a
monitorização das redes e servidores dos Municípios, com o intuito de
analisar anomalias ao nível de processamento, consumo de memória e
espaço utilizado em disco para os servidores e estado das ligações para a
rede.
Consciente da importância crescente do Open Source – Código Aberto,
continuaremos a apostar no estudo das aplicações existentes e no
desenvolvimento de conhecimentos nesta área com o intuito de,
gradualmente, poder-se migrar alguns sistemas beneficiando o serviço, a
organização e os próprios utilizadores, permitindo uma maior flexibilidade
com menores custos.
Continuação do funcionamento dos grupos de trabalho com técnicos
municipais para aprofundamento da discussão relativa à Plataforma
Tecnológica e suas potencialidades, bem como a temática relacionada
com o licenciamento de software.

Pontos de Acesso à Internet
Continuar a assegurar a manutenção e funcionamento dos pontos de
acesso actualmente existentes (Quiosques e Hotspots).
Iremos alargar a actual rede de hotspots, a locais, que devido às suas
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características de aglomeração de pessoas, justifiquem a colocação de
um acesso livre à internet (Wifi).

Rede Camarária em Banda Larga
Continuaremos a assegurar a manutenção da Rede Camarária Banda
Larga instalada nos Municípios.

Sítios Internet Autárquicos
Lançamento dos novos sites municipais, no seguimento do procedimento
concursal em curso para a aquisição de um novo gestor de conteúdos e
imagem gráfica.
Este novo gestor de conteúdos, que se pretende simples e funcional, com
um interface amigável e que não exige grandes conhecimentos de
informática por parte do utilizador, vai permitir uma reestruturação dos sites,
não só ao nível da imagem, mas também da informação, o que irá permitir
uma maior aproximação aos munícipes, no sentido de responder às suas
necessidades.
Continuar a assegurar a manutenção e apoio à gestão de conteúdos dos
sítios de internet dos municípios.

Governo Electrónico Local
De forma a dar continuidade aos projectos em desenvolvimento e à
desmaterialização de processos, continuaremos, no âmbito dos serviços
On-line, a trabalhar com os Municípios associados, com o objectivo de
alargar a novas áreas e aumentar o número de serviços actualmente
disponíveis.
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4. FORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA

4.1. FORMAÇÃO
A AMRS tem vindo a implementar planos de formação anuais que dão
resposta às necessidades identificadas pelos Municípios nos seus
diagnósticos de necessidades de formação. Estes planos de formação têm
sido concretizados através de cofinanciamentos de fundos da União
Europeia que resultaram de diversas candidaturas apresentadas pela
Associação, a última das quais foi concluída em 2014, com apresentação
dos relatórios finais de execução física e financeira, com uma taxa de
execução de 97,8%.
Face à conjuntura financeira e à indefinição no que se refere a possíveis
programas de financiamento de formação no âmbito do QEC – Portugal
2020, a AMRS vai estudar um conjunto de medidas que permitam aos
Municípios associados enfrentar um novo ciclo de formação sem recurso a
cofinanciamento externo, entre as quais a possibilidade de estabelecer
parcerias para a área de formação ou a possibilidade de utilizar recursos
próprios para fazer face a necessidades de formação já identificadas,
através da criação de uma bolsa interna de formadores.
Caso haja abertura de novas candidaturas para formação em 2015, a
AMRS apresentará uma nova candidatura, que terá em conta uma reflexão
mais aprofundada sobre as reais necessidades de formação dos Municípios.
As reuniões com os responsáveis pela formação nos Municípios vão
continuar a realizar-se de forma auscultar as necessidades formativas e a
adopção de medidas a propor aos decisores, bem como as reuniões ao
nível dos eleitos.
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4.2. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
XI Edição Prémio da Qualidade do Distrito de Setúbal – Serviços Públicos
O Prémio da Qualidade passará a realizar-se em períodos de 4 anos,
coincidindo com os mandatos dos Órgãos da AMRS, de forma a permitir que
as equipas candidatas possam aprofundar o seu conhecimento na
utilização do modelo de avaliação CAF (Estrutura Comum de Avaliação),
elaborado para apoiar processos de avaliação e melhoria contínua na
Administração Pública, e que serve de base à atribuição do prémio.
Em 2015 proceder-se-á à apresentação do novo formato e à sua
divulgação junto dos serviços da Administração Pública Local, Municípios e
Freguesias do Distrito de Setúbal, e ao início dos trabalhos das equipas
candidatas.

CIQI – Conselho Intermunicipal para Qualidade e Inovação
O Conselho Intermunicipal para a Qualidade e Inovação vai manter o seu
regular funcionamento com a realização de reuniões periódicas, cuja
agenda inclui o acompanhamento dos projectos e actividades em curso,
nomeadamente, o Prémio da Qualidade e o acompanhamento da bolsa
intermunicipal de auditores, em fase de constituição.
No âmbito da actividade do CIQI, a AMRS dará continuidade à iniciativa
“5ªs da Qualidade”, reuniões temáticas e descentralizadas nos Municípios,
cujo objectivo é a troca de experiências relacionadas com as boas práticas
nas áreas da modernização administrativa e qualidade nos serviços
públicos.
Ainda no âmbito da actividade do CIQI, a AMRS levará a cabo uma
iniciativa sobre a qualidade nos serviços públicos, que decorrerá
simultaneamente com a apresentação do novo formato do Prémio da
Qualidade do Distrito de Setúbal – Serviços Públicos.
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5. MUSEU DE ARQUEOLOGIA E
ETNOGRAFIA DO DISTRITO DE SETÚBAL
O Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal prosseguirá
diversos projectos de investigação e editoriais através do Centro de Estudos
Arqueológicos prevendo-se:
- Conclusão da 1ª fase e prosseguimento do projecto em fase de
actualização do Atlas do Património Cultural do Alentejo Litoral e Costa
Vicentina, protocolo existente com a CIMAL – Comunidade
Intermunicipal Alentejo Litoral.
- Reedição bilingue ampliada e actualizada da Arqueologia da
Arrábida.
- Coordenação do volume de Actas da Sessão B15 – Social Complexity in
a long Term Perspective – do XVII Congresso Mundial da União
Internacional das Ciências Pré e Proto-Históricas (UISPP/UNESCO).
Elaboração do artigo “Social Complexity in the third Millennium BC in
Southern Portugal”.
- Preparação do volume XVI da “Setúbal Arqueológica”.
Ao nível dos estudos serão iniciados ou prosseguirão:
- Estudo tecnológico e funcional das indústrias mesolíticas da Costa
Sudoeste Portuguesa. Uma primeira abordagem. Linha de investigação
sobre a neolitização da costa sudoeste portuguesa.
- Preparação da monografia sobre a Casa dos Mosaicos Romanos, em
Setúbal.
- Conclusão do estudo da documentação arqueológica do Creiro
(Arrábida).
- Meso 2015/Belgrado 14-18 Setembro. Congresso Internacional sobra as
sociedades mesolíticas.
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- Organização do Simpósio Museus, Investigação & Desenvolvimento em
colaboração com Associação Portuguesa de Museologia.
- Preparação de projecto sobre o Neolítico da Comporta e as
adaptações das sociedades pré-históricas às zonas húmidas em
colaboração com a Universidade de Santander.
- Propomo-nos reunir o FIDS – Fórum Intermuseus do Distrito de Setúbal.
- Valorização da Casa dos Mosaicos Romanos – protocolo existente com
a Câmara Municipal de Setúbal. Concluída a intervenção arqueológica
será objecto de elaboração de um projecto de musealização
conducente à abertura ao público.
- As instalações do MAEDS serão objecto de melhorias consideradas
necessárias. Serão analisadas as possibilidades financeiras de aquisição
de novas instalações considerando a necessidade de expansão da área
pública do MAEDS.
Ao nível das intervenções arqueológicas prevê-se:
- Escavações de emergência na jazida romana do Creiro (Arrábida).
- Campanha de escavações em Chibanes.
Na área de difusão cultural serão realizadas as seguintes exposições
temporárias:
- Liberdade 40x40 – Exposição de 40 artistas plásticos comemorativa dos
40 anos de Abril. Organização da Associação 25 de Abril, Artever – Grupo
de Artes Plásticas da Amadora e Associação de Artistas Plásticos de Vila
Franca de Xira e performance Carta Branca II.
- Retrospectiva da pintora Emília Nadal.
- Arquitectura de Mértola entre Roma e o Islão em colaboração com o
Campo Arqueológico de Mértola.
- Projecto fotográfico River de Fábio Roque e Desenho, Criação e
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Consciência de Luís Rodrigues.
- Chronos. Fotografia e instalação de Rosa Nunes.
- Apresentação nas escolas do distrito de exposições itinerantes
documentais.
- Realização de vários ateliês pedagógicos destinados à população
escolar.
- O Curso de Desenho Traço a Traço, na sua 9ª edição, será concretizado
e destina-se a todos os interessados em explorar as suas capacidades no
campo das artes visuais, sendo convidados artistas plásticos e
especialistas em património.
- A população escolar será uma das prioridades do MAEDS através de um
programa de visitas guiadas e do projecto pedagógico, já iniciado, o
Museu vai à Escola.
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6. PEDEPES – PLANO ESTRATÉGICO PARA
O DESENVOLVIMENTO DA PENÍNSULA DE
SETÚBAL
Na sequência dos trabalhos realizados em 2014, que a partir do PEDEPES
procuram perspectivar as grandes linhas de actuação regional para
responder aos desafios colocados pelo período comunitário de
programação financeira 2014-2020, a AMRS, no quadro da estrutura do
PEDEPES, irá procurar aprofundar o debate sobre estas matérias,
promovendo o envolvimento do conjunto de agentes de desenvolvimento
regional.
Assim, em 2015, no âmbito do PEDEPES, a AMRS propõe-se:
- Continuar a afirmar e tudo fazer para que o processo de definição das
linhas estratégicas de desenvolvimento da região seja amplamente
participado;
- Reafirmar a sua posição de que o período de programação financeira
2014-2020 é determinante para a superação da crise e para a
concretização de projectos fundamentais para a Região e para o País;
- Continuar a reivindicar junto do Governo a concretização de projectos
de interesse nacional localizados na Região, enquanto importantes
alavancas para o crescimento económico do País e para a redução de
assimetrias intra-metropolitanas.
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7. ADMINISTRAÇÃO GERAL E RECURSOS
HUMANOS
Tendo por objectivo dotar a organização das melhores condições para a
prossecução dos projectos e acções previstos neste documento,
continuaremos o processo de racionalização dos recursos e melhoria
permanente das condições de trabalho e de valorização pessoal e
profissional dos trabalhadores.
Assim, neste ano, com a integração do MAEDS continuaremos a aprofundar
as acções conducentes a uma diminuição das despesas de
funcionamento, reduzindo, entre outros, os consumos de energia, de
consumíveis, de combustíveis e de comunicação.
A implementação definitiva da gestão documental tem vindo a permitir
uma redução da circulação interna da informação em suporte de papel,
sendo que o objectivo a alcançar será anulá-lo, salvaguardando as
situações que, do ponto de vista legal, são exigidas. Importa agora
implementar esta solução no MAEDS.
Os contratos de manutenção dos equipamentos serão revistos e
lançaremos um procedimento concursal para a carteira de seguros.
Procederemos às necessárias beneficiações nas instalações existentes

Recursos Humanos
A melhoria das condições de trabalho, a formação e a valorização
profissional dos trabalhadores são parte integrante de uma política de
gestão dos recursos humanos baseada no princípio de que os mesmos são
determinantes para alcançar os objectivos, projectos e acções que nos
propomos alcançar em 2015.
Prosseguiremos com as acções de formação atentas as necessidades da
organização.
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A promoção da saúde e a prevenção da doença dos nossos trabalhadores
manter-se-á.
O Dia Internacional da Mulher será assinalado, à semelhança dos anos
anteriores, com um convívio entre as trabalhadoras e a oferta de uma
prenda simbólica.
O período festivo do Natal e Fim de Ano corresponde ao habitual almoço
dos trabalhadores, dos colaboradores e dos membros do Conselho
Directivo, momento em que a AMRS oferece a todos um cabaz de Natal.
A Festa de Natal dos filhos dos trabalhadores e dos membros do Conselho
Directivo é outro momento de convívio no qual acontecerá um pequeno
espectáculo seguido da oferta de brinquedos às crianças.
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ORÇAMENTO
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ORÇAMENTO
A proposta de orçamento que se submete a aprovação foi construída num
novo quadro de atribuições e competências da AMRS, resultantes da
aceitação da universalidade da Assembleia Distrital de Setúbal (ADS) e
consequente a integração do Museu de Arqueologia e Etnografia do
Distrito de Setúbal (MAEDS) na sua actividade.
Relativamente à receita e para as contribuições, definidas nos termos da al.
a) do n.º 1 do art. 21.º, foram fixados os critérios definidos nos n.ºs 2 e 3 do
mesmo artigo 21.º dos Estatutos, e calculadas com base na proposta do
Orçamento de Estado para 2015, relativa às transferências totais para os
municípios (mapa XIX).
As comparticipações no SPD – Setúbal Península Digital mantêm-se iguais
ao ano económico de 2014, calculadas com base no orçamento da
actividade a desenvolver no próximo ano económico, e são repartidas
proporcionalmente pelos municípios aderentes, tendo como referência os
censos de 2011.
Ainda na receita, considerou-se o recebimento do último pedido de
pagamento ao IFAP (PRODER – Subprograma 3), tendo em conta a
conclusão da candidatura “Arrábida a Património Mundial” no ano
económico de 2014.
Foi igualmente considerada a recuperação de dívidas dos nossos
associados relativamente à AMRS e à ADS, estas últimas transitadas por
força da aceitação da universalidade, através de acordos de pagamento
já celebrados e que se estendem até final do mandato autárquico e outras
que nos propomos recuperar através de acordos a celebrar com as
autarquias devedoras.
Quanto à despesa, o princípio orientador é o da contenção e o da redução
nos termos das normas regulamentares, sem pôr em causa as actividades
desenvolvidas pela AMRS.
Relativamente às despesas com pessoal e aquisições de serviços na
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modalidade de avença e tarefa, a proposta tem em conta as necessidades
da AMRS, mas sobretudo o acréscimo de custos com integração do MAEDS.
Não estando concluído processo de liquidação e dissolução da CDR –
Cooperação e Desenvolvimento Regional, IM, voltamos a inscrever no
orçamento não só os suprimentos concedidos à empresa (receita), mas
também a parte da AMRS na liquidação das dívidas da mesma.
Realçamos a criação de duas novas orgânicas, uma relacionada com a
Quinta de S. Paulo e a actividade nela desenvolvida, e outra relacionada
com o Museu de Arqueologia e Etnografia e a sua actividade no Distrito de
Setúbal.
O valor global desta proposta de orçamento para 2015 é de € 2.325.425.
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ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL
Contribuições dos Municípios Associados - 2015
ANEXO I
Unidade moeda: €

Afectação dos
Municípios
Municípios Associados

Contribuição
Anual (*)

Duodécimos

associados ao
total das
contribuições
(%)

ALCÁCER DO SAL

30 814

2567,83

2,23

ALCOCHETE

44 280

3 690,00

3,20

ALMADA

260 161

21 680,08

18,79

BARREIRO

151 213

12 601,08

10,92

MOITA

164 376

13 698,00

11,87

MONTIJO

85 852

7154,33

6,20

PALMELA

122 302

10 191,83

8,83

SANTIAGO DO CACÉM

37 774

23147,83

2,73

SEIXAL

222 854

18 571,17

16,10

SESIMBRA

78 077

6 506,42

5,64

SETÚBAL

186 881

15 573,421

13,50

TOTAL

1 384 584

115 382,00

100

(*)Critério para cálculo das contribuições dos associados -[ al. a) do n.º 1 do art. 21.º dos Estatutos]
Municípios da Península - 1,57% do total das transferências (FEF+FSM+IRS) do OE/2015 (Fonte: Proposta OE/2015, Mapa XIX)
Municípios do Litoral Alentejano - 0,33% do total das transferências (FEF+FSM+IRS) do OE/2015 (Fonte: Proposta OE/2015, Mapa XIX)

Os duodécimos deverão ser enviados para a AMRS, até ao dia 15 de cada mês - n.º 5 do art. 21.º dos Estatutos
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ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL
Setúbal Península Digital (SPD) - Comparticipação dos Municípios Aderentes - 2015
ANEXO II

Municípios
Associados

Comparticipação
Anual (*)

Duodécimos

Taxa comparticipação
nas despesas (a)

ALCOCHETE

14 000,00

1 166,67

4%

BARREIRO

63 000,00

5 250,00

18%

MOITA

52 500,00

4 375,00

15%

MONTIJO

38 500,00

3 208,33

11%

PALMELA

49 000,00

4 083,33

14%

SESIMBRA

38 500,00

3 208,33

11%

SETÚBAL

94 500,00

7 875,00

27%

TOTAL

350 000,00

29 166,67

100%

(*) Critério para cálculo da comparticipação dos municípios aderentes -[ al. e) do n.º 1 do art. 21.º dos Estatutos]
Repartição do orçamento da actividade em função do n.º de habitantes de cada município, apurado nos censos de 2011
Os duodécimos deverão ser enviados para a AMRS, até ao dia 15 de cada mês - n.º 5 do art. 21.º dos Estatutos
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Atribuições

Cultura e Património
(natural, ediﬁcado e
ambiental); Ambiente e
Recursos Naturais;
Sociedade de Informação e
Setúbal-Península Digital;
Formação e Modernização
Administrativa;
Acessibilidade e Mobilidade
dos Cidadãos; Assumpção
e administração do Museu
de Arqueologia e Etnograﬁa
do Distrito de
Setúba;Coordenação da
implementação do Plano
Estratégico de
Desenvolvimento da
Península de Setúbal;
Estabelecimento de
relações de cooperação
com outras entidades, em
projectos e acções que se
inscrevam nos ﬁns
prosseguidos pela
Associação.

Carreira/
Categoria

Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Área de formação
profissional

Postos de
trabalho

Ocupa

Vago

Economia

1

1

0

Jurídica

1

1

0

Museologia

2

Arqueologia

1

1

0

CITFPúblicas

Administrativa

4

3

1

CITFPúblicas

Técnico-Profissional
(Arqueologia)

1

1

0

CITFPúblicas

Técnico-Profissional
(Animação Cultural)

1

1

0

CITFPúblicas

Administrativa

1

1

0

Cedência interesse
público
Município Seixal

Museografia

4

4

0

CITFPúblicas

Agropecuária

2

2

0

Cedência interesse
público
Município Palmela

TOTAL

18

17

1

2

0

CITFPúblicas

Cedência interesse
público
Município Palmela

CITFPúblicas

Assistente
Operacional
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Atribuições

Cultura e Património
(natural, ediﬁcado e
ambiental); Ambiente e
Recursos Naturais;
Sociedade de
Informação e SetúbalPenínsula Digital;
Formação e
Modernização
Administrativa;
Acessibilidade e
Mobilidade dos
Cidadãos; Coordenação
da implementação do
Plano Estratégico de
Desenvolvimento da
Península de Setúbal;
Estabelecimento de
relações de cooperação
com outras entidades,
em projectos e acções
que se inscrevam nos
ﬁns prosseguidos pela
Associação.

Carreira/
Categoria

Área de formação Postos de
trabalho
profissional

OBS.

Ocupa

Vago

1

1

0

CIT - Tempo
Indeterminado

Relações
Internacionais

1

1

0

CIT - Tempo
Indeterminado

Engenharia de
Design

1

1

0

CIT - Tempo
Indeterminado

Comunicação
Social

1

1

0

CIT - Tempo
Indeterminado

2

2

0

CIT - Tempo
Indeterminado

Economia

Técnico Superior

Especialista de
Informática

Informática

Técnico
de Informática

Informática

1

1

0

CIT - Tempo
Indeterminado

Assistente
Técnico

Administrativa

3

3

0

CIT - Tempo
Indeterminado

Assistente
Operacional

Auxiliar

3

3

0

CIT - Tempo
Indeterminado

13

13

0
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Despesas com pessoal a imputar aos municípios associados
ANEXO III

MAPAS DE PESSOAL - 2015

relação jurídica

Contrato individual
trabalho em
funções públicas,
por tempo
indeterminado

Carreira/categoria

número de
remuneração
remuneração
postos de
acumulada
mensal
trabalho
(14 meses)

Técnico superior - economia

1

1 768,44

24 758,16

Técnico superior - jurídica

1

1 568,24

21 955,36

Técnico superior - museologia

2

2 769,44

77 544,32

Técnico superior - arqueologia

1

1 407,45

19 704,30

Assistente técnico

1

1 098,50

15 379,00

Assistente técnico

3

789,54

33 160,68

Assistente técnico

1

683,13

9 563,82

Assistente operacional (agropecuária)

2

683,13

19 127,64

Assistente técnico (arqueologia)

1

892,53

12 495,42

Assistente técnico (animação cultural)

1

683,13

9 563,82

Assistente operacional (museograﬁa)

2

505,00

14 140,00

Assistente operacional (museograﬁa)

2

789,54

22 107,12

total parcial a imputar 18

Contrato individual
trabalho de direito
privado, por tempo
indeterminado

279 499,64

Técnico superior - economia

1

1 407,45

19 704,30

Técnico superior - rel. internacionais

1

1 534,88

21 488,32

Técnico superior - design

1

1 407,45

19 704,30

Técnico superior - com. Social

1

1 534,88

21 488,32

Especialista informática

1

1 984,71

27 785,94

Especialista informática

1

1 601,60

22 422,40

Técnico informática

1

1 098,50

15 379,00

Assistente técnico

3

683,13

28 691,46

Assistente operacional

1

838,93

11 745,02

Assistente operacional

1

837,60

11 726,40

Assistente operacional

1

683,13

9 563,82

total parcial a imputar 13

209 699,28

total do mapa a imputar31

489 198,92
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Afectação das despesas com pessoal aos municípios associados - 2015

Municípios

Distribuição(*)

Afectação das despesas
com pessoal - 2015

Alcácer do Sal

2,23

1 090 913,59

Alcochete

3,20

1 565 436,54

Almada

18,79

9 192 047,71

Barreiro

10,92

5 342 052,21

Moita

11,87

5 806 791,18

Montijo

6,20

3 033 033,30

Palmela

8,83

4 319 626,46

Santiago do Cacém

2,73

1 335 513,05

Seixal

16,10

7 876 102,61

Sesimbra

5,64

2 759 081,91

Setúbal

13,50

6 604 185,42

TOTAL

100

489 198,92

(*) % resultante da contribuição de cada Município associado, no conjunto das contribuições estatutárias
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