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INTRODUÇÃO

O Poder Local Democrático, uma das maiores conquistas de Abril, patamar da
Administração Pública mais próximo dos cidadãos, com órgãos plurais,
representativos e democraticamente eleitos, com atribuições e competências
próprias, com autonomia administrativa e financeira, assiste, neste momento, à
maior ofensiva de que há memória.
Ofensiva traduzida na tentativa de descaracterizar alguns dos seus elementos
essenciais no ataque à sua autonomia, às suas competências, às finanças locais e ao
carácter plural e colegial dos órgãos,visando reduzir ao mínimo a capacidade criadora
e concretizadora das autarquias locais na resposta às necessidades e aspirações das
populações, na prossecução da elevação das condições de vida e do progresso e
desenvolvimento dos territórios.
Igualmente, no plano do associativismo municipal, os Municípios vêm-se
confrontados com a intenção da alteração ao seu enquadramento jurídico – legal,
com perspectivas profundamente limitadoras da liberdade dos Municípios se
associarem para fazer face a objectivos e preocupações comuns que, a concretizarse, será a terceira dos últimos 8 anos.
Pese embora este quadro de indefinições, o documento que agora se apresenta para
aprovação consubstancia um conjunto de actividades, projectos e acções na linha do
que tem sido a afirmação da nossa Associação nos 30 anos da sua existência, data
que não deixaremos de assinalar devidamente.
Afirmação traduzida no papel de promoção e concertação de estratégias municipais
aos mais diferentes níveis:
No Desenvolvimento da Região em que o PEDEPES – Plano Estratégico para o
Desenvolvimento da Península de Setúbal tem tido importância relevante;
Na promoção da Região e do seu vasto património cultural e natural do qual
destacamos a candidatura da Arrábida a Património Mundial;
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No reforço do trabalho de articulação intermunicipal em diferentes áreas quer ao
nível dos eleitos quer dos técnicos.
Na afirmação de soluções que facilitam a aproximação entre os Municípios e os
Munícipes;
Em que a AMRS vem sido protagonista de um conjunto de projectos intermunicipais
de troca de experiências e de boas práticas e de formação dos trabalhadores dos
Municípios;
Na cooperação institucional com os vários agentes da Região;
Na melhoria das condições de trabalho e de valorização pessoal e profissional dos
trabalhadores da AMRS.
Este documento, no que ao Orçamento respeita, será tratado, em detalhe, no
respectivo capítulo. É, no entanto, necessário afirmar que o mesmo tem em linha de
conta os constrangimentos financeiros com que os Municípios se vêem
confrontados, resultado dos cortes sucessivos a que tem sido sujeitos nas
transferências dos Orçamentos do Estado e na redução da arrecadação de outras
receitas.
Reduzimos a receita e consequentemente a despesa global comparativamente a
2010 em cerca de 20%, resultado de a base de cálculo das comparticipações ser a
proposta de Orçamento de Estado para 2012 e não, como anteriormente, o
Orçamento de Estado do ano anterior, assim como as comparticipações para o SPD –
Setúbal Península Digital serem inferiores ao ano de 2011.
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GRANDES OPÇÕES DO PLANO

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

1

CULTURA E PATRIMÓNIO
(NATURAL, EDIFICADO E AMBIENTAL)

Em matéria de Cultura e Património, a AMRS, visando cimentar a ideia de Região,
continuará a desenvolver a estratégia anteriormente delineada de aprofundamento
dos mecanismos de articulação entre os Municípios associados, com o objectivo de
fazer desta Região um espaço de produção e fruição cultural de excelência, onde o
estudo, a protecção e a valorização do património cultural e natural assumem-se
como prioridades de intervenção.
Assim, os projectos e acções propostos para o próximo ano continuarão a ter nos
valores da Paz, no acesso universal à cultura e ao conhecimento, na defesa do
património, preocupações centrais, como seguidamente se demonstra:

1.1. CULTURA
- Articulação Intermunicipal na Área da Cultura
O Grupo de Trabalho Intermunicipal ao nível dos eleitos e dos Técnicos têm
constituído importantes espaços de reflexão e de troca de experiências pelo que nos
propomos continuar e aprofundar esse trabalho.
O Roteiro dos Equipamentos Culturais, resultado desta articulação, será publicado
no formato que vier a ser entendido pelos Municípios.
Propomo-nos, igualmente, iniciar um levantamento do “Património Industrial”
prioridade consensualizada pelo Grupo de Trabalho ao nível dos eleitos.

07

- Grupo de Leitura Pública
Prosseguiremos a actividade regular deste Grupo de Trabalho, nomeadamente,
através dos projectos intermunicipais amrs-qu@lifica; amrs-dar-de-volta; blogue
das bibliotecas e o estudo do desennvolvimento da página do Grupo (a partir do site
experimental já existente).

- Kid's Guernica
Avaliaremos a possibilidade de editarmos o livro “Pintar a Paz 2” que se encontra
concluído tanto do ponto de vista de texto como gráfico.
A 4ª Edição desta iniciativa será avaliada. Procederemos às alterações do
Regulamento entendidas como adequadas bem como à selecção de um tema para
esta edição

- Aniversário da Revolução de Abril
Assinalaremos o 38º aniversário do 25 de Abril destacando-se a importância de uma
das suas principais conquistas – O Poder Local Democrático

- Apoio à realização de Eventos
Na medida das possibilidades daremos apoio à realização do FESTRÓIA – Festival
Internacional de Cinema
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1.2. PATRIMÓNIO (NATURAL, AMBIENTAL E EDIFICADO)
- Candidatura Arrábida a Património Mundial
A Candidatura da Arrábida a Património Mundial da UNESCO tem sido desenvolvida
pela AMRS em parceria com as Câmaras de Palmela, Sesimbra e Setúbal e o ICNB,
sendo um dos projectos estratégicos do PEDEPES – Plano Estratégico de
Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal.
Ao longo dos últimos 3 anos foram realizados trabalhos científicos, no âmbito dos
protocolos entretanto estabelecidos, verificou-se uma ampla cooperação das
diversas instituições presentes na Comissão de Acompanhamento e no Fórum da
Candidatura e a Arrábida recebeu a visita do perito junto da UNESCO Gérard Collin.
Desta forma, a AMRS considera que estão reunidas as condições para que, ao longo
do ano de 2012, seja produzido o dossiê de candidatura, de acordo com os actuais
formulários da UNESCO.
A execução do dossiê contempla a inventariação e descrição dos valores únicos e
excepcionais da Arrábida, assim como a sua georreferenciação, uma descrição do
histórico e evolução do território a classificar, a justificação de inscrição do Bem na
Lista de Património Mundial, a identificação do estado de conservação do Bem e dos
vários factores que o afectam, a produção de um Plano de Gestão e Protecção do
Bem, assim como de uma estratégia de acompanhamento e monitorização do
património classificado.
A AMRS irá, ao longo de 2012, empenhar-se na produção do dossiê com os seus
vários elementos, o que reúne os trabalhos científicos realizados nas diferentes
especialidades, o trabalho da Comissão Técnica, da componente SIG, e do Plano de
Gestão. Este trabalho será acompanhado, avaliado e validado pela Comissão
Executiva, com particular ênfase na componente do Plano de Gestão e
Monitorização, visto ser esta a estrutura que após a classificação será responsável
pela gestão do património classificado pela UNESCO.
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O dossiê de candidatura será ainda alvo de um trabalho de tradução integral para um
dos idiomas oficiais de trabalho da UNESCO, tendo a AMRS optado pela língua inglesa,
bem como de um trabalho gráfico cuidado de forma a facilitar a consulta do dossiê e
potenciar futuras edições de excelência e de divulgação sobre a Arrábida.
A AMRS irá apresentar à população da Região de Setúbal e ao País, no primeiro
trimestre de 2012, da primeira versão do dossiê da Candidatura da Arrábida a
Património Mundial, documento base para a discussão pública. Neste sentido, a
Comissão Executiva dará então início ao processo de discussão pública do dossiê da
Candidatura da Arrábida junto do Fórum, mas também junto das populações do
território abrangido.
Pretende a AMRS, desta forma, que a Candidatura da Arrábida a Património Mundial
seja um processo científico e tecnicamente bem sustentado, mas também construído
com as populações da Arrábida e da Região de Setúbal. Neste sentido, será
disponibilizada uma versão síntese do dossiê da candidatura através do sítio da
internet, e promovida a sua discussão em fórum electrónico (página de internet e
facebook). Serão ainda realizadas várias sessões públicas nos 3 concelhos abrangidos
pelo território da candidatura: Palmela, Sesimbra e Setúbal.
Simultaneamente, a promoção da Candidatura será levada a cabo com várias
iniciativas das quais destacamos a distribuição dos filmes de divulgação entretanto
produzidos, iniciativas com as individualidades pertencentes à Comissão de Honra
entretanto formada em 2011e a realização de um Festival de Música.
A Candidatura da Arrábida a Património Mundial assume-se actualmente, no plano
regional e nacional, como um projecto gerador do saber científico, do conhecimento
do património natural e cultural da Região de Setúbal, mas também da valorização e
divulgação dos seus saberes populares e das suas tradições, pretende ser um factor
promotor da auto-estima das populações locais e um motor do desenvolvimento da
Região de Setúbal e de Portugal. Desenvolverem-mos um trabalho de articulação
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institucional com a Comissão Nacional da UNESCO, e as restantes entidades do
Estado Português, no sentido de permitir a entrega do dossiê de Candidatura na
Missão Permanente Portuguesa junto da UNESCO no final do ano de 2012 e a
posterior Classificação da Arrábida como Património Mundial da Humanidade.

- Quinta de São Paulo
A valorização da Quinta de São Paulo está intrinsecamente ligada à Candidatura da
Arrábida a Património Mundial e é um exemplo em que a AMRS e os Municípios
associados afirmam a sua determinação em contribuir para a defesa e prevenção
deste bem - a Arrábida, que se pretende que venha a ser classificado como
Património da Humanidade.
Assim as acções e os projectos a desenvolver na Quinta de São Paulo são reflexo da
sua evolução e consistem em:
- Manutenção de toda a área da Quinta anteriormente desmatada e desmatação de
novas áreas reduzindo assim consideravelmente o risco de incêndios;
- Colocação de novos cercados;
- Manutenção do Parque de Merendas, local com uma utilização crescente;
- Manutenção de todas as instalações e dos espaços verdes;
- Estudaremos a possibilidade da construção de um dique e a manutenção dos canais
do mesmo, canais utilizados, antigamente para dirigir as águas da nascente do
Convento dos Capuchos possibilitando assim a redução de custos relativos ao
consumo de energia.
A intervenção nos Conventos tem como enquadramento um estudo elaborado pelo
Arq. Victor Mestre e assenta numa filosofia de intervenção designada por “work in
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progress” – em que as acções concretas são definidas passo a passo tendo em conta
as disponibilidades financeiras de cada momento.
Iremos, por isso, concluir a fase da intervenção já iniciada e que consiste na
consolidação estrutural do convento dos Capuchos impedindo assim uma derrocada
iminente já diagnosticada.
Perspectivamos a elaboração de um estudo do restauro das casas de frescos dos
conventos e analisaremos as condições para a execução da obra.
Estas intervenções permitem iniciar um processo de experimentação de visitas aos
Conventos e a realização de alguns eventos culturais no seguimento dos já realizados.
Na Quinta Pedagógica será assegurada a sua manutenção que consiste no
tratamento dos animais, dos espaços verdes, das instalações e das diferentes áreas
de visita (horta, pomar entre outras).
As visitas das crianças das escolas do ensino básico da Região terão continuidade,
desenvolvendo-se programas específicos.
Propomo-nos iniciar uma vertente nova da actividade da Quinta Pedagógica – “A
Quinta nas Escolas” que consiste na criação de um suporte multimédia e interactivo.
O objectivo será levar às Escolas, experiências cientificas bem como alguns animais
de pequeno porte.
Analisaremos a possibilidade de aquisição de uma estrutura “Bungalow” que se
enquadra nas disposições do POPNA – Plano de Ordenamento do Parque Natural da
Arrábida permitindo assim actividades das crianças na Quinta Pedagógica
independentemente das condições climatéricas
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- Costa Azul
A marca Costa Azul carrega em si mesma a identidade desta Região. Uma Região de
contrastes, de mar e de rios, de serra e de planícies, de gentes do sul e do norte, de
comeres e de beberes vários, de culturas e de tradições diferentes. Diferentes mas
que ao longo de séculos desta miscigenação pacífica cresceram e foram absorvendo
uma história comum. A marca Costa Azul espelha esta diversidade. Saibamos nós
aproveitar este carimbo para valorizar e promover as potencialidades desta Região.
Desta forma, é intenção da AMRS continuar a aprofundar a discussão em torno da
marca «Costa Azul», promovendo uma reflexão sobre as diversas variáveis que a
mesma abrange (ou pode abranger), de modo a capitalizar e a racionalizar os
recursos tecnológicos, de conhecimento e humanos já existentes.
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2

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Tendo sempre presente o objectivo fundamental da concretização de um
desenvolvimento harmonioso entre as comunidade humanas e a natureza, numa área
em que a intervenção intermunicipal espelha o trabalho dos Municípios na melhoria
das condições ambientais da Região, a AMRS continuará a apostar no reforço da
articulação intermunicipal, com projectos e acções que traduzam a necessidade de
salvaguardar o meio ambiente e de utilização racional e eficiente dos recursos
naturais.
É neste contexto que a AMRS se propõe desenvolver as seguintes acções e
projectos:
- Estudo Conceptual sobre os Tarifários Municipais
Na sequência da conclusão da fase de diagnóstico do Estudo Conceptual sobre os
Tarifários Municipais e dos estudos elaborados por cada um dos municípios, iremos
promover e aprofundar o debate e a reflexão intermunicipal, visando contribuir para a
harmonização dos critérios que presidem às políticas tarifárias na Região. Nesse
sentido, será necessário avaliar a pertinência de se avançar para fases do estudo
posteriores ao diagnóstico da situação existente.
- Sistema de Tratamento de Efluentes das Suiniculturas da Península de Setúbal
Considerando a existência de impasses, não tendo os principais promotores do
processo, Estado e Associação Livre de Suinicultores, chegado a acordo quanto às
condições para a constituição do referido sistema, continuaremos a acompanhar e
participar no processo, manifestando a nossa preocupação com as questões
ambientais derivadas do não tratamento adequado dos efluentes agro-pecuários.
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3

SOCIEDADE INFORMAÇÃO E SETÚBAL PENÍNSULA

DIGITAL
O trabalho intermunicipal na Região de Setúbal tem prestado particular atenção às
questões da sociedade da informação, tendo os Municípios, no quadro da AMRS,
desenvolvido um importante e significativo trabalho em matéria de facilitação do
acesso das populações aos serviços públicos municipais, de informação e prestação
de contas do trabalho realizado, de criação de novos instrumentos de aproximação
entre Municípios e Munícipes, afirmando, também neste domínio, a ideia de Região.
É, neste enquadramento de afirmação de soluções regionais, que a AMRS se propõe
desenvolver as seguintes acções e projectos:

3.1 SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO
- Informação
Informar é tão importante como fazer. Este é um pressuposto que tem vindo a
assumir, no quadro da AMRS, um papel preponderante no conjunto da estratégia da
entidade. A informação assume-se assim, não apenas como parte do processo de
decisão da administração, mas também como forma de estabelecer laços de
confiança entre público interno (entenda-se funcionários da AMRS e também das
Câmaras) e externo (população em geral), como forma de reconhecimento da sua
identidade e credibilização.
Em face do exposto, a AMRS continuará a marcar presença junto dos órgãos de
comunicação social, com especial enfoque para os de cariz regional, através do envio
regular de notas de imprensa, sem prejuízo de outros contactos que se venham a
realizar para iniciativas concretas.
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Pretendemos também envidar esforços para estabelecer contactos com órgãos de
comunicação nacional (uma rádio e uma televisão), no âmbito da Arrábida a
Património Mundial, com o objectivo de obtermos maior destaque nacional para a
candidatura.
A AMRS pretende continuar a melhorar a sua comunicação interna, neste âmbito, o
Diário de Imprensa (clipping diário) vai continuar a fazer-se; bem como a ligação aos
Municípios, especialmente, através dos seus gabinetes de comunicação.

- Portal Regional
Continuaremos a actualização regular do portal Setúbal Península Digital, com
notícias de cariz regional; do site da AMRS, com notícias institucionais; e da recémcriada Agenda Cultural, com o que de sociocultural se passa na Região. Temas para os
quais iremos pedir a contribuição dos Municípios, parceiros essenciais na prestação
de uma informação fidedigna e regular.

- Facebook e you tube
Depois do sucesso alcançado com a página do Facebook, onde a Arrábida conquistou
mais de 10 mil «amigos», com a dinamização dos concursos de fotografia e vídeo
nesta rede social, temos necessariamente de equacionar como iremos mantê-los
interessados e, claro está, conquistar mais…
A presença na rede social Facebook - e também no You Tube – é, assim, mais uma
oportunidade de encontro e envolvimento com o(s) público(s) e constitui uma
ferramenta facilitadora de interacção e de diálogo, que ajuda a entidade a atingir e a
abranger outro tipo de públicos.
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- Sistemas de Informação Geográfica
Manteremos a realização regular de reuniões do grupo de trabalho intermunicipal
sobre SIG – Sistemas de Informação Geográfica com o objectivo de partilhar
experiências, conhecimentos e possível colaboração em novos projectos nesta área.

3.2. SETÚBAL PENÍNSULA DIGITAL
- Plataforma Tecnológica
Continuaremos com o objectivo de alargar o serviço de alojamento de sítios internet a
outras entidades e associações da Região. Neste momento encontram-se alojados na
Plataforma cerca de 20 sites, bem como outras aplicações dos Municípios.
Iremos estudar com os municípios associados a possibilidade de avançarmos com um
novo gestor de conteúdos para os portais dos municípios.
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.
A aposta na virtualização de servidores, através do estudo de novas ferramentas de
virtualização e gestão, com o principal objectivo de poupança energética;
Com o aumento do espaço de armazenamento de dados na Plataforma Tecnologia,
bem como a melhoria das comunicações entre os municípios associados e a
plataforma, continuaremos a prestar o serviço de disponibilização de espaço de
armazenamento para um segundo backup da informação que os municípios
considerem critica.
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O serviço de disponibilização de ferramentas para a monitorização das redes e
servidores dos Municípios, continuará 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.

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

- Pontos Públicos de acesso à Internet
Durante o ano de 2011, efectuou-se um acompanhamento mais permanente aos
“quiosques” situados na Península de Setúbal, tendo resultado a elaboração de um
diagnóstico, onde ressalta que uma grande parte destes quiosques e dos “pontos de
acesso” se encontram inactivos e sem utilização.
Assim, iremos durante o ano de 2012 anular todos os quiosques que não são
utilizados, e estudar com os municípios associados a possibilidade de instalação de
antenas hotspot em alguns locais, em que a aglomeração de pessoas justifique a
colocação de um acesso livre à internet (Wifi).

- Sítios Internet Autárquicos
A manutenção e o apoio à gestão de conteúdos dos sítios de internet dos municípios,
manter-se-á bem como a resposta aos pedidos de alteração que vierem a ser
solicitados.
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O Gestor de conteúdos que suporta os Sítios Internet Autárquicos começa a ficar
desactualizado, havendo hoje soluções mais flexíveis e de melhor performance pelo
que estudaremos a viabilidade de implementar um novo Gestor de Conteúdos, e a
possibilidade de utilização de aplicação gratuita e de código aberto.

- Governo Electrónico Local
De forma a dar continuidade aos projectos em desenvolvimento no âmbito do SAMA e
à desmaterialização de processos, iremos avançar nas seguintes áreas:


Factura Electrónica
A adesão à Facturação Electrónica é um processo em marcha e irreversível,
dadas as enormes vantagens que este novo meio representa, nomeadamente
na redução de custos (papel, as impressões, os envelopes, as taxas de envio,
etc).
Caso haja financiamento comunitário, iremos avançar com a implementação de
uma solução de Factura Electrónica para os municípios associados, pois os
custos desta solução são bastante elevados.



Cartão do Cidadão
Implementação de uma solução de utilização do cartão do Cidadão, através do
Portal do Cidadão, nos portais e sítios alojados na nossa Plataforma
Tecnológica, permitindo que os cidadãos possam identificar-se perante os
serviços municipais e autenticar-se, promovendo um relacionamento rápido e
eficaz dos cidadãos com diferentes serviços.
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4

FORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

A Região de Setúbal tem assistido, ao longo dos anos, a um processo desenvolvido
pelos Municípios, no âmbito da sua Associação, em que a qualificação dos serviços e
dos recursos humanos tem sido uma constante com o objectivo de melhor servir as
populações.
A AMRS tem sido um espaço privilegiado de troca de experiências, de valorização das
boas práticas, de formação de trabalhadores, de modernização de serviços, e com o
mesmo objectivo de continuar a promover a qualificação dos serviços públicos
municipais, iremos desenvolver as seguintes acções e projectos:

4.1. FORMAÇÃO
Concluiremos a candidatura aprovada em 2010 pelo POPH – Programa Operacional
Potencial Humano com a elaboração dos relatórios finais de execução física e
financeira e pedagógico.
Apresentaremos nova candidatura ao POPH - Programa Operacional Potencial
Humano caso se confirme a abertura dessa possibilidade.
A necessidade de formação para a implementação do novo acordo ortográfico será
objecto de reflexão com os Municípios associados tendo a AMRS como proposta
acções de formação para “facilitadores internos” nas Autarquias.
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4.2. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
- X Edição Prémio da Qualidade do Distrito de Setúbal – Serviços Públicos
De acordo com a actual periodicidade bienal, a X Edição do Prémio da Qualidade do
Distrito de Setúbal – Serviços Públicos, decorrerá ao longo do biénio 2012/2113
No 1º Semestre de 2012 será realizado o concurso público para a contratação da
equipa consultora. Durante o ano, de acordo com o Regulamento, decorrerá a
entrega das pré-candidaturas e dar-se-á início ao processo de consultoria.
Considerando a crescente adesão ao Prémio da Qualidade do Distrito de Setúbal –
Serviços Públicos, cuja IX Edição contou com a participação de 7 Autarquias, num
total de 14 projectos, assim como a crescente qualidade dos projectos a concurso
aos longo das várias edições, a AMRS irá considerar a presença em iniciativas sobre a
Qualidade na Administração Pública, no sentido de divulgar publicamente o impacto
positivo desta iniciativa no Distrito de Setúbal.

- CIQI – Conselho Intermunicipal para Qualidade e Inovação
A afirmação deste Grupo de Trabalho, como espaço de reflexão sobre as questões
relacionadas com a qualidade dos serviços públicos, tem vindo a ganhar relevância,
sendo o seu funcionamento de grande importância, sobretudo, num contexto em que
estas questões estão na ordem do dia dos Municípios e num quadro de cada vez maior
constrangimento financeiro.
Ao longo de 2012 será assegurado o seu funcionamento regular, com a realização
periódica de reuniões, bem como a divulgação do resultado das mesmas.
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
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troca de experiências relacionadas com as boas práticas nas áreas da modernização
administrativa e qualidade nos serviços públicos.
A AMRS continuará a promover, através do CIQI, a formação da Bolsa Intermunicipal
de Auditores, e desenvolverá acções de formação no sentido de dotar os membros da
bolsa das competências necessárias à realização de auditorias a Sistemas de gestão
da Qualidade com base nas normas ISO.
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5

PEDEPES – PLANO ESTRATÉGICO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA PENÍNSULA DE SETÚBAL

O PEDEPES constitui um projecto central na vida da AMRS, afirmando-se como um
instrumento fundamental de intervenção em parceria com o conjunto dos agentes de
desenvolvimento económico, social e institucional da Região. O PEDEPES, enquanto
projecto de desenvolvimento, adquire particular importância num momento em que o
País atravessa uma grave crise, devendo afirmar-se como resposta às dificuldades e
proposta de superação do momento actual, designadamente, através das seguintes
acções:



Proposta de desenvolvimento

Considerando a alteração profunda das circunstâncias que conduziram ao
processo de desenvolvimento do Plano, designadamente, a indefinição quanto
à concretização dos grandes investimentos anunciados para a Região (Novo
Aeroporto de Lisboa, Terceira Travessia do Tejo entre Barreiro e Chelas, Alta
Velocidade, conclusão da CRIPS, Projecto do Arco Ribeirinho Sul do Tejo, entre
outros), a não aprovação e entrada em vigor do Plano Regional de
Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML)
revisto, importa promover uma reflexão sobre o Plano, o seu desenvolvimento
e a participação dos agentes regionais neste processo.



Estrutura

Dar um carácter regular às reuniões da Comissão Executiva e do Conselho
Regional do PEDEPES, aprofundando o conhecimento e a discussão das
problemáticas regionais, acompanhando a evolução das políticas com impacto
no desenvolvimento regional.
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Grupo de Trabalho Intermunicipal

Considerando a criação deste Grupo de Trabalho, em 2011, importa dar
continuidade ao seu trabalho no âmbito do desenvolvimento do Plano,
aprofundando a reflexão intermunicipal sobre as questões do
desenvolvimento, contribuindo para a sua discussão nos órgãos do PEDEPES.



Acompanhamento de políticas e medidas com impacto no desenvolvimento

regional
Afirmando o PEDEPES como um instrumento para a superação da crise,
desenvolveremos um trabalho de permanente acompanhamento das políticas
e medidas governamentais que tenham impacto directo no desenvolvimento
regional, contribuindo para a existência de uma voz regional com capacidade de
propor soluções, perspectivando o desenvolvimento e o bem-estar das
populações.
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6

COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL
A Cooperação Institucional é um elemento fundador da AMRS e constitui-se como

factor da sua afirmação e de concretização de projectos e acções relevantes para a
Região. A AMRS continuará a reafirmar a disponibilidade para a cooperação visando o
desenvolvimento regional, designadamente, através:

Da participação na Assembleia-Geral da ADREPES – Associação para o
Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal e no acompanhamento, enquanto
accionista maioritário da CDR – Agência de Desenvolvimento Regional de Setúbal.
Na manutenção enquanto sócios da Associação Nacional de Municípios, da
Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, da Associação Portuguesa dos
Distribuidores e Drenagem de Água, da Associação Portuguesa de Estudos e
Saneamento Básico e da Associação de Bombeiros Voluntários de Setúbal.
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7

ADMINISTRAÇÃO GERAL E RECURSOS HUMANOS
A AMRS irá dar continuidade ao processo de melhoria permanente das condições de

trabalho e de valorização pessoal e profissional dos trabalhadores, tendo por
objectivo dotar a organização das melhores condições para a prestação do serviço
aos seus associados, designadamente através das seguintes acções:

- Administração Geral
Concluído o Plano de Arquivo, resultado do protocolo estabelecido com o Arquivo
Distrital de Setúbal e a aquisição de uma aplicação de gestão documental, em 2012,
implementaremos estas importantes soluções, tornando mais eficaz a circulação
interna da informação reduzindo substancialmente a utilização de papel.
Igualmente com o objectivo de reduzir custos ao nível dos consumíveis (tinteiros)
iremos centralizar a reprodução de documentos numa única fotocopiadora cuja
aquisição está equacionada.
Os seguros, os contratos de assistência aos equipamentos e às viaturas serão
mantidos.
As medidas de redução de custos ao nível do consumo de energia e das comunicações
serão reforçadas.

- Recursos Humanos
Promoveremos a realização de acções de formação de acordo com as necessidades
individuais e da organização.
A promoção da saúde e a prevenção da doença dos trabalhadores continuará a fazer
parte da nossa politica de gestão dos recursos.
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No dia 8 de Março – Dia Internacional da Mulher haverá o habitual convívio entre as
mulheres trabalhadoras e a oferta de uma prenda simbólica.
A época do Natal e Fim de Ano será assinalada com um almoço com os trabalhadores e
os eleitos no qual se procederá à oferta de um cabaz de Natal e com a festa para os
filhos dos trabalhadores aos quais oferecemos brinquedos.
As condições de trabalho têm sido objecto de intervenções, ao longo dos últimos
anos, no sentido da sua melhoria, pelo que, procederemos à resolução de situações
pontuais que vierem a verificar-se.
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ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

INTRODUÇÃO
Tal como referimos anteriormente, o orçamento para o ano de 2012 foi construído num quadro de mais
e maiores constrangimentos financeiros impostos pelo Governo às Autarquias, com reflexos, óbvios, na
nossa atividade:
A redução das transferências do Orçamento de Estado para as Autarquias, respeitantes ao FEF e ao IRS
na proposta de orçamento para 2012, reflete-se diretamente nas transferências dos associados para a
AMRS da seguinte forma:
Em 2011

€1.191.523,00

Em 2012

€1.089.101,00

Diminuição das contribuições, em:
No valor percentual de:

€103.422,00
8,6%

Por outro lado, o esforço na redução de despesas – objectivo traçado e cumprido para o ano de 2011 ao nível da actividade do Setúbal Península Digital com a negociação de vários contratos de manutenção;
com a redução dos custos de comunicação e ainda com a desactivação de “quiosques” permite-nos
reduzir a sua despesa, com reflexos diretos na redução da comparticipação dos municípios aderentes
nesta atividade, em 18,07%, a que corresponde, numa redução global desta receita, o montante de
€90.399,11.
Igualmente, o orçamento para o ano de 2012 contempla ainda, ao nível das Receitas, uma arrecadação
realista e moderada das dívidas dos municípios associados. O total das dívidas dos municípios, à data de
Outubro de 2010, era de € 888.640,89.
Quanto às despesas, na previsão para 2012, prosseguimos a política de redução e contenção de todas
as rubricas económicas, com exceção da rubrica Transferências Correntes, que aumenta devido a
despesas da CDR – Agência de Desenvolvimento Regional de Setúbal, previstas, neste orçamento, no
âmbito do sector empresarial local.
Pelo atrás exposto, conclui-se que o Orçamento para 2012 tem em devida conta, a situação financeira
dos nossos associados, mantendo, no entanto, as actividades, os projectos e as acções que são a matriz
da Associação ao longo dos cerca de 30 anos da sua existência.
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O total do Orçamento apresentado para 2012 é, assim, de 2.157.056 euros, cujos recursos foram
distribuídos da seguinte forma e percentagem:
 GOP'S, com financiamento assegurado no montante de 1.030.871 euros (47,79%) e, assim

distribuídas: PPI – Plano Plurianual de Investimento 274.200 euros (26,6%) e AMR's – Atividades
Mais Relevantes 756.671 euros (73,4%);
 Despesas não imputadas às GOP, com financiamento assegurado no montante de € 1.126.185

(52,21%).
Comparativamente com o orçamento de 2011, há um decréscimo de 19,81% na previsão do
Orçamento para o ano de 2012.
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RESUMO DAS DESPESAS
POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
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RESUMO DAS DESPESAS
POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA
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CONTRIBUIÇÕES PARA A ASSOCIAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL

Contribuições dos Municípios Associados - 2012
ANEXO I
Unidade moeda: €

Municípios Associados

Contribuição Anual

Duodécimos

(*)

Afectação dos
Municípios
associados ao
total das
contribuições
(%)

ALCÁCER DO SAL

3.000,00

250,00

0,28

ALCOCHETE

37.723,00

3.143,61

3,46

ALMADA

213.891,00

17.824,24

19,64

BARREIRO

124.812,00

10.400,99

11,46

MOITA

137.490,00

11.457,53

12,62

MONTIJO

76.338,00

6.361,48

7,00

PALMELA

101.455,00

8.454,60

9,32

3.000,00

250,00

0,28

SANTIAGO DO CACÉM
SEIXAL

178.151,00

14.845,88

16,36

SESIMBRA

63.383,00

5.281,91

5,82

SETÚBAL

149.858,00

12.488,16

13,76

TOTAL

1.089.101,00

90.758,40

100,00

(*)CRITÉRIO PARA CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES - n.º 2 e 3 do art. 18.º dos Estatutos:
Municípios da Península - 1,5% do total do FEF e da participação no IRS (Fonte: Proposta de Lei n.º 90/2011, Mapa XIX, de 13/10 - OE/2012)
Municípios do Litoral Alentejano - € 3.000/ano

Os duodécimos deverão ser enviados para a AMRS, até ao dia 15 de cada mês - n.º 5 do art. 18.º dos Estatutos
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ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL
Setúbal Península Digital (SPD) - Comparticipação dos Municípios Aderentes, nas despesas da actividade - 2012 (*)

ANEXO II

Municípios Associados

Comparticipação
Anual

Duodécimos

Taxa comparticipação
nas despesas
(a)

ALCOCHETE

12.293,25

1.024,44

3

BARREIRO

91.955,00

7.662,92

20

MOITA

69.661,75

5.805,15

17

MONTIJO

40.977,50

3.414,79

10

PALMELA

53.270,75

4.439,23

13

SESIMBRA

36.879,75

3.073,31

9

SETÚBAL

114.737,00

9.561,42

28

TOTAL

409.775,00

34.981,25

100

(*) Al. e) do n.º 1 do art. 18.º dos Estatutos

a)Critério: repartição em função do n.º de habitantes de cada município, apurado no censo 2001
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MAPAS DE PESSOAL

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL

MAPA DE PESSOAL
(CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS)

Atribuições

Cargo/Carreira/
Categoria

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

Área de formação
académica e/ou
profissional

Postos de
trabalho

Ocupado

Economia

1

1

0

CITFPúblicas

Jurídica

1

1

0

Cedência interesse
público-Município
Palmela

3

3

0

CITFPúblicas

1

1

0

Cedência interesse
público-Município
Seixal

Escolaridade
obrigatória

2

2

0

Cedência interesse
público-Município
Palmela

Total

8

8

0

Vago

OBS. (em
regime ...)

11.º/12.º Ano de
escolaridade
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ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL

MAPA DE PESSOAL
(CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO DE DIREITO PRIVADO)

Atribuições

Cargo/Carreira/
Categoria

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

Área de formação
académica e/ou
profissional

Postos de
trabalho

Ocupado

Economia

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

Informática

2

2

0

CIT - Tempo
indeterminado

Adequado curso
tecnológico, curso das
escolas profissionais
ou certificado de
qualificação nível III
em áreas de
Informática

1

1

0

CIT - Tempo
indeterminado

12.º Ano de
escolaridade

3

3

0

CIT - Tempo
indeterminado

Escolaridade
obrigatória

3

3

0

CIT - Tempo
indeterminado

Total

13

13

0

Vago

OBS.

Nota: Presta ainda serviço na AMRS uma técnica superior licenciada em Biologia, mediante um contrato de trabalho a termo incerto,
no âmbito da preparação e implementação da candidatura Arrábida a Património Mundial.
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DESPESAS COM PESSOAL
A IMPUTAR AOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL
Despesas com pessoal a imputar aos municípios associados
ANEXO III

MAPAS DE PESSOAL

relação jurídica

Contrato individual
trabalho em
funções públicas,
por tempo
indeterminado

número de
postos de
trabalho

cargo/carreira/categoria

1

1.755,70

24.579,80

Técnico superior - jurídica

1

1.556,95

21.797,30

Assistente técnico

1

1.098,50

15.379,00

Assistente técnico

3

789,54

33.160,68

Assistente operacional

2

683,13

19.127,64

5.883,82

114.044,42

Técnico superior - economia

1

1.407,45

19.704,30

Técnico superior - rel. internacionais

1

1.523,82

21.333,48

Técnico superior - design

1

1.407,45

19.704,30

Técnico superior - com. Social

1

1.523,82

21.333,48

Especialista informática

1

1.980,13

27.721,82

Especialista informática

1

1.590,07

22.260,98

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
total geral
Contrato a termo
incerto

remuneração
acumulada
(14 meses)

Técnico superior - economia

total parcial a imputar

Contrato individual
trabalho de direito
privado, por tempo
indeterminado

remuneração
mensal

Técnico superior - bióloga

1

total dos mapas

13.574,03

209.164,06

19.457,85

323.208,48

1.523,82

21.333,48

20.981,67

344.541,96

68

AFECTAÇÃO DAS DESPESAS COM
PESSOAL AOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS

Associação de Municípios da Região de Setúbal
Afectação das despesas com pessoal aos municípios associados - 2012
ANEXO IV

Municípios

Distribuição % (*)

Afectação das despesas
com pessoal - 2012

Alcácer do Sal

0,28

904,98

Alcochete

3,46

11.183,01

Almada

19,64

63.478,15

Barreiro

11,46

37.039,69

Moita

12,62

40.788,91

Montijo

7,00

22.624,59

Palmela

9,32

30.123,03

Santiago do Cacém

0,28

904,98

Seixal

16,36

52.876,91

Sesimbra

5,82

18.810,73

Setúbal

13,76

44.473,49

TOTAL

100

323.208,48

(*) % resultante da contribuição de cada Município associado, no conjunto das contribuições estatutárias
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Avenida Dr. Manuel de Arriaga, n.º 6 – 2.º Esq.

2900-473 Setúbal - Portugal
T: 265 539 090 - F: 265 237 392

e-mail: amrs@amrs.pt

www.amrs.pt

