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INTRODUÇÃO
Durante o ano de 2014, no que às acções desenvolvidas pela AMRS respeita, importa salientar pelo
seu significado e importância as realizadas no âmbito das comemorações dos 40 anos do 25 de
Abril, e entre elas: o Festival Liberdade, a Exposição itinerante sobre a Revolução de Abril, a
exposição de fotografias «Eduardo Gageiro - 40 fotos nos 40 anos do 25 de Abril»; a Evocação de
Abril "Ir e Vir Abril Abrir" pelo Teatro O Bando e a edição do CD “Canções de Abril” com a Banda do
Andarilho, a edição do Roteiro dos Equipamentos Culturais da Região e da Revista Movimento
Cultural, acções que tiveram a participação de um número muito significativo de pessoas,
destacando-se o elevado número de crianças e jovens envolvidos no conjunto das
comemorações do 40º aniversário de Abril.
Ainda no âmbito das referidas comemorações, com o objectivo de promover a defesa de
conquistas da Revolução de Abril e direitos constitucionalmente consagrados, foram realizados
dois Encontros que juntaram eleitos locais, profissionais, utentes e movimento associativo
dedicados aos temas da Educação e da Saúde, realizados respectivamente sob os seguintes
lemas: “Educação – a Região em Defesa da Escola Pública” e “40 Anos do 25 de Abril, 35 Anos do
Serviço Nacional de Saúde – A Região em Defesa do Serviço Nacional de Saúde”.
Em 2014, infelizmente, a expectativa de ver aprovada a candidatura da Arrábida a património
mundial não se concretizou. No entanto, as entidades envolvidas reafirmaram o empenho da
região na defesa do bem Arrábida e no processo de valorização, promoção e protecção do
património natural e cultural da Arrábida, consensualizando entre si a decisão de continuar a
procurar todas as formas de reconhecimento nacional e internacional deste território.
Na sequência da entrada em vigor de legislação que extinguia as Assembleias Distritais, os
municípios da região consensualizaram a transição da universalidade dos bens, direitos e
obrigações da Assembleia Distrital de Setúbal para a AMRS. Tal facto, obrigou, à alteração dos
Estatutos da AMRS e à aprovação de uma nova Estrutura Orgânica e o novo Mapa de Pessoal,
tendo a partir do momento da transição o Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal
passado a integrar a AMRS.
Também em 2014, iniciámos um processo de actualização do PEDEPES – Plano Estratégico para o
Desenvolvimento da Península Setúbal com um conjunto de acções e de reuniões das quais se
destaca pelo amplo envolvimento dos agentes regionais de desenvolvimento a reunião do
Conselho Regional do PEDEPES, onde as matérias do desenvolvimento da região e a preparação
do período de programação financeira comunitária Portugal 2020 foram tema de debate e
proposta.
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Num momento em que a autonomia do poder local se encontra posta em causa e que o Governo
ignora por completo as posições dos Municípios, acompanhámos e tomámos posições sobre os
processos em curso de fusões de sistremas de água e saneamento, bem como, combatemos a
intenção do Governo de privatizar a EGF – Empresa Geral de Fomento, detentora de 51% do
capital de AMARSUL.
Estas são apenas algumas das mais significativas acções levadas a cabo no ano de 2014, num
contexto de grande rigor de gestão e de fortes condicionalismos em matéria de recursos humanos,
mas também de reforço do trabalho intermunicipal e de afirmação da região de Setúbal, numa
perspectiva de desenvolvimento harmonioso das comunidades locais, capaz de contribuir para a
inversão do rumo de crescentes desigualdades e assimetrias que afecta o País.
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ACÇÕES DESENVOLVIDAS

1

CULTURA E PATRIMÓNIO (NATURAL, EDIFICADO E
AMBIENTAL)
1.1. CULTURA

Grupo de Trabalho Intermunicipal
Em 2014, o conjunto dos eleitos municipais responsáveis pela área da cultura reuniu, com
significativa regularidade, promovendo reflexões conjuntas de carácter regional produtoras de
orientações concretas para o conjunto das acções a desenvolver neste domínio pela AMRS,
designadamente no âmbito das comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, com particular
destaque para o Festival Liberdade.
Igualmente, o espaço proporcionado aos técnicos municipais para a reflexão, debate e troca de
experiências, conseguido com o regular funcionamento do Grupo Intermunicipal da Cultura (GIC)
tem contribuindo para o fortalecer do trabalho da AMRS e dos seus Associados em matéria de
Cultura.
Particularmente em torno das comemorações dos 40 anos do 25 de Abril e, dentro destas, da
edição do Festival Liberdade e da criação do Roteiro do Património Cultural, revelou-se de grande
importância e altamente vantajosa esta articulação intermunicipal do trabalho na área da cultura,
verificando-se ainda muitas potencialidades por explorar.
Da experiência deste trabalho realizado resulta, igualmente, uma cada vez mais sentida
necessidade de articular no plano regional o trabalho em áreas como a Juventude e a
Comunicação.
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Comemorações dos 40 anos do 25 de Abril
Visando assinalar os 40 Anos do 25 de Abrl numa dimensão Regional , com uma imagem gráfica
única, onde se afirmou o lema ”Região de Abril”, deu-se um corpo comum a estas comemorações
e criou-se uma dinâmica regional, visando a divulgação das diversas iniciativas promovidas pelos
vários municípios, com especial enfoque à participação popular.
Das várias iniciativas regionais inseridas no quadro das comemorações destacam-se as seguintes:
 Lançamento do site 40anos25abril.amrs.pt dedicado exclusivamente às comemorações dos

40 anos do 25 de Abril. Um site que visou ser uma agenda digital e uma aposta na promoção e
divulgação das comemorações no plano regional e local, permitindo uma maior projecção das
diversas iniciativas enquadradas nas comemorações dos 40 anos da Revolução de Abril,
disponibilizando ao público todas as iniciativas promovidas pela AMRS e pelos municípios seus
associados.
 O Encontro Regional “Educação – a Região em Defesa da Escola Pública”, realizado a 22 de

Fevereiro, no Fórum Municipal do Seixal, iniciativa que juntou mais de centena e meia de
representantes da Comunidade Educativa da Região que no debate afirmou a importância da
Escola Pública.
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 O Encontro “40 Anos do 25 de Abril, 35

Anos do Serviço Nacional de Saúde – A
Região em Defesa do Serviço Nacional de
Saúde” realizado no dia 5 de Abril, no
Auditório Municipal Augusto Cabrita, Barreiro.
Este foi um encontro promovido em parceria
com o Conselho Distrital da Ordem dos
Médicos visando, pela primeira vez, uma
reflexão conjunta e aberta a todos os
interessados, sobre as matérias
relacionadas com a saúde, com o objectivo
de defender um Serviço Nacional de Saúde
universal e de qualidade.

 O lançamento do Roteiro «Equipamentos Culturais - Região de Setúbal», que juntou cerca de

meia centena de pessoas no dia 12 de Junho, no Montijo, evidenciado o papel do Poder Local
Democrático, enquanto agente determinante na promoção da democratização do acesso à
cultura. Uma publicação que mostra o vasto património de equipamentos, destinados à produção
e fruição das mais variadas expressões artísticas e culturais, evidenciado como fruto de um
trabalho de 40 anos de uma política seguida pelo Poder Local Democrático, procurando garantir
às populações da região o exercício do direito à cultura.
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O lançamento do CD “Canções de Abril”, resultante de

uma parceria da AMRS com a Banda do Andarilho, que desta
forma assinalou, através da música tradicional e de
intervenção, os valores de Abril, fazendo uso das palavras de
José Afonso, Fausto, Adriano, Sérgio Godinho, José Mário
Branco, Ary dos Santos, entre outros.

 A edição especial da revista “Movimento

Cultural”, um novo número da revista, um
reaparecimento, que comemora Abril, que
constitui uma afirmação das autarquias da
região de Setúbal e da sua preocupação
constante em criar um contexto favorável à
criação e difusão da cultura dos que aqui
nasceram, vivem e trabalham
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 “Festival Liberdade” realizado, nos dias 9 e 10 de

Maio, no concelho da Moita, para assinalar os 40 Anos
do 25 de Abril, este evento organizado pela AMRS, teve
a presença estimada de cerca de 6.000 pessoas na
sexta-feira e 15.000 no sábado. Com espetáculos de
música com a Banda do Andarilho, Deolinda, Cais
Sodré Funk Connection e The Gift, a animação juntou
ainda no mesmo local grupos como os Bardoada Grupo do Safarro, Os Gaiteiros, a Associação Gil Teatro,
a Companhia de Teatro do Barreiro - Arte Viva, os
Charanga do Rosarinho, o Grupo Água de Beber e os
Toca Rufar, entre outros.
Para além da música, da dança e do teatro, o Festival
Liberdade contou com mais 3 espaços dedicados ao
Associativismo Juvenil, ao debate "40x25 - Região de
Abril" e à Pintura de Grafitis ao Vivo. No balanço final
ficou a vontade de ir mais longe e fazer deste Festival Liberdade uma marca da Juventude, do
Poder Local Democrático, de afirmação da Região e dos valores de Abril.
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 Evocação de Abril "Ir e Vir Abril Abrir", um evento musical e teatral, criado pelo Grupo de Teatro

O Bando, realizado no dia 20 de Junho, no Largo da Igreja, Seixal. Uma interpretação ao vivo que
envolveu mais de duas centenas de pessoas entre actores, músicos e crianças, fruto do trabalho
articulado com escolas e instituições desta Região de Abril, e que cativou a atenção de centenas
de espectadores. Com a gravação vídeo do evento foi editado um DVD e distribuído pelos vários
intervenientes no evento, pelos municípios associados e diversas instituições da região.
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 A exposição «Eduardo Gageiro - 40 fotos nos 40 anos do 25 de

Abril», uma iniciativa que teve a sua inauguração em Almada, no dia
14 de Junho, com a presença de mais de meia centena de pessoas e
que desde então já esteve patente ao público na Festa do Avante e
nos Municípios do Montijo e Seixal numa itinerância que se prolonga
no tempo até final de 2015.

 A Exposição Itinerante da AMRS, destinada a comemorar os 40 anos de Abril. Inaugurada no

Festival Liberdade, percorreu toda a Região tendo estado patente ao público até final de 2014. De
forma interactiva e recorrendo a um conjunto de suportes audiovisuais, a exposição retratou a
Revolução de 1974, os valores de Abril e o Poder Local Democrático. Este foi um projecto
ambicioso, realizado essencialmente com os meios próprios da AMRS e dos seus Municípios
Associados, que necessitou de muito trabalho, envolvimento e articulação com os diversos
municípios, quer ao nível dos conteúdos, quer na coordenação da itinerância que percorreu toda
a região, junto dos locais de grande concentração popular e, em particular, após o início do ano
lectivo, junto das escolas básicas e secundárias da região. Esta foi uma exposição que afirmou
valores e que procurou evidenciar como, das primeiras eleições autárquicas até aos dias de hoje,
foi possível aos municípios
concretizar a melhoria das
condições de vida das
populações, desde o saneamento
básico à criação de infraestruturas,
dos equipamentos culturais e
desportivos, passando pela defesa
do património cultural, natural e
imaterial relacionado com a
identidade local e as tradições
populares, pela promoção de
serviços públicos municipais de
qualidade.
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Encontro - “Educação – a Região em defesa da Escola Pública”
A Associação de Municípios da Região
de Setúbal (AMRS) promoveu a
realização de um Encontro subordinado
ao tema “ Educação – a Região em
defesa da Escola Pública”, em Fevereiro,
no Fórum Cultural do Seixal, que juntou
mais de centena e meia de
representantes da Comunidade
Educativa da Região.
A AMRS e os seus associados
pretenderam, com este encontro, criar
um espaço que possibilitou o
aprofundamento de questões tais como
a reflexão entre Autarquias e
comunidade educativa em torno das
temáticas da educação, o actual
quadro de competências dos
municípios em matéria de educação, mas também o papel dos municípios na defesa da escola
pública, e no denunciar dos sucessivos ataques a que esta tem sido sujeita por via de uma
municipalização forçada.
A actual situação económica e social do país e da região, e a importância da educação e
formação no desenvolvimento de qualquer sociedade pretenderam ser o pano de fundo para a
discussão e reflexão, que teve na sua essência a reflexão já realizada no âmbito do PEDEPES – Plano
Estratégico para o Desenvolvimento da Península de Setúbal, mas que face às novas realidades
importou aprofundar.
Com oradores convidados como José Barata Moura, Professor Universitário, Mário Nogueira,
Secretário-Geral da FENPROF, José Calçada, Presidente do Sindicato dos Inspectores da Educação
e do Ensino e Alfredo Monteiro, Vice-Presidente do Conselho Directivo da Associação Nacional de
Municípios e Presidente da Assembleia Municipal do Seixal, o debate afirmou a importância da
Escola Pública, recusando o caminho seguido pelos sucessivos governos, que com políticas
suportadas apenas em aspectos economicistas, retiram o aluno do centro da discussão,
esquecendo que a escola só existe porque existem alunos.
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No final do Encontro foi aprovado por todos os presentes um Manifesto “Educação – Uma Região

em Defesa da Escola Pública”” onde se afirmou que a educação tem que ser encarada como um
investimento social no futuro do país, procurando a valorização e dignificação dos profissionais da
Educação, envolvendo os pais e as famílias, permitindo preparar cidadãos qualificados,
intervenientes, críticos, construtores activos da democracia

Encontro “40 anos do 25 de Abril, 35 Anos do Serviço Nacional de
Saúde – A Região em defesa do Serviço Nacional de Saúde”
No âmbito das comemorações dos 40
anos do 25 de Abril, a AMRS, realizou-se no
Barreiro, no dia 5 de Abril, o Encontro “40
anos do 25 de Abril, 35 Anos do Serviço
Nacional de Saúde – A Região em defesa
do Serviço Nacional de Saúde”,
organizado em parceria com o Conselho
Distrital da Ordem dos Médicos, que
promoveu pela primeira vez uma reflexão
conjunta e aberta a todos os interessados,
sobre as matérias relacionadas com a
saúde.
Estiveram presentes neste Encontro, cerca de uma centena de participantes, que ao longo do dia
debateram questões desde, o cidadão no centro do SNS, Custos e financiamento do Serviço
Nacional de Saúde, e a saúde como factor de desenvolvimento regional.
Como oradores convidados, estiveram presentes, Fernanda Ventura, da Associação de Mulheres
com Patologia Mamária; Henrique Duarte, da Associação de Saúde Mental Setúbal; Luísa Ramos,
da Comissão de Utentes de Almada; Maria José Mota, da Comissão de Utentes do Seixal; António
Paiva, Psiquiatra – Chefe de Serviço da Carreira Hospitalar; Eugénio Rosa, Economista; Paulo
Moreira, Professor da Escola Nacional de Saúde Pública; Joaquim Judas, Presidente da Câmara
Municipal de Almada e Jorge Espírito Santo, Oncologista - Chefe de Serviço da Carreira Hospitalar.
No final do encontro foi aprovada uma Declaração Pública onde se afirmou: “Não se entendem,
nem se aceitam as medidas que estão a ser tomadas porque conduzirão ao empobrecimento, à
desqualificação e ao desmantelamento dos serviços de saúde públicos.
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O Direito à Saúde dos cidadãos e simultaneamente o desenvolvimento da Região, exigem
medidas assentes no desenvolvimento integrado e articulado dos serviços de saúde numa lógica
de diferenciação, aumento de qualidade e melhoria da acessibilidade”.
No seguimento da publicação da Portaria nº 82/2014, de 10 de Abril, sobre a reorganização da
rede hospitalar pública que veio pôr em causa os serviços de saúde prestados á população, os
Municípios da Região de Setúbal decidiram, entre outras medidas, convocar uma concentração
junto ao Ministério da Saúde, que se realizou em Junho.

Esta concentração contou com a presença de centenas de pessoas, entre eleitos dos Municípios
e das Freguesias, representantes das Comissões de Utentes, Movimento Associativo, IPSS e
população da Região de Setúbal.
Os Municípios defendem a revogação da Portaria 82/2014 e são contra o esvaziamento dos
Centros Hospitalares do Barreiro-Montijo e de Setúbal, bem como a sobrelotação do Centro
Hospitalar de Almada.
No decorrer da concentração, uma delegação composta pelo Presidente do Conselho Directivo
da AMRS e por Presidentes e Vereadores dos Municípios da Região de Setúbal solicitou junto do
Ministério uma audiência, com carácter de urgência, ao Sr. Ministro da Saúde, para revogação da
Portaria n.º 82/2014 e para que sejam tomadas todas as medidas indispensáveis para defesa de
um Serviço Nacional de Saúde de qualidade e para todos, que a Constituição da República
consagra e a que temos direito.
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1.2 – PATRIMÓNIO (NATURAL, AMBIENTAL E EDIFICADO)

Arrábida

O ano de 2014, no que à Arrábida diz respeito, ficou marcado pela emissão de dois pareceres, da
ICOMOS e do IUCN, desfavoráveis à sua classificação como Património Mundial e à consequente
retirada pelo Estado português da Candidatura da Arrábida.
O conteúdo dos pareceres, sem contraditório possível e dado a conhecer em vésperas da
realização da Assembleia da UNESCO, constituiu uma desagradável surpresa para a região e, em
especial, para as entidades mais envolvidas neste processo, cujas expectativas, pelo trabalho
técnico e científico desenvolvido, pelo envolvimento das comunidades, pelo consenso social e
político registado em torno da candidatura, eram muito elevadas e em sentido totalmente oposto
ao verificado.
No entanto, apesar deste facto de inegável importância, 2014 fica também marcado pela
reafirmação do empenho da região na defesa do bem Arrábida e no processo de valorização,
promoção e protecção do património natural e cultural da Arrábida.
O processo de candidatura da Arrábida a Património Mundial foi um projecto de desenvolvimento
regional, de valorização das nossas gentes e terras, do seu património natural e cultural.
Este caminho foi construído com inúmeras personalidades e instituições da região, com a profunda
convicção de que sendo um dossier de candidatura complexo e exigente, na Arrábida coexistem
valores naturais e culturais únicos e excepcionais, que merecem ser conhecidos, preservados e
divulgados.
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E a AMRS, tal como as entidades integrantes da Comissão Executiva da Candidatura,
agradecendo o contributo e empenho de todos os que participaram na Candidatura,
reafirmaram a intenção de prosseguir o processo de afirmação e valorização da Arrábida,
nomeadamente, através da continuação dos trabalhos em curso, entre eles, os decorrentes dos
Protocolos estabelecidos com instituições do ensino superior relativos à definição de roteiros e ao
estudo de capacidade de carga da Arrábida; a edição dos estudos técnicos e científicos
produzidos; a promoção dos valores naturais e culturais da Arrábida.
E agradecendo, igualmente, o apoio e a disponibilidade sempre demonstrada pela Comissão
Nacional da UNESCO ao longo deste processo, a AMRS e a Comissão Executiva decidiram procurar
todas as possibilidades alternativas para o reconhecimento internacional deste território, convictos
de que as populações e os agentes de desenvolvimento permanecerão ao lado neste desígnio
regional.
Nestes termos a Comissão Executiva da Candidatura, tendo consensualizado a continuação de
todos os trabalhos previstos, decidiu, igualmente, solicitar junto da Comissão Nacional da UNESCO
a manutenção da Arrábida na Lista Indicativa de Bens portugueses a Candidatar a Património
Mundial e proceder à avaliação de uma eventual candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera.

Comissão Técnica da Arrábida
Em 2014, a Comissão Técnica da Arrábida continuou a produzir trabalho técnico e científico em
torno da Arrábida, entre outras coisas, fazendo o acompanhamento da candidatura PRODER e dos
trabalhos decorrentes dos protocolos assinados pela AMRS com vista à produção de roteiros nos
domínios da arqueologia, da geologia, da ornitologia, da flora e vegetação e do estudo da
capacidade de carga da Arrábida.

AL-Rábita – A Serra e o Homem
O documentário «Al-Rábita - A Serra e o Homem» foi transmitido
dia 15 de Junho, às 12h10, na SIC. Um filme de Luís Quinta e
Ricardo Guerreiro, numa coprodução da AMRS com a
Traduvárius, no âmbito do processo de valorização e
promoção do património da Arrábida. À semelhança do filme
«Arrábida da Serra ao Mar», dedicado ao património natural,
com este filme somos novamente surpreendidos por
magníficas imagens que espelham a riqueza do património
cultural desta região.
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National Geographic

Em resultado de uma parceria com a AMRS, a revista National Geographic, dedicou uma parte da
edição de Agosto de 2014 à Arrábida com uma reportagem « Arrábida a descoberto», resultado
do trabalho do fotografo Luís Quintas e do jornalista Jorge Carmona que percorrendo os concelhos
de Palmela, Sesimbra e Setúbal, que falando com especialistas em fauna e flora, arqueologia e
geologia e com a AMRS, procuraram mostrar a Arrábida nas suas diferentes vertentes.
Simultaneamente com a revista foi distribuído sob a forma de encarte um mapa ilustrativo da
Arrábida, mapa que teve uma produção extra de 4. 000 exemplares e que pode ser entregue aos
Municípios e ao ICNF para distribuição pela população.
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Gruta do Frade, O inimaginável mundo dos minerais

O livro “Gruta do Frade, O Inimaginável Mundo dos Minerais”, que resulta de uma parceria entre a
AMRS e o NECA – Núcleo de Espeleologia da Costa Azul, consubstanciada num Protocolo entre as
duas entidades que prevê a edição de dois livros, descreve e ilustra uma das magníficas joias da
Arrábida e insere-se no trabalho que tem sido desenvolvido de identificação, caracterização e
valorização dos valores patrimoniais da Arrábida.
O livro foi lançado numa sessão pública que teve lugar na Fortaleza Santiago, em Sesimbra, no dia
29 de Novembro de 2014, onde foram revelados alguns dos segredos da espeleologia da
Arrábida.

Acções/iniciativas desenvolvidas no ano de 2014 no âmbito da
candidatura ao PRODER - medida 3.2.1 do subprograma 3 do
PRODER, GAL ADREPES.
A AMRS, em parceria com os municípios de Palmela,
Sesimbra e Setúbal e o Instituto de Conservação da
Natureza e Florestas (ICNF) apresentaram uma candidatura
à medida 3.2.1 – Conservação e Valorização do Património
Rural, do subprograma 3 do PRODER, GAL ADREPES no ano
de 2013, a qual contempla a realização de um conjunto
importante de acções e iniciativas de conservação e
valorização dos valores naturais e culturais (materiais e
imateriais) excecionais da Arrábida e de promoção do
usufruto responsável do território, a concretizar nos anos de
2013 e de 2014.
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No ano de 2014 foram desenvolvidas as seguintes acções e iniciativas previstas na citada
candidatura:
 Finalização do documentário de vídeo para TV “Al- Rábita – A Serra e o Homem”;
Aquisição de diverso material informático (computadores, impressora, plotter) de modo a dotar a
equipa “Arrábida” das ferramentas necessárias para proceder à realização dos estudos e à recolha
de dados previstas na candidatura (recolha, interpretação e sistematização de dados, criação e
produção de estudos técnicos, planos e relatórios). Esta acção contribui indirectamente para o
objectivo específico de conservar e recuperar o património cultural - material e imaterial – e de
promover o turismo cultural, na ótica do desenvolvimento rural e da fruição responsável e ativa na
preservação dos valores culturais
Pela sua importância destaca-se os seguintes estudos/recolha de dados desencadeados no
corrente ano: recolha e sistematização de informação relativa aos valores a inscrever na MatrizPCI,
inventariação de sítios arqueológicos a inserir na base de dados nacional – Endovélico, início dos
trabalhos referentes à produção de roteiros de visitação da Arrábida e análise da capacidade de
carga da Arrábida, no decurso dos protocolos assinados entre a AMRS e entidades do ensino
superior.
 Aquisição de diverso material de vídeo, imagem e som os quais foram fundamentais para os
trabalhos de inventariação do património imaterial e das expressões culturais da Arrábida
desencadeadas durante este projecto. No processo de inventariação e das expressões culturais a
equipa valeu-se de várias técnicas de trabalho e recolha de dados conhecidas, entre as quais, se
destaca, a realização de trabalho de investigação de campo, a realização de um conjunto
alargado de entrevistas à comunidade local e de recolha de dados escrito e audiovisual. Deste
processo resultou a elaboração de um pequeno documentário “Arrábida Imaterial”, o qual foi
divulgado no site oficial da AMRS - www.amrs.pt - no site oficial da candidatura da Arrábida a
Património Mundial e nas redes sociais - youtube e facebook acção que contribui para a
concretização do objectivo específico de produção e divulgação do conhecimento.
 Produção e distribuição de material de merchandising - notebooks Arrábida e guarda-chuvas
Arrábida - os quais constituíram veículos importantes de divulgação e promoção da Arrábida e do
seu património cultural.
 Produção e edição de livro de Património Rural Arrábida: Gruta do Frade – O Inimaginável Mundo
dos Minerais.
 Concepção gráfica de tela e renovação/instalação de tela e painéis em localidades de
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reconhecido interesse cultural da região, procedendo a um melhoramento ao nível da sinalética
interpretativa /informativa da região. Esta acção/iniciativa contribui para a concretização do
objectivo específico de proceder à requalificação/definição de percursos.

Encontro da Comissão Executiva da Arrábida com Deputados do PCP
na Assembleia da República e no Parlamento Europeu
Por solicitação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP) e dos Deputados
Comunistas Portugueses no Parlamento Europeu, no âmbito das suas Jornadas Parlamentares
conjuntas, realizadas em Setúbal, no dia 18 de Fevereiro, a Comissão Executiva da Candidatura da
Arrábida a Património Mundial esteve reunida com os Deputados.
O encontro visou, fundamentalmente, dar a conhecer a situação do processo de Candidatura à
época, num quadro em que os Deputados do PCP, na Assembleia da República e no Parlamento
Europeu, contribuíram com o seu apoio para a visibilidade da Candidatura da Arrábida.
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2

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

A AMRS, à semelhança de anos anteriores, continuou a acompanhar a vida dos sistemas
multimunicipais, onde os municípios associados participam enquanto accionistas minoritários e
principais clientes.
Em 2014, este acompanhamento ficou marcado pelas profundas preocupações geradas pelo
processo de privatização da EGF – Empresa Geral de Fomento/AMARSUL e pelo processo de fusões
de sistemas de água e saneamento, com a criação do Sistema Multimunicipal de Lisboa e Vale do
Tejo onde está prevista a integração da SIMARSUL.
No dia 11 de Abril, no Auditório Municipal Augusto Cabrita, Parque da Cidade, no Barreiro, reuniramse AMRS e os Municípios Associados, e apresentaram publicamente uma posição de conjunto
sobre as acções a desenvolver, no sentido de combater a intenção do Governo de privatizar a EGF
- Empresa Geral do Fomento, detentora de 51% do capital da Amarsul que serve os nove
municípios da Península de Setúbal.
Em 1997, os Municípios de Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal e Sesimbra
(no caso de Setúbal, em 2002), para poderem garantir Fundos Comunitários para o financiamento
de investimentos necessários ao tratamento dos resíduos urbanos, foram levados a consentir que
uma parte da gestão e exploração destes serviços - a valorização e o tratamento de resíduos
sólidos urbanos - fosse assegurada através da criação de uma empresa de capitais 100% públicos,
a AMARSUL, na qual o Estado é o acionista maioritário através da empresa pública EGF- Empresa
Geral de Fomento.
Hoje, a AMARSUL é uma empresa equilibrada e sustentável financeiramente, com um lugar
importante num setor estratégico, económica e financeiramente sustentado, no qual se prevê
que, nos próximos anos, sejam investidos importantes verbas no País, parcialmente provenientes da
União Europeia.
E é neste quadro que o Governo se prepara, agora, para vender a privados, a sua posição de
acionista maioritário colocando em causa a própria subsistência dessas empresas em função de
razões de interesse nacional.
Tal opção subverte e contraria as condições que levaram os Municípios da Península de Setúbal a
aceitar participarem no capital social 100% público da AMARSUL, ao mesmo tempo que
transforma o serviço público de gestão e tratamento de resíduos urbanos, num negócio privado
que apenas visa o lucro, com inevitáveis aumentos de tarifas e com graves prejuízos para os
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trabalhadores da própria empresa, para as populações, para a Região e para o País.
Neste sentido, e de forma conjunta, os Municípios acionistas da AMARSUL, legítimos representantes
das populações, reiteraram as posições já assumidas em Assembleias Gerais da AMARSUL:

 Exigem, no respeito pela autonomia do Poder Local e no cumprimento integral da Constituição
da República Portuguesa, que a AMARSUL se mantenha com capitais 100% públicos;

 Repudiam o processo de privatização da EGF, que o Governo pretende concretizar;
 Tomarão todas as medidas ao seu alcance que visem a análise da legalidade do processo de
privatização da EGF e da constitucionalidade da legislação já aprovada ou em processo de
aprovação, que possam pôr em causa a autonomia do Poder Local, o respeito pela Constituição
da República Portuguesa, os interesses dos Municípios envolvidos e os direitos dos trabalhadores da
AMARSUL;

 E, na qualidade de detentores dos resíduos produzidos nos seus concelhos, analisam soluções
que permitam manter na esfera pública a prestação de um serviço público de resíduos urbanos,
em alternativa às graves consequências que a privatização da EGF, a verificar-se, criaria na
AMARSUL e nas populações.
A AMRS, o STAL e o SITE-SUL apresentaram, no dia 22 de Maio, o manifesto «Contra a privatização
do Serviço Público de Resíduos, em defesa da AMARSUL. Pela melhoria dos Serviços Públicos –
Não ao aumento das tarifas!» numa sessão realizada na sala multiusos do Fórum Municipal Luísa
Todi, em Setúbal.
Assegurando uma firme oposição a todo este processo de privatização da EGF desenvolvido pelo
Governo, os vários intervenientes foram acusando os governantes de falta de transparência em
todo este processo que tem suscitado grande controvérsia e dúvidas de constitucionalidade, que
visa claramente retirar aos municípios o poder de intervenção e de decisão na gestão de um
serviço público que lhes diz directamente respeito, por direito e natureza, e que tem como único
objectivo a sua entrega à exploração pelo grande capital nacional ou estrangeiro.

Do manifesto foi exaltado a sua subscrição por diversas personalidades da Região declarando o
seu apoio nesta luta pelo serviço Público, afirmado que este processo de Privatização é contrário
ao interesse nacional, à garantia de prestação de um serviço público de qualidade e aos
interesses das populações e dos trabalhadores, que colocará em risco a qualidade dos serviços
prestados às populações, a sustentabilidade da empresa, em benefício da exploração
desmesurada dos seus equipamentos e infraestruturas, que visa apenas garantir o lucro e que
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aumentará o preço cobrado pela prestação do serviço, agravando significativamente as tarifas
pagas pelas populações directamente atingidas, tal como tem acontecido noutros sectores
privatizados, de que a EDP é exemplo, e que colocará em causa os postos de trabalho e os direitos
dos trabalhadores das empresas atingidas.
As entidades que em conjunto apresentaram este manifesto afirmam que é necessário e possível
travar a ofensiva do Governo contra as empresas do serviço público de resíduos, a EGF/AMARSUL,
deixando um apelo aos trabalhadores, às populações, aos democratas e patriotas, para que se
unam num vasto movimento de luta, de opinião e iniciativa, capaz de defender e exigir a melhoria
destes serviços públicos, de travar esta ofensiva e este atentado contra o ambiente e a qualidade
de vida das populações e de impedir mais este crime económico, contra o interesse e a soberania
nacionais.
No final de Julho, os Municípios da Península de Setúbal, acionistas da AMARSUL,
manifestam-se contra a privatização da EGF e transmitem a sua Posição em
carta endereçada às empresas Interessadas naquela privatização.
Municípios na qualidade de acionistas da AMARSUL, S.A., mas também de seus
clientes e fornecedores da matéria-prima que a sustenta, considerando que
lhes é hostil o processo em curso, promovido pelo Governo, de privatização da
EGF - Empresa Geral de Fomento S.A., o seu atual acionista com capitais
públicos maioritários, entenderam expressar a sua posição às empresas que
manifestaram e formalizaram o seu interesse na privatização da EGF.

2.1 - QUINTA DE SÃO PAULO
O ano de 2014 foi um ano de uma importantíssima estabilidade para a Quinta de São Paulo. Essa
estabilidade, permite, que para 2015, novos projectos e avanços sejam iniciados.
Este é o principal balanço de 2014 - um ano de reflexão e um apontar de novos caminhos.
Importantíssimo no crescimento da Quinta e consequentemente, da AMRS.
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Quinta de São Paulo
A manutenção da envolvente das instalações da Quinta de São Paulo continuam a cargo de uma
empresa que garante, não apenas os relvados, mas também os caminhos, arruamentos,
jardinagem e em determinados momentos, vigilância. A área de relvado mantém-se, mas foi feita
uma reposição de uma grande parte de relvado devido à idade da relva e, também, dos estragos
causados pelos texugos e corvos. Encontram-se agora esplendorosos e em plena função para
deleite das crianças principalmente. Foram também repostos os pisos de alguns troços de
caminho e acessos devido as fortes chuvadas registadas no início e final do ano.
Os equipamentos da Quinta, não apenas os mecânicos, como também os edificados, sofreram
várias manutenções. Várias máquinas e alfaias foram revistas e pequenas obras de reparação e
manutenção foram executadas nos edifícios.
Alguns dos prados foram replantados, uns devido à idade e outros, como é normal, substituídos
anualmente.
Foram acrescentados dois novos troços de cercado a Noroeste do Convento de São Paulo devido
a uma insuficiência no barramento dos transeuntes não autorizados. O que também serve de
prevenção ao acesso do mesmo, evitando assim o risco de acidente. No Convento dos Capuchos
foi também aplicado um troço de cercado a Norte do mesmo. Neste caso, próximo da antiga
cisterna, evitando assim a circulação junto da mesma, que embora selada com grades e estrutura
metálica, no nosso entender, nunca é demais prevenir.
A actividade do centro de reuniões foi contínua, não apenas reuniões, mas também conferências
de imprensa e outros eventos esporádicos. Foi alvo de algumas manutenções, necessárias e
normais em estruturas reconstruídas.

Quinta Pedagógica de São Paulo
Como foi referido na introdução do presente
balanço, 2014 foi um ano importantíssimo
na actividade da Quinta Pedagógica e nas
perspectivas futuras da mesma. Embora um
ano muito fustigado pela chuva,
principalmente nos meses de Março e Abril,
as visitas desenvolveram-se com
normalidade justificada na comprovada
formula adoptada.
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A rede de contactos da Quinta Pedagógica aumentou, tendo sido feito uma base de dados com
todos os contactos realizados, não apenas de entidades visitantes, mas também de outros
parceiros. Esta base de dados foi utilizada várias vezes na divulgação da Quinta Pedagógica e essa
iniciativa teve influência no aumento de visitas para 2015.
Este ano de 2014 foi também muito importante na variedade de visitantes. Ao contrário de anos
anteriores em que os visitantes com multi-diagnósticos ficou um pouco abaixo do pretendido,
neste ano transacto, fomos visitados em grande número por diferentes instituições. É sempre útil
registar que o comportamento dos animais e espaço correspondem às necessidades destes
visitantes.
Procedeu-se a aquisição de uma amassadeira mecânica, pois as visitas com mais de 40 alunos
rondou os 80% do total das mesmas. Desta forma o tempo de visita com a presença dos dois
monitores aumentou o que proporcionou um melhor funcionamento e aumento do conteúdo
explanado.
Visitaram a Quinta 2418 crianças.

Conventos
Estas preciosas estruturas, cheias de história e
valor no seu âmago, estão hoje estabilizadas e
foram repensadas em 2014. Várias razões
contribuíram para uma evolução na visão das
m e s m a s, m a s t a m b é m , p a r a n o v a s
intervenções estruturais.
O Convento dos Capuchos foi nobremente
utilizado pelos visitantes da Quinta
Pe d a g ó g i c a a p a r t i r d o 5 º a n o d e
escolaridade na descoberta da sua história e
importância. Foram realizadas várias visitas.
Foi alvo da regular desmatação envolvente e
encontra-se pronto para a sua merecida
evolução que pode ser encontrada e
detalhada no plano de actividades para
2015.
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A Oeste do Convento dos Capuchos encontramos o Convento de São Paulo. Infelizmente não tão
estável, mas por razões alheias à AMRS. Embora não seja preocupante para a longa vida que se
espera deste espaço, o que é certo é que foi alvo de furto na sua estrutura de sustentação. Várias
tubagens foram furtadas comprometendo a estabilidade e função da estrutura provisória que
cobre e sustenta uma área considerável do Convento.
Face a esta situação foram tomadas as devidas medidas, tendo-se iniciado o processo de
desmantelamento da estrutura metálica. A par deste trabalho urgente desencadeou-se, também,
o processo de impermeabilização da totalidade da área superior do Convento, sustentação do
claustro, drenagem das águas pluviais, reconstrução da abobada da nave da igreja e
reconstrução do telhado da mesma.
Ambos os espaços revivem, crescem e são respeitados. Novos desafios se aproximam para estas
estruturas, os conventos estão vivos.
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3

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E SETÚBAL
PENÍNSULA DIGITAL

3.1 – INFORMAÇÃO

Os suportes gráficos para as iniciativas da AMRS foram, na sua maioria, concebidos pelo sector
gráfico. A título de exemplo, o marcador de livro referente ao 8 de Março, Dia Internacional da
Mulher, os materiais e imagens para o Festival Liberdade, para a exposição itinerante, a capa do
CD “ Canções de Abril”, o Roteiro dos Equipamentos Culturais, a Agenda do Professor, o site das
comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, os anúncios publicados e os materiais para a Festa de
Natal, entre outros, ilustram a significativo trabalho realizado.
Foi ainda este sector que acompanhou a concepção e a produção da edição referente à Gruta
do Frade e da Revista Movimento Cultural.
A contínua acção desenvolvida pela AMRS tem, no plano da comunicação, mantido uma
regularidade assente numa perspectiva de divulgação da sua actividade normal, procurando-se
uma maior presença nos meios de comunicação social, em particular, na regional.
Importa afirmar que, através do trabalho desenvolvido, temos garantido uma presença regular em
diversos suportes informativos, seja no quadro da informação noticiosa, garantindo a divulgação
de posições políticas dos órgãos da AMRS, seja da divulgação das iniciativas da AMRS e dos seus
associados, mas também através da presença publicitária\institucional, como tivemos
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oportunidade de realizar no quadro da promoção das comemorações dos 40 anos do 25 de Abril,
com notoriedade no plano nacional e regional, realizando-se neste quadro, e em especial para a
promoção do Festival Liberdade, um Spot para a televisão (RTP), a edição de outdoors para a rede
da AMRS e espaços disponibilizados pelos municípios associados, cartazes para locais públicos e
anúncios publicitários na imprensa regional.
Com o objetivo de retratar o fundamental da dinâmica regional e autárquica, com base nas
notícias e outros artigos publicados na comunicação social online, local e nacional, prosseguiu-se
com a prática diária de disponibilização aos trabalhadores da AMRS de recortes de imprensa,
A internet, assumidamente um espaço indispensável ao sucesso da comunicação da AMRS, tem
mantido a sua dinâmica e importância, potenciando a divulgação e promoção das diversas
iniciativas, projectos e tomadas de posição da Associação, num quadro em que as diversas
plataformas, site, sub-sites e redes sociais, se complementam e conjugam na transmissão da
mensagem.
No plano da comunicação importa, também, referir o trabalho que foi despoletado, visando a
edição de uma agenda cultural regional, colocando a necessidade de articulação no plano
regional de uma estratégia partilhada para a divulgação cultural.
Esta discussão, ainda inicial, colocou na ordem do dia as vantagens de uma articulação regional,
visando a abordagem de uma estratégia de comunicação regional procurando garantir a todos
os municípios uma maior interligação e troca de experiências de trabalho nesta área, procurandose uma maior rentabilidade na transmissão da mensagem.

3.2 - SETÚBAL PENÍNSULA DIGITAL

No âmbito da Plataforma Tecnológica assegurou-se:



Gestão, configuração e manutenção da infra-estrutura da rede e sistemas;



Gestão diária de backups do Data Center, identificação/resolução de falhas, actualizações de

software – HP Data Protector e renovação de tapes em fim de vida útil; instalação e configuração
de novo servidor com nova versão Data Protector;



Gestão, configuração e manutenção dos servidores virtuais, de domínio e de e-mail;



Gestão e manutenção dos servidores ISA, servidores Web, Anti Vírus e do Cluster MSSQL;
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Gestão, configuração e manutenção da rede interna;



Renovação de licenciamentos e contratos manutenção;



Foi efectuada uma auditoria Microsoft - Levantamento de todo o licenciamento de Software

Microsoft existente e resposta a questionários de auditoria solicitados pela Microsoft;



Adquiriu-se um novo servidor HP e do sistema operativo Windows Server 2012 para efectuar a

virtualização de servidores;



Procedeu-se à virtualização dos servidores de Domínio, do servidor de Backoffice do Gestor de

Conteúdos e do servidor de Base de Dados;



Adquiriu-se uma nova Storage HP (SAN e SAN Switches) e respectivas configurações com vista ao

aumento da capacidade de armazenamento para o projecto de backups dos Municípios. Passouse de 12, 2 TB para 31,2 TB;



Disponibilizou-se aos Municípios associados (Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela,

Sesimbra, Setúbal) espaço de armazenamento, no Data Center, para guardarem um segundo
backup da informação considerada crítica;

 Foram elaborados os Relatórios internos mensais de Monitorização da Plataforma Tecnológica/
Alojamento de Sites e Relatórios mensais de Monitorização da Plataforma Tecnológica/Alojamento
de Sites, específicos para cada uma das Câmaras Municipais de Alcochete, Barreiro, Moita,
Montijo, Palmela, Sesimbra e Setúbal. Foi também incluído nos relatórios, estatísticas relacionadas
com os portais dos Serviços On-line;



Configurou-se e procedeu-se ao alojamento dos seguintes sites e outros serviços:
- AMRS - Desenvolvimento Página Encontro sobre a Educação
- AMRS - Desenvolvimento Página 40 anos 25 de Abril
- AMRS Site MAEDS
- Barreiro Desenvolvimento Site Dia-B
- Site Junta de Freguesia do Pinhal Novo
- Palmela Site Palmela FIG Update (Festival Internacional de Gigantes)
- Sesimbra Site Plano de Turismo
- Sesimbra Site Visit Sesimbra
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- Sesimbra Site SPE (Serviços e Projectos Educativos)
- Sesimbra Formulários Férias Jovens Monitores 2014
- Site Sesimbra PDM
- Sesimbra Site Ruas com História
- Site SesimbraePeixe
- Sesimbra Newsletter
- Setúbal Site Casa da Cultura
- Setúbal Criação BD Arquivo Municipal
- Setúbal Publicação para o exterior das Áreas Reservadas
- Colocação de um servidor secundário de domínio no nosso operador de comunicações
- Alojamento dos servidores de domínio (DNS) dos Municípios do Montijo, Sesimbra e Setúbal
- Setúbal Renovação Certificado SSL.
Neste momento encontram-se alojados na Plataforma do Setúbal Península Digital cerca de 100
sites e subsites dos vários municípios e de outras entidades da região.
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Rede Camarária Banda Larga
Assegurou-se a gestão e suporte aos municípios do projecto Rede Camarária Banda Larga, e a
manutenção tanto dos equipamentos activos como dos passivos.

Monitorização Redes e Servidores
Na sequência da aquisição da ferramente NAGIOS, que permite a monitorização da rede e dos
servidores, continuou-se a promover junto dos municípios associados as suas potencialidade. Esta
ferramenta já se encontra disponível em todos os municípios, faltando em alguns deles o trabalho
de configuração dos equipamentos, que está a cargo dos técnicos municipais.

Pontos públicos de acesso à Internet
Continuou-se a assegurar a monitorização, gestão e reparação dos pontos de acesso existentes
(quiosques e hotspots).
Foi adquirido mais uma antena Hotspot para o parque da cidade do Barreiro, devido a avaria do
existente.
Deu-se início ao estudo para renovação da rede de hotspots, bem como o seu alargamento a
novos locais;

Comunicações
Assegurou-se a gestão e suporte das Comunicações para os municípios através da MPLS (linha
dedicada) e de Internet do SPD, não tendo havido durante o ano de 2014 qualquer quebra de
serviço.
Avançou-se com o upgrade das velocidades das linhas dedicadas, passando de 5 Mb para 100
Mb, o que irá permitir melhorar as comunicações entre a Plataforma Tecnológica e os Municípios
associados, potenciando dessa forma a infra-estrutura existente.

35

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

E PRESTAÇÃO DE CONTAS

2014
Serviços de suporte e help-desk aos Municípios
Foram prestados aos Municípios associados serviços de suporte e colaboração em algumas áreas,
de onde destacamos Redes e VoIP, no Município do Barreiro, servidores de domínio (DNS), E-mail e
Nagios no Município de Sesimbra e Email, Servidores de Domínio (DNS), SIG no Município de Setúbal.

Sítios Internet Autárquicos
Novo gestor de conteúdos e remodelação dos sites institucionais
Deu-se início ao processo de aquisição de um novo gestor de conteúdos e nova imagem gráfica
associada, tendo-se desenvolvido as seguintes acções:



Reunião com Municípios de levantamento de necessidades para aquisição de novo Gestor de

Conteúdos;



Elaboração de Programa de Concurso, Caderno de Cadernos, Análise de Propostas, Relatórios

Preliminar e Final do Procedimento para Aquisição de Gestor de Conteúdos, Imagem Gráfica e
serviços associados à implementação de 7 sites autárquicos, o qual foi adjudicado à empresa
WIREMAZE;



Apresentação e aprovação da maquete gráfica dos novos sites institucionais dos Municípios,

bem como do site da AMRS;Início do processo de recolha de conteúdos por parte dos Municípios

Sites actuais
Assegurámos:



Apoio telefónico aos técnicos das Câmaras Municipais no âmbito dos Sites/Gestor de

Conteúdos, para resolução de problemas e dúvidas;



Manutenção dos sites a nível tecnológico e reposição de cópias de segurança, quando

necessário.



Para além de pequenas alterações solicitadas pelos Municípios, destacamos os seguintes

desenvolvimentos nos Sites Autárquicos:



Criação e rectificação de acessos de todas as áreas reservadas de Assembleia Municipal e

Câmara Municipal, devido aos novos mandatos autárquicos;
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Esconder calendário de eventos da Homepage, alteração de cor de fundo e validação de

funcionamento da newsletter, ocultar data em notícias de destaque e Criação nova webpart para
disponibilização de lista de comunicados e editais na HomePage – Município da Moita;



Alterações ao funcionamento da área reservada documentos da Câmara Municipal, alteração

ao Formulário Consumidor; alteração ao funcionamento do Mail do Munícipe, envio de email por
áreas e com descrições diferenciadas e alteração de funcionamento de estados de utilizadores
em Backoffice Site Autárquico – Município do Montijo;



Alteração ao funcionamento do Mail Munícipe – Município de Palmela;



Criação de nova área reservada FTP para PAMJovem – Município de Sesimbra.

No âmbito da gestão de Rede e Sistemas AMRS:



Apoio informático aos utilizadores da AMRS - Help Desk presencial e telefónico;



Gestão, configuração e manutenção da rede e sistemas da AMRS;



Apoio a utilizadores no Sistema de Gestão Documental AIRC e actualizações de todas

aplicações AIRC existentes na AMRS;



Migração de base de dados e aplicações AIRC para nova versão;

 Manutenção da plataforma Moodle para o suporte a grupos de discussão e formações ex:
Grupo de Trabalho Intermunicipal SIG, Candidatura Arrábida Património Mundial, Cursos de Curta
Duração na área da formação. Criação de cursos para a Universidade da Terceira Idade do
Barreiro (28 cursos);



Levantamento da infra-estrutura de rede e sistemas do MAEDS com vista à sua integração na

rede informática da AMRS;



Instalação Symantec anti-virus no MAEDS;

 Configuração do Servidor para acesso remoto do MAEDS ao Sistema de Gestão Documental.
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Serviços On Line
Continuou-se com a parametrização, configuração e suporte à aplicação dos Serviços Online;
Procedeu-se à alteração dos Portais Serviços Online para novamente suportarem registo com
Cartão de Cidadão e devolver dados de morada, reduzindo assim a documentação necessária a
enviar pelo Munícipe;
Concluiu-se o desenvolvimento do novo Portal de Serviços Online de Palmela com novos serviços
Medidata (a aguardar disponibilização online por parte do Município);
Foram disponibilizados novos serviços online no Portal Serviços Online da Moita – desenvolvimento
de formulários online da área de Águas;
Configurou-se novos serviços no Portal dos Serviços Online da Moita, devido a alteração de servidor
AIRC no Município;
De salientar que com a entrada em funcionamento destes novos portais, registou-se um aumento
significativo do número de munícipes registados, e também da oferta de serviços.
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4

FORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

4.1 - FORMAÇÃO

Plano Estratégico Intermunicipal para a Formação e a Qualificação
Profissionais
Em 2014, encerrou-se projecto de formação intermunicipal cofinanciado pelo Programa
Operacional Potencial Humano, iniciado em 2012, com uma taxa de execução de 97,8%.
Os eleitos da área têm vindo a reunir regularmente para reflectir e avaliar o Plano Estratégico
Intermunicipal para a formação e qualificação profissionais e a criação de uma Bolsa
Intermunicipal de Formadores.
Com o encerramento do projecto de formação intermunicipal co-financiado pelo POPH, iniciou-se
um novo ciclo de formação que a AMRS e as Câmaras Municipais têm de enfrentar sem recurso a
cofinanciamento externo.
Tendo em conta aquele condicionamento, e na procura de soluções que consolidem e dêem
autonomia e sustentabilidade a um programa próprio de formação e qualificação dos
trabalhadores dos Municípios associados, a AMRS elaborou em 2014 um Plano Estratégico
Intermunicipal para a Formação e a Qualificação Profissionais que, entre outros objectivos, visa a
criação de uma Bolsa Intermunicipal de Formadores, constituída por formadores oriundos das
bolsas internas dos Municípios, a realização de protocolos na área da formação com diversas
entidades da região, e a elaboração de um Plano de Formação Intermunicipal 2015-2017.
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4.2. PRÉMIO DA QUALIDADE DO DISTRITO DE SETÚBAL SERVIÇOS PÚBLICOS
.

Em 2014, iniciou-se um novo ciclo do Prémio da
Qualidade do Distrito de Setúbal – Serviços
Públicos.
Face a uma conjuntura política e económica que
resultou num aumento das responsabilidades das
Câmaras Municipais, e num acréscimo de
trabalho para os técnicos municipais, foi decidido fazer uma alteração ao formato do Prémio,
alargando o prazo, passando cada edição a coincidir com o mandato dos órgãos dirigentes da
AMRS. Desta forma as equipas terão mais tempo para desenvolverem os seus projectos e
assimilarem os conceitos da qualidade e a forma de funcionamento da Estrutura Comum de
Avaliação (CAF).
O Prémio foi lançado no início do ano, tendo também sido adquiridos os serviços de consultoria e
auditoria.

4.3. CIQI – CONSELHO INTERMUNICIPAL DA QUALIDADE E
INOVAÇÃO

.

Em 2014, o Conselho Intermunicipal para a Qualidade e Inovação prossegui com as suas
actividades regulares, nomeadamente o acompanhamento do Prémio da Qualidade do Distrito
de Setúbal – Serviços Públicos, realização de reuniões para discussão de temas ligados à
Qualidade e à Modernização Administrativa e realização das Quintas da Qualidade.
Prosseguiram os trabalhos para a constituição da Bolsa Intermunicipal de Auditores, cujo objectivo
é contribuir para assegurar a realização de auditorias internas, no âmbito de Sistemas de Gestão da
Qualidade (SGQ) - NP EN ISO 9001:2008, mediante solicitação de um Município aderente, tendo
sido concluído o protocolo que vai regular o seu funcionamento.
O protocolo já foi assinado pelas Câmaras Municipais do Seixal e da Moita, estando ainda em
apreciação nas restantes.
O CIQI promoveu, em 2014, uma Quinta da Qualidade subordinada ao tema Arquivo Documental
e Preservação Digital, realizada na Câmara Municipal do Seixal.
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5

PEDEPES – PL ANO ESTRATÉGICO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA PENÍNSULA DE SETÚBAL

PLANO DE DESENVOLVIMENTO
ESTRATÉGICO PARA A PENÍNSULA

DE SETÚBAL

No âmbito do PEDEPES e perante a emergência de um novo período comunitário de
programação financeira, tendo sido decidida a actualização do plano estratégico, a AMRS
promoveu um conjunto de acções tendentes à definição de uma estratégia para o horizonte
2020, entre as quais se destaca a realização de uma reunião do Conselho Regional do PEDEPES:
Na sequência da reunião da Comissão Executiva do PEDEPES, realizada no dia 16 de Abril, o
Conselho Regional do PEDEPES reuniu, dia 28 de Abril de 2014, no Auditório da Biblioteca Municipal
Bento Jesus Caraça, na Moita, para analisar a proposta de matriz estratégica do Plano de
Desenvolvimento da Península de Setúbal.
A reunião contou com a presença da equipa responsável pela proposta de desenvolvimento do
PEDEPES, tendo a apresentação do ponto de situação do trabalho, dos resultados do diagnóstico e
da proposta de matriz estratégica ficado a cargo do Eng. Fonseca Ferreira, Dr. António Mendes
Batista e Arq. Bruno Soares.
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6

COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL

O Presidente do Conselho Directivo da AMRS, recebeu no dia 5 de Setembro, a pedido da
Associação Amizade Portugal Cuba, uma delegação que contou com a presença de Johana
Tablada, Embaixadora de Cuba em Portugal e de René González, um dos cinco patriotas
cubanos anti-terroristas que foram presos nos E.U.A., sob a injusta acusação de conspiração
para espionagem.
O encontro visando a troca de experiências, proporcionou dar a conhecer a actividade, projectos
e acções desenvolvidas pela AMRS na linha duma estratégia de desenvolvimento da Região de
Setúbal e o papel e importância do Poder Local Democrático na região e no País.
No encontro foi ainda abordado o apelo à libertação e regresso ao seu país dos cidadãos
cubanos Antonio Guerrero, Ramon Labanino e Gerardo Hernandez, três dos “Cinco “ que
continuam presentemente a cumprir penas prisionais nos EUA. (Libertação e regresso entretanto
ocorridos, no âmbito do processo de normalização de relações entre Cuba e os EUA).
A AMRS prestou a sua solidariedade e o seu apoio a esta iniciativa, apoiada por Deputados de
todos os Partidos representados na Assembleia da República, juntando-se desta forma ao largo
conjunto de entidades e personalidades, como são exemplo a Comissão dos Direitos Humanos
das Nações Unidas e vários laureados com o Prémio Nobel, que têm vindo a apelar à libertação
dos “Cinco”, dando assim também um passo importante na relação entre os EUA e Cuba com
quem Portugal assume sólidas relações de amizade.
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7

MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOGRAFIA DO
DISTRITO DE SETÚBAL

A Lei n.º 36/2014, de 26 de Junho, alterou o
regime jurídico das Assembleias Distritais,
determinando a transmissão da universalidade
dos bens, direitos e obrigações para uma das
entidades que o referido diploma refere.
Na nossa região, a Assembleia Distrital de
Setúbal (ADS), reunida a 9 de Setembro,
deliberou propor a transmissão da sua
universalidade para a Associação de Municípios
da Região de Setúbal (AMRS), entidade
intermunicipal cujo âmbito territorial coincide
p a r c i a l m e n t e c o m a á r e a d o D i s t r i t o,
correspondendo a um dos tipos de entidades
que a lei prevê para a referida transmissão.

Museu de Arqueologia e Etnografia
do Distrito de Setúbal

O Conselho Directivo da AMRS, reunido em 12 de Setembro, deliberou submeter à Assembleia
Intermunicipal da AMRS, após consulta aos órgãos dos municípios associados, uma proposta de
aceitação da universalidade de bens, direitos e obrigações da ADS e de alteração aos Estatutos
da AMRS, de forma a dar enquadramento estatutário a esta aceitação.
Esta proposta foi aprovada e nos termos legais comunicada ao Governo a aceitação da
transmissão da universalidade da Assembleia Distrital de Setúbal para a Associação de Municípios
da Região de Setúbal.
No quadro desta universalidade importa destacar o Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito
de Setúbal, o seu trabalho científico e pedagógico, o seu espólio, os seus trabalhadores, um
imenso património que se acautelou com as decisões tomadas.
Decisões que reafirmam o compromisso dos municípios da região, através da sua Associação, de
continuar a prestar este serviço público e a aprofundar o estudo e o conhecimento da ocupação
humana da Região de Setúbal ao longo da história.
A assumpção e administração do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal por
parte da AMRS, praticamente no final do ano, exigiu um trabalho de integração dos trabalhadores,
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bem como a normalização de todo o tipo de procedimentos contabilísticos, de aprovisionamento
e de gestão de recursos Humanos.
Igualmente, apoiámos a Sra. Presidente da Assembleia Distrital na elaboração da prestação de
contas da Assembleia Distrital.
Procedeu-se às intervenções necessárias e urgentes no edifício do Museu e adquiriu-se algum
mobiliário por o anterior se considerar obsoleto.
Após a data de assumpção do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal por parte
da AMRS realizaram-se a 2 iniciativas anteriormente programadas As exposições: Américo SilvaProjectos e Villa Romana do Rabaçal: Generosidade da Terra e Solidariedade dos Homens.
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8

ADMINISTRAÇÃO GERAL E RECURSOS HUMANOS
8.1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Foram assegurados todos os procedimentos legais e regulamentares respeitantes aos
procedimentos relativos ao aprovisionamento, contabilísticos e de tesouraria
Os contratos de assistência aos equipamentos e o dos seguros foram mantidos.
Foi lançado um procedimento concursal para a limpeza das instalações e foi necessário rescindir o
contrato com a empresa classificada em 1º lugar por incumprimento reiterado do contrato
entretando celebrado.
Foram adquiridos 3 computadores portáteis e celebramos um contrato de locação, por 1 ano,
para um equipamento multifunções de reprodução de equipamentos.
Foram substituídas 2 viaturas ligeiras, uma por o contrato de aluguer de longa duração ter
terminado e, outra, por ter atingido uma quilometragem que sugeria a sua substituição.
Foram implementados na MAEDS o registo electrónica da presença dos trabalhadores bem como
o sistema de gestão documental.

8.2 - RECURSOS HUMANOS

.

A Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS) e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores
da Administração Local e Regional (STAL) assinaram, no dia 22 de Janeiro de 2014, na sede da
AMRS, um Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública (ACEEP).
Este ACEEP é um importante instrumento de regulação coletiva de trabalho que visa regulamentar
as matérias respeitantes à duração e organização do tempo de trabalho e salvaguardar, por essa
via, a manutenção do período normal de trabalho nas 35 horas semanais.
A assinatura deste acordo é uma clara posição de defesa de direitos laborais consagrados,
assumindo que o aumento do horário de trabalho para 8 horas diárias e 40 semanais não é
sinónimo de aumento de produtividade, e uma evidente procura de criar as melhores condições
de trabalho, valorizando-se os trabalhadores e o serviço público.
As condições de trabalho continuaram ser monitorizadas e procedemos às correcções face às
situações detectadas.
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No âmbito da formação proporcionámos a participação na acção “Inventário e Cadastro”
promovida pela ATAM, formação em vídeo e Primeiros Socorros Pediátricos.
Os trabalhadores foram, tal como previsto, sujeitos à realização de exames clínicos no âmbito
da promoção da saúde e prevenção da doença.
O dia 8 de Março – Dia Internacional da Mulher foi devidamente assinalado com um almoço
convívio, oferta de flores de uma lembrança simbólica.
No Natal realizou-se o habitual almoço com o Conselho Directivo, trabalhadores e
colaboradores, momento sempre assinalado pelo balanço do trabalho realizado ao longo do
ano e perspectivas para o ano seguinte. Foi oferecido
um cabaz de géneros alimentícios a todos.
Realizou-se igualmente a Festa para os filhos dos
trabalhadores com uma pequena peça do Grupo de
Teatro «O Bando». Foram oferecidos brinquedos às
crianças.

A AMRS, à semelhança dos Municípios da Região, procedeu ao pagamento aos seus
trabalhadores do subsídio de férias e da remuneração do mês de Junho cumprindo a decisão do
Tribunal Constitucional.
A AMRS destaca ainda que sempre afirmou o seu total e veemente desacordo com os sucessivos
ataques aos direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores que, em particular, tem vindo a
atingir os funcionários públicos, denunciando a postura do actual Governo que vem prosseguindo
uma linha política de claro confronto com a Constituição da República Portuguesa.
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8.3.4.1 Transferências Correntes - Despesa
Entidade: Associação de Municípios da Região de Setúbal
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Designações
Legais

al. y) do n.º 1do
art. 12.º dos
Estatutos da
AMRS

Entidade
Beneficiária

Finalidade

Movimento

Apoio ao 9º

Democrático

Congresso

de Mulheres

do MDM

Montante
Orçado

Transferências
Efectuadas

 500,00

 500,00

Grau de
Execução Observações
Despesa

Sector
100%

Local

al. y) do n.º 1do
art. 12.º dos
Estatutos da

FESTROIA

Apoio
Financeiro

 5.000,00

 5.000,00

100%

 2 500,00

 1.250,00

50%

 8 000,00

 6 750,00

AMRS

al. y) do n.º 1do
art. 12.º dos
Estatutos da
AMRS

TOTAL .…

LASA - Liga dos
Amigos de Setúbal
e Azeitão

Apoio
Financeiro

Empresarial
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8.3.4.4 Transferências Correntes - Receita
Entidade: Associação de Municípios da Região de Setúbal
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Disposições legais

Entidade Financiadora

Transferências
Orçadas

Transferências
Obtidas

Observações

POPH - Qualificação dos
Profissionais da

POPH - Programa

Administração Pública;

Operacional Potencial

al. d) do art. 18.º dos

Humano

 114 202,00

 98 834,99

 1 091 433,0

 971 387,00

Projecto n.º
072710/2012/934

Estatutos
al. a) do n.º 1 do art. 18.º
dos Estatutos da AMRS
al. a) do n.º 1 do art. 18.º
dos Estatutos da AMRS

al. e) do art. 21.º dos
Estatutos da AMRS
al. e) do art. 21.º dos
Estatutos da AMRS

Municípios Associado

Municípios Associados

 187 100,00

 229 422,28

Municípios Associados

 518 962,

 480 054,95

Municípios Associados

 15 717,

 7 858,80

Duodécimos

Recuperação de dívidas
de duodécimos
Setúbal-Península
Digital
Reengenharia
e Desmaterialização de
Processos - SAMA

Programa PRODER /
Melhoria da
Qualidade de

IFAP/FEADER

 115 478,

 33 046,30

Vida/Concervação e
Valorização do
Património Rural; al. d)
do art. 21.º dos
Estatutos da AMRS

Total ………………………………

 2 042 892,00
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 1 820 604,32

Operação nº
200009079 Arrábida a Património
Mundial
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RELATÓRIO DE GESTÃO

1

INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Gestão dá cumprimento à legislação em vigor, nomeadamente, ao ponto
2 das considerações técnicas do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais) Decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e ao estabelecido no art. 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3
de Setembro – Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais.
O presente Relatório pretende proporcionar uma visão da situação económico-financeira da
AMRS – Associação de Municípios da Região de Setúbal, no final do exercício de 2014, através da
análise aos elementos da Contabilidade Orçamental (execução da Receita e Despesa) e
Patrimonial (Balanço e Demonstração de Resultados).
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2

ANÁLISE ORÇAMENTAL E A SUA EVOLUÇÃO
Nos quadros seguintes apresenta-se a evolução dos principais indicadores económicos da
Associação de Municípios da Região de Setúbal, nos últimos 4 anos, através da análise dos
segmentos “receita” e “despesa”.

2.1 - Análise Orçamental Global
(valores expressos em euros)

Principais indicadores
económicos

2014

2013

2012

2011

Total de Recebimentos

1.924.806

1.688.664

1.419.105

1.872.793

Total de Pagamentos

1.658.013

1.591.491

1.236.863

1.842.219

Saldo do Exercício

266.793

97.173

182.242

30.574

Saldo para a Gerência do ano
seguinte

666.277

399.484

302.311

120.068

Saldo Corrente

455.115

83.255

292.313

52.959

Compromissos Transitados

99.879

237.737

165.202

182.193

A receita global continua a crescer, registando-se um saldo corrente positivo (receita corrente –
despesa corrente), de  455,115.
O Saldo do exercício de 2014 foi influenciado positivamente pela transição para a AMRS do saldo
do exercício da ADS, à data de 31 de Outubro de 2014 e pela arrecadação da dívida acumulada
dos Municípios de Santiago do Cacém, Seixal e Sesimbra à ADS -Assembleia Distrital de Setúbal.

2.2 - Receitas
(valores expressos em euros)

Receita Total
Valor Orçamentado
Valor Executado
Taxa de Execução (%)

2014

2013

2012

2011

2.253.037
1.924.806
85,43

2.402.502
1.688.664
70,29

2.177.209
1.419.105
65,18

2.689.841
1.872.793
69,62

A taxa média de arrecadação da receita dos últimos quatro anos é de 72,63%.
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2.2.1 - Receitas Correntes

(valores expressos em euros)

Receitas Correntes
Rendimentos de propriedade
Transferências correntes
Venda de bens e serviços
correntes
Outras receitas correntes
Total das Receitas Correntes

Orçamento
2014
250
2.065.687

Execução
2014
143
1.884.410

Taxa de
Execução (%)
57,40
91,22

10.000

21.230

212,30

3.100
2.079.037

15.023
1.920.806

484,62
92,39

A receita da AMRS é predominantemente corrente e proveniente das transferências das
contribuições e comparticipações em projectos participados pelos municípios associados, no
âmbito dos estatutos. Da Administração Central as transferências correntes referem-se à conclusão
do projecto POPH co-financiado pelo FSE, na área da qualificação dos trabalhadores da
administração local e do Programa PRODER n.º 20000907902 – Melhoria da qualidade de vida –
Valorização do Património Rural – Arrábida a Património Mundial, financiado pelo FEADER/IFAP.

2.2.1.1 - Evolução da Receita Corrente

(valores expressos em euros)
Receitas Correntes

2014

2013

2012

2011

Rendimentos de propriedade
Transferências correntes
Venda de bens e serviços
correntes
Outras receitas correntes

143
1.884.410

168
1.623.923

145
1.389.859

128
1.545.184

21.230

20.728

23.780

26.300

15.023

4.811

5.320

12.375

Total das Receitas Correntes

1.920.806

1.649.631

1.419.105

1.583.988

O total da receita corrente cresceu  271.175 face ao ano anterior, traduzindo um aumento de
16,44%.

2.2.1.2 - Estrutura da Receita Corrente
7

2014

Administração Local:

1

4

27
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Reengenharia e desmaterialização
de processos - SAMA
ADS

92

13

55

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

E PRESTAÇÃO DE CONTAS

2014
No exercício de 2014 é notória a predominância das receitas provenientes da Administração Local
e, dentro dela, o peso das contribuições dos municípios associados na estrutura da receita da
AMRS.
No entanto, ao contrário da arrecadação dos duodécimos do ano corrente (55%), verifica-se uma
menor capacidade de recuperar as dívidas de anos anteriores (13%) e as comparticipações do
Setúbal Península Digital (27%).

Transferências Correntes referentes ao ano de 2014
Evolução das Transferências Correntes nos Últimos Quatro Anos

(valores expressos em euros)
Evolução das transferências
correntes
Administração Central
Administração Local:

Duodécimos
Recuperação de dívidas
Setúbal- Península Digital
Reengenharia e desmaterialização
de processos- SAMA
ADS - Assembleia Distrital de
Setúbal
Total das Transferências
Correntes

2014

2013

2012

2011

131.881
1.752.528

8.385
1.615.537

143.721
1.246.138

97.635
1.447.546

971.387
229.422
480.055

832.774
288.101
466.607

913.427
86.846
245.864

1.025.109
63.015
348.700

7.859

28.055

0

10.722

1.389.859

1.545.184

63.805
1.884.410

1.623.923

No exercício de 2014, só o município de Setúbal transferiu a parte que lhe coube no projecto
“Reengenharia e Desmaterialização de Processos” no âmbito de SAMA de 2010. Neste projecto só
o município de Alcochete mantém a dívida ( 7.858,80).

2.2.2 - Receitas de Capital

(valores expressos em euros)

Receitas de Capital
Venda de Bens de investimento
Transferências de Capital
Activos Financeiros
Total das Receitas de Capital

Orçamento
2014
4.000
0
170.000
174.000

Execução
2014
4.000
0
0
4.000

Taxa de
Execução (%)
100
0
0
2,30

Neste quadro podemos observar que não se concretizou a arrecadação dos  170.000, que
corresponde ao valor dos suprimentos efectuados em 2006 ( 95.000,00) e em 2007 ( 75.000,00)
pela AMRS à empresa CDR, EIM, na qualidade de acionista, por não se ter concluído ainda o
processo de dissolução e liquidação da mesma.
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2.2.2.1 - Evolução das Receitas de Capital

(valores expressos em euros)
Receitas Capital

2014

Venda de Bens de investimento
Transferências de Capital
Activos Financeiros
Total das Receitas de Capital

4.000
0
170.000
174.000

2013

2012

2011

0
39.033
0
39.033

0
0
0
0

10.950
0
0
10.950

2.2.3 - Dívida Acumulada e Recuperação de Dívida nos Últimos Quatro Anos

Recuperação de Dívidas
€ 1 200 000,00
€ 1 100 000,00
€ 1 000 000,00
€ 900 000,00
€ 800 000,00
€ 700 000,00
€ 600 000,00
€ 500 000,00
€ 400 000,00
€ 300 000,00
€ 200 000,00
€ 100 000,00
€ 0,00
Dívida
Acumulada

2011

Arrecadada

Dívida
Acumulada

Arrecadada

Dívida
Acumulada

2012
Duodécimos

Arrecadada

2013
SPD

SAMA

Dívida
Acumulada

Arrecadada

2014

ADS

Em Janeiro de 2014, no seguimento da reunião do Conselho Directivo da AMRS de 14 de Dezembro
de 2013, que analisou as dívidas dos municípios associados, foram propostos Acordos de
pagamento de dívidas acumuladas com os Municípios de Alcochete, Palmela, Seixal e Setúbal. O
Município de Alcochete não respondeu ao proposto. O Município de Palmela propôs iniciar um
processo de negociação que ainda decorre. O Município do Seixal pagou a dívida na totalidade.
O Município de Setúbal celebrou acordo de pagamento da dívida pelo prazo de 48 meses, com
início em Janeiro de 2014, que está a cumprir.
Em 31 de Dezembro de 2014, as dívidas de duodécimos, comparticipação no Setúbal Península
Digital e comparticipação no “SAMA” diminuíram cerca de  229.445, relativamente ao ano
anterior. Mantêm-se a dívida da comparticipação dos municípios de Alcochete e Santiago do
Cacém na parte que lhes coube na repartição do valor da subscrição do aumento do capital
social da AMRS na CDR, EIM.
O crescimento final da dívida dos municípios à AMRS, na ordem dos  314.688, é também devido à

94

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

E PRESTAÇÃO DE CONTAS

2014
transição da universalidade da ADS – Assembleia Distrital de Setúbal (direitos e obrigações) para a
AMRS, que em 31 de Outubro de 2014, tinha uma dívida acumulada de parte dos municípios que a
integravam de  544.134.

2.2.4 - Despesas

(valores expressos em euros)
Despesa Total
Valor Orçamentado
Valor Executado
Taxa de Execução (%)

2014

2013

2012

2011

2.520.720
1.658.013
65,77

2.402.502
1.591.491
66,24

2.177.209
1.236.863
56,81

2.689.841
1.842.219
68,49

A percentagem de realização da despesa global no exercício de 2014 foi de 65,77%, e representa
um nível de pagamentos na ordem dos  1.658.013.

2.2.4.1 - Despesa Corrente

(valores expressos em euros)

Despesas Correntes

Orçamento

Execução

Despesas com pessoal
Aquisição de bens e serviços
Juros e outros encargos
Transferências correntes
Outras despesas correntes
Total de Despesas Correntes

2014
478.901
735.507
0
177.000
698.158
2.089.566

2014
450.392
535.566
0
6.750
472.983
1.465.691

Taxa de
Execução (%)
94,05
72,82
0,00
3,81
67,75
70,17

O grau de execução da despesa corrente foi de 70,17%, e representa um volume de gastos
correntes em  1.465.691.

2.2.4.2 - Evolução da Despesa Corrente

(valores expressos em euros)
Evolução das despesas correntes

2014

2013

2012

2011

Despesas com pessoal
Aquisição de bens e serviços
Juros e outros encargos
Transferências correntes
Outras despesas correntes
Total das despesas correntes

450.392
535.566
0
6.750
472.983
1.465.691

514.004
444.470
0
101.250
506.652
1.566.376

431.719
461.198
0
67.302
166.573
1.126.792

510.029
600.054
0
95.611
325.333
1.531.029

Houve uma diminuição das despesas correntes quando comparada com o ano de 2013, apesar
do acréscimo de despesas com o pessoal resultante da transição da universalidade da ADS.
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2.2.4.3 - Estrutura da Despesa Corrente

Total das Despesas Correntes

Despesas com pessoal

23%

33%

Aquisição de bens e serviços
Transferências correntes
Outras despesas correntes

9%

35%

2.2.5 - Despesa de Capital

(valores expressos em euros)

Orçamento
2014
431.154
0
0
431.154

Despesas de Capital
Aquisição de bens de capital
Transferências de capital
Activos nanceiros
Total de Despesas de Capital

Execução
2014
192.322
0
0
192.322

Taxa de
Execução (%)
44,61
0
0
44,61

O grau de execução desta despesa foi de 44,61%, com um volume de pagamentos na ordem
dos  431.000. Estava prevista uma intervenção no Convento dos Capuchos “Recuperação da
Casa dos Frescos” e “reconstrução de um espaço de apoio”, cujos projectos técnicos não se
concretizaram no corrente ano económico.

2.2.5.1 - Evolução da Despesa de Capital

(valores expressos em euros)
Evolução das despesas

2014

2013

2012

2011

Aquisição de bens de capital
Transferências de capital
Activos nanceiros

192.322
0
0

25.115
0
0

110.070
0
0

311.190
0
0

Total de Despesas de Capital

192.322

25.115

110.070

311.190

As despesas com a aquisição de bens de capital, referem-se à aquisição de software e hardware,
bem como a licenciamento de software.
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Total das Despesas de Capital

2014

30%

49%

2013
2012
2011

4%
17%

2.2.6 - Despesa por Classificação Orgânica

(valores expressos em euros)
Evolução da despesa

Orçamento

2014
Execução

%

2013

2012

2011

Administração Autárquica (01)

2.034.315

1.225.503

60,24

1.267.755

1.143.622

1.394.054

Setúbal – Península Digital (02)

430.205

393.023

91,36

323.736

554.656

560.405

MAEDS - Museu de Arqueologia e
Etnograa do Distrito de Setúbal (04)

56.200

39.488

70.26

2.520.720

1.658.013

65,78

1.591.491

1.795.497

2.541.911

Total das despesas

O grau de execução da despesa em cada orgânica foi de 60,24%, 91,36% e 70,26%,
respectivamente.
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3

GRANDES OPÇÕES DO PLANO
As Grandes Opções do Plano (GOP) espelham a estrutura de como foram planeadas as diversas
áreas de intervenção desta Associação, organizadas por objectivos, programas, projectos e
acções e, desenvolvidas no corrente ano económico.
As Grandes Opções do Plano são constituídas pelo Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e
Actividades Mais Relevantes (AMR).

(valores expressos em euros)

Por Orgânica

PPI - 2014

AMR - 2014

Total GOP

Taxa de
Execução (%)

Administração Geral (01)
Setúbal – Península Digital (02)
TOTAL

110.665
81.657
192.322

679.042
144.654
823.696

789.707
226.311
1.016.018

56,83
62,02
68,24

A taxa de execução global das GOP foi de 68,24%, onde as Actividades Mais Relevantes
predominam com 68,24% e o Plano Plurianual de Investimento com 44,61%, do total da execução
financeira do orçamento.

3.1 - Execução Financeira por Objectivos
As GOP encontram-se estruturadas em dois objectivos – Administração Geral e Setúbal Península
Digital.

Objectivos

Dotação

Pagamento

Execução (%)

01-Administração Geral
001 -Organização e funcionamento
dos serviços
002 -Cultura e património
003 -Ambiente e recursos
naturais
004 - Sociedade de Informação e
Setúbal Península Digital
005 -Formação e Modernização
Administrativa
006- Plano Estratégico de
Desenvolvimento da Península de
Setúbal

1.389.673

789.707

56,83

282.028

183.170

64,95

965.859

507.140

52,51

500

80

15,99

30.500

24.917

81,69

19.000

0

0

67.306

56.939

84,60

007 - Outras Actividades Relevantes
02-Setúbal – Península Digital
007- Equipamento
008- Comunicações
009- Trabalhos Especializados
TOTAL

24.480
248.482
84.872
69.970
93.640
1.638.155

17.462
226.311
81.657
61.334
83.320
1.016.018

71,33
91,08
96,21
87,66
88,98
62,02
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A Administração Geral é a principal função da AMRS, apresentando, por isso, uma maior dotação
orçamental. Esta função tem uma taxa de execução financeira de 56,83%. O Setúbal Península
Digital teve 91,08% de execução.
Como se pode observar no quadro acima, a execução financeira da Administração Geral ficou
prejudicada pela não concretização de projectos, para os quais tinha sido prevista dotação
financeira, e pela transição dalguns dos projectos para o ano subsequente, nomeadamente, na
Cultura e Património, com a Consolidação dos Conventos, a Recuperação da Casa dos Frescos e
a Valorização da Arrábida a Património Mundial, este último projecto com um alargamento do seu
prazo de execução até 31 de março de 2015, na Formação e Modernização Administrativa, com
Prémio da Qualidade pela falta de candidaturas suficientes e na Formação co-financiada, por
falta de abertura de candidaturas aos fundos comunitários nesta área.
Dentro da Administração Geral, em termos quantitativos, destacam-se os projectos ligados ao
Plano Estratégico de Desenvolvimento da Península de Setúbal (84,60%), a Sociedade de
Informação e Setúbal Península Digital (81,69%), a Organização e funcionamento dos serviços
(64,95%) e a Cultura e património (52,51%).
No Setúbal Península Digital de notar a taxa de execução global dos projectos (91%.)

3.2 - Plano Plurianual de Investimentos (PPI)
3.2.1 - Execução do PPI
O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve uma execução financeira de  192.322, que
corresponde a uma taxa de execução 44,61%.

Objectivos
01-Administração Geral
001 -Organização e funcionamento
dos serviços
002 -Cultura e património
02-Setúbal – Península Digital
007- Equipamento
TOTAL

Dotação
346.282

Pagamento
110.665

Execução (%)
31,96

116.300

71.617

61,58

229.982
84.872
84.872
431.154

39.048
81.657
81.657
192.322

16,98
96,21
96,21
44,61
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3.2.2 - Financiamento do PPI
O financiamento do PPI foi, na sua maioria, suportado pela Administração Autárquica.

Objetivo/programa

Administração
Central (%)

Administração
Autárquica (%)

Fundos
Comunitários
(%)

0

100

0

0

15

85

0

100

0

0

100

0

001 -Organização e funcionamento
dos serviços
Valorização da Arrábida a
002 Património Mundial (FEADER/IFAP)
Cultura e
património
Outros Projectos
007- Equipamento

3.3 - Actividades Mais Relevantes (AMR)
3.3.1 - Execução das AMR
As Actividades Mais Relevantes (AMR) tiveram uma execução financeira de 823.696 euros, que
corresponde a uam taxa de execução de 68,24%.

Objectivos

Dotação

Pagamento

Execução (%)

01-Administração Geral
001 -Organização e funcionamento
dos serviços
002 -Cultura e património
003 -Ambiente e recursos
naturais
004 - Sociedade de Informação e
Setúbal Península Digital
005 -Formação e Modernização
Administrativa
006- Plano Estratégico de
Desenvolvimento da Península de
Setúbal

1.043.391

679.042

65,08

165.728

111.553

67,31

735.877

468.092

63,61

500

80

15,99

30.500

24.917

81,69

19.000

0

0

67.306

56.938

84,60

007 - Outras Actividades Relevantes
02-Setúbal – Península Digital
008- Comunicações
009- Trabalhos Especializados
TOTAL

24.480
163.610
69.970
93.640
1.207.001

17.462
144.654
61.335
83.320
823.696

71,33
88,41
87,66
88,98
68,24

Os projectos com maior relevância financeira foram na Cultura e património ( 468.092), na
Organização e Funcionamento dos Serviços ( 111.553) e no Plano Estratégico de
Desenvolvimento da Península de Setúbal ( 56.938).
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3.3.2 - Financiamento das AMR

Objetivo/programa

Administração
Central (%)

Administração
Autárquica (%)

Fundos
Comunitários
(%)

001 -Organização e funcionamento dos serviços

0

100

0

Valorização da Arrábida a Património
Mundial (FEADER/IFAP)

0

15

85

Outros Projectos

0

100

0

003 -Ambiente e recursos naturais

0

100

0

004 - Sociedade de informação e Setúbal Península
Digital

0

100

0

005 -Formação e modernização administrativa

0

100

0

006- Plano Estratégico de Desenvolvimento da
Península de Setúbal

0

100

0

007- Equipamento

0

100

0

002 -Cultura
e património

O financiamento das AMR - Actividades Mais Relevantes foi exclusivo da administração autárquica,
com excepção da componente Valorização da Arrábida a Património Mundial inserida no
programa Cultura e Património, que teve um financiamento bipartido entre a Administração
Autárquica e os Fundos Comunitários (FEADER/IFAP), conforme indicado no quadro.
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA
4.1 - Análise do Balanço
4.1.1 - Activo
Estrutura do Activo
O total do activo líquido da Associação de Municípios da Região de Setúbal em 31 de Dezembro
de 2014 ascende a mais de  6.979.744, tendo registado uma variação positiva global de 95,80%
relativamente ao ano anterior. Este aumento patrimonial deve-se, em exclusivo, à transferência dos
bens da ADS – Assembleia Distrital de Setúbal, por força da aceitação da sua universalidade nos
termos da lei n.º 36/2014 de 26 de Junho.
No exercício de 2014, o activo permanente (imobilizado) representa 67,36% do total do activo da
Associação de Municípios e o activo circulante representa o remanescente (31,76%). A rubrica
dívidas de terceiros é a componente do activo circulante que apresenta um maior valor absoluto,
1.538.224.

Variação
Valor
%
3.450.700
275,92
235.113
18,04

Rúbricas

2014

2013

Imobilizado
Dívidas de terceiros
Depósitos em instituições
financeiras e caixa
Acréscimos e diferimentos
Total do Activo

4.701.331
1.538.224

1.250.631
1.303.111

678.831

413.440

265.391

64,19

61.358
6.979.744

597.460
3.564.642

-536.102
3.415.102

-89,73
95,81

Evolução das Imobilizações

Rúbricas
Imobilizações incorpóreas
Imobilizações corpóreas
Investimentos financeiros
Imobilizado Bruto
Amortização Acumuladas
Imobilizado Liquido

2014

2013

35.346
4.405.985
260.000
7.802.867
3.101.536
4.701.331

25.995
964.636
260.000
4.302.001
3.051.369
1.250.631

2014

2013

Variação
Valor
%
9.351
35,97
3.441.349
356,75
0
0
3.500.866
81,38
50.167
1,64
3.450.700
275,92

Dívidas de Terceiros

Rúbricas
Utentes C/C (Duodécimos, recuperação
de dívidas, comparticipação do Setúbal
Península Digital, etc.)

Empréstimos concedidos – CDR,
EIM
Total

Variação
Valor

1.368.224

1.133.111

170.000

170.000

0

0

1.538.224

1.303.111

235.113

20,75
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As dívidas de terceiros têm um peso grande na estrutura do activo representando 22,04% do seu
total, sendo a rubrica Utentes C/C (valores a receber de associados) a mais expressiva.
Depósitos em Instituições Financeiras
A Associação de Municípios da Região de Setúbal tem depósitos na Caixa Geral de Depósitos e no
Novo Banco. No final do ano de 2014 o valor total dos depósitos em bancos era de  678.775,
representando 9,72% do conjunto do activo.
Acréscimos e Diferimentos
Em 31 de Dezembro de 2014, no seu balanço, a AMRS tinha contabilizado em acréscimos de
proveitos  51.938 e em custos diferidos  9.420.

4.1.2 - Fundos Próprios
Estrutura dos Fundos Próprios

Rúbricas

2014

2013

Património
Resultados transitados
Resultado Líquido do exercício
Total dos Fundos Próprios

1.122.858
5.898.805
-131.520
6.890.142

1.122.858
2.242.589
135.212
3.500.659

Variação
Valor
%
0
0
163,04
3.656.216
-266.732
-197,27
3.389.483
96,83

Os Fundos Próprios da Associação no final do exercício de 2014 ascenderam a 6.890.142 euros, a
que corresponde a um acréscimo de 96,83% relativamente ao exercício do ano anterior. Para esse
acréscimo contribuiu a transferência do resultado líquido de 2013 para a rubrica Resultados
Transitados e o Resultado Líquido do Exercício do corrente ano, já que a rúbrica do património
manteve-se inalterada relativamente ao ano precedente.
,
4.1.3 - Passivo
Estrutura do Passivo

Rúbricas

2014

2013

Provisões para riscos e encargos
Dividas a terceiros
Acréscimos e diferimentos
Total do Passivo

0
12.554
77.048
89.602

0
13.956
50.027
63.983

Variação
Valor
%
0
0
-1.402
10,05
27.021
54,01
-25.619
40,04

A Associação detém um baixo nível de capitais alheios e todo ele é circulante (de curto prazo).
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Dividas a Terceiros

Rúbricas

2014

2013

Estado e Outros Entes Públicos
Outros Credores
Total

11.768
785
12.553

12.502
1.454
13.956

Variação
Valor
-734
-669
-1.403

%
-5,87
-46,01
-10,05

No que respeita à rubrica de dívidas a terceiros verifica-se que as dívidas ao Estado e Outros Entes
Públicos representam cerca de 93,75% da dívida total, sendo o remanescente (6,25%) respeitante
a Outros Credores.

Acréscimos e Diferimentos
No final do ano económico de 2014, na rúbrica acréscimos de custos consta o valor de  77.048.
Este valor engloba o reconhecimento de custos pagos em 2014 relativos ao ano económico
seguinte, tais como, férias vencidas a 1 de janeiro, rendas e contratos de manutenção, entre outras.

4.2 - Análise da Demonstração de Resultados
O Resultado Líquido do Exercício de 2014 é negativo (-  131.520). Quando comparado com o ano
anterior, verifica-se uma diminuição do seu valor na ordem dos -197,27%. Para este resultado
contribuiu, principalmente, o aumento do valor com fornecimento de serviços e custos com
pessoal (custos operacionais) e a diminuição das transferências obtidas dos municípios (proveitos
operacionais). Não há qualquer relevância económica, quer nos Resultados Financeiros, quer nos
Resultados Extraordinários.
Evolução dos resultados

Rúbricas

2014

2013

Resultados Operacionais
Resultados Financeiros
Resultados Extraordinários
Resultado Líquido do Exercício

-113.406
-256
-17.858
-131.520

156.940
-195
-21.533
135.212

Variação
Valor
-270.346
-61
3.675
-266.732

%
-172,26
31,28
-17,07
-197,27

No gráfico abaixo pode observar-se a evolução do Resultado Líquido do Exercício nos últimos
quatro anos.
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2

2012; € 237.269,57
2

2013; € 135 212,18

2014; -€ 131 520,07

4.2.1 - Resultados Operacionais
4.2.1.1 - Proveitos Operacionais

Rúbricas

2014

2013

Transferências e subsídios obtidos

1.441.684

1.741.420

Outros proveitos e ganhos
operacionais

21.239

21.778

Total dos Proveitos Operacionais

1.462.923

1.763.198

Variação
Valor

%

-299.736

-17,21

-539

-2,48

-300.275

-17,03

Como se observa no quadro acima, a rubrica das transferências e subsídios obtidos são os mais
expressivos ao nível dos proveitos operacionais (representam 98,55% do total dos proveitos
operacionais).
4.2.1.2 - Custos Operacionais

Rúbricas

2014

2013

Fornecimentos e Serviços Externos

970.720

Custos com pessoal
Transferências e subsídios
correntes concedidos e prestações
sociais
Amortizações
Provisões do exercício
Outros custos e perdas
operacionais
Total dos Custos Operacionais

Variação
Valor

%

891.458

79.262

8,89

474.299

462.414

11.885

2,57

22.475

127.400

-104.925

-82,36

81.603
0

101.845
0

-20.242
0

-19,88
0

27.232

23.141

4.091

17,68

1.576.329

1.606.258

-29.929

-1,86
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Na estrutura dos Custos Operacionais, os Fornecimentos e Serviços Externos representam 61,58%,
Pessoal 30,09%, Transferências e subsídios correntes concedidos 1,43%, as amortizações 5,18%, e
Outros custos e perdas operacionais 1,73%.
Ao compararmos os dois últimos anos, verifica-se que houve um decréscimo dos custos
operacionais na ordem dos 1,86%, apesar do aumento dos fornecimentos e serviços externos (
79.262), pessoal ( 11.885), outros custos e perdas operacionais ( 4.091) e da diminuição das
transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais ( -104.925) e das
amortizações ( -20.242).

4.2.2 - Resultados Financeiros

Rúbricas

2014

2013

Proveitos e ganhos financeiros
Custos e perdas financeiras

135
391

169
364

Variação
Valor
-34
27

%
-20,12
7,42

Em 31 de Dezembro de 2014, os Resultados Financeiros ascenderam a  -256 , registando-se um
crescimento negativo do seu valor, relativamente ao ano anterior.

4.2.3 - Resultados Extraordinários

Variação

Rúbricas

2013

2013

Proveitos e ganhos extraordinários

6.534

3.880

2.654

68,40

Custos e perdas extraordinários

24.392

25.413

-1.021

-4,02

Valor

%

Em 31 de Dezembro de 2014, os Resultados Extraordinários ascenderam a  -17.858, registando-se
um aumento do seu valor, relativamente ao ano anterior.

Proposta de Aplicação de Resultados
Nos termos dos pontos 2.7.3.1 e 2.7.3.2 (ponto 2.7.3 - Resultado Líquido do Exercício), do Capítulo 2
– Considerações técnicas, do POCAL (Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02), propõe-se que o
Resultado Líquido do Exercício de  -131.520 seja transferido para a Conta 59 – Resultados
Transitados, por não haver necessidade de reforço do Património.

106

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

E PRESTAÇÃO DE CONTAS

2014

5

ANÁLISES DE FLUXOS DE CAIXA
Recebimentos
413.440,47

Saldo da Gerência Anterior

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

399.484,34
13.956,13

Total das Receitas Orçamentais
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Receitas Outras

1.924.806,43
1.920.806,43
4.000,00
0,00

Operações de Tesouraria
Total….

117.473,98
2.455.720,88

Pagamentos
Total de Despesas Orçamentais
Despesas Correntes
Despesas de Capital

1.658.013,24
1.465.691,29
192.321,95

Operações de Tesouraria

118.876,58

Saldo para a Gerência Seguinte
Execução Orçamental
Operações de Tesouraria
Total….

678.831,06

666.277,53
12.553,53
2.455.720,88

O saldo inicial dos depósitos à ordem em instituições financeiras e caixa foi de  413.440,47. Destes,
 399.484,34 correspondem ao saldo acumulado da execução orçamental dos últimos anos.
Com  1.924.806,43 de receita arrecadada e com  1.658.013,24 de despesa executada, o
Saldo para a Gerência Seguinte é de  678.831,06, sendo da execução orçamental  666.277,53
e de Operações de Tesouraria  12.553,53.
Verifica-se que as receitas correntes foram suficientes para cobrir o total das despesas (corrente e
capital).
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INDICADORES E RÁCIOS FINANCEIROS
6.1 - Meios Humanos
Rácios
Despesa com o pessoal (mensa)/
trabalhadores da AMRS e MAEDS
Nº médio de trabalhadores

2014

2013

2012

2011

1.706

1.946

1.635

1.932

22

22

22

22

A Associação de Municípios da Região de Setúbal, para o desenvolvimento da sua actividade,
tinha ao seu serviço 20 trabalhadores até 31 de Outubro de 2014, data a partir da qual foram
integrados 9 trabalhadores transitados da aceitação da universalidade da ADS, mantendo-se uma
média de 22 trabalhadores ao serviço em 2014.
Em 2014, a despesa de pessoal, per capita, diminuiu relativamente ao ano anterior cerca de  200.

6.2 - Meios Financeiros - %
Rácios
(Receita Total n - Receita Total n1)/Receita Total n-1
(Despesa Total n - Despesa Total n1)/Despesa Total n-1

2014

2013

2012

2011

13,98

18,99

-24,20

-1,50

4,18

28,67

-32,90

2,60

Este rácio evidencia o crescimento sustentado da receita nos últimos dois anos.
A quebra mais acentuada da receita evidencia-se nos anos de 2011 e 2012, tendo sido
acompanhada por um decréscimo proporcional das despesas.

6.3 - Indicadores de Eficácia - %
Rácios
Receita recebida/receita
orçamentada
Despesa paga/despesa
orçamentada
Investimento pago/investimento
previsto (PPI)
GOP executado/GOP previsto

2014

2013

2012

2011

85,43

70,30

65,20

69,60

65,78

62,20

56,80

68,50

44,61

14,10

36,00

57,60

62,02

52,45

37,43

72,99

Os indicadores de eficácia revelam que, quer a receita, quer a despesa tiveram um grau de
execução financeira 85% e 65%, respectivamente.
Por outro lado, relativamente ao inicialmente previsto, também o grau de concretização do
investimento (PPI) cresceu, situando-se nos 44,6%. As Grandes Opções do Plano (PPI e AMR) nos
62%.
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6.4 - Indicadores de Eficiência e Produtividade - %
Rácios
GOP/despesa Total
GOP/despesas com pessoal

2014
61,28
225,59

2013
41,35
128,03

2012
33,10
98,80

2011
53,40
192,90

O primeiro rácio pretende medir a eficiência através da comparação das despesas associadas às
GOP com as despesas totais. A entidade é considerada eficiente se for capaz de realizar os
objectivos ao menor custo possível. São várias as variáveis que influenciam o desempenho deste
rácio, nomeadamente, o montante executado/arrecadado ao nível da despesa e da receita e o
grau de execução das GOP. Geralmente uma diminuição da receita, leva a que as despesas e
consequentemente o nível de execução financeira das GOP diminua.
No ano de 2014, para um nível de execução das GOP de aproximadamente 62%, as despesas
associadas às GOP representaram 61% da despesa total.
O segundo rácio, por outro lado, mede a produtividade através da comparação das despesas
associadas às GOP com as despesas com pessoal. Este indicador revelou um crescimento face ao
ano anterior, explicado sobretudo pelo aumento das despesas associadas às GOP (nível de
execução das GOP na ordem dos 62%).

6.5 - Rácios Orçamentais
Rácios Orçamentais de Natureza Económica - %

Rácios

2014

2013

2012

2011

Duodécimos /receitas correntes
Setúbal - península digital/receitas
correntes
Transferência de capital/receitas de
capital

50,57

50,48

64,40

64,70

24,99

28,29

17,30

22,00

0

100

Receitas correntes/receitas totais

99,79

97,69

100

99,30

Pessoal/Despesas correntes
Aquisição de bens e
serviços/Despesas correntes

30,73

32,81

38,30

33,30

36,54

28,38

40,90

35,80

32,27

32,35

14,78

21,25

100

100

100

65,30

88,40

98,42

91,10

83,10

Outras Despesas correntes/
Despesas Correntes
Investimento/Despesas de capital
Despesas correntes/Despesas
totais

0

0

As receitas correntes são as mais representativas em termos de estrutura da receita total da
associação. Relativamente às receitas correntes observa-se que os duodécimos representam
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cerca de 50% do total da receita corrente, tendo esta rúbrica aumentado ligeiramente a sua
execução, ao contrário do SPD (Setúbal – Península Digital) que diminuiu o seu peso em relação ao
último ano.
As transferências de capitais obtidas representaram a totalidade das receitas de capital.
Tal como as receitas correntes, as despesas correntes são as mais expressivas em termos de
estrutura de despesa total (Administração Autárquica, Setúbal-Península Digital e Museu de
Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal). Relativamente ao total das despesas correntes,
observa-se que a aquisição de bens e serviços representam 36%, as despesas com pessoal 31% e
as outras despesas correntes (Actividades Mais Relevantes) 32%.
No que respeita às despesas de capital, o investimento representa a totalidade dessas despesas.

Rácios Orçamentais de Natureza Financeira - %

Rácios económicos
Pessoal/receitas correntes
Duodécimos /despesa total
Despesas correntes/Receitas
correntes
Despesas de capital /receitas de
capital
Investimentos/receitas totais

2014

2013

23,45
58,59

31,16
52,33

30,40
73,90

2012

32,20
55,70

76,31

94,95

79,40

96,60

4808,05

64,34

9,99

1,49

7,80

2011

2.841,90
12,70

Este grupo de rácios pretende relacionar, do ponto de vista orçamental, as origens de fundos
(receitas) com a sua aplicação (despesas).
Da análise do quadro acima verifica-se o seguinte:
- As despesas com pessoal absorvem cerca de 23% das receitas correntes;
- Os duodécimos cobrem cerca de 59% da despesa total;
- Existe equilíbrio a nível operacional, uma vez que as despesas correntes tendem a estar alinhadas
com as receitas correntes. No geral, não se verifica a existência de elevados superávites nem
elevados déficits operacionais;
- Em 2014, as despesas de capital são, apenas, de investimento e foram cobertas pelas receitas de
capital.
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6.6 - Rácios Financeiros - %
2014
Rácios de Liquidez
Liquidez Geral
Liquidez imediata
Estrutura Financeira
Solvabilidade
Autonomia Financeira
Cobertura do imobilizado por
capitais permanentes
Endividamento
Tesouraria
Fundo de Maneio (’000)
Necessidades de Fundo de Maneio
(’000)
Outros Rácios
Equilíbrio Operacional

2013

2012

2011

25,43
7,58

36,17
6,46

48,97
7,18

36,62
2,75

76,90
0,99

54,71
0,98

39,81
0,98

64,22
0,98

1,47

2,80

2,53

2,25

1,28

1,80

2,50

1,50

2.188

2.250

2.075

1.735

1.526

1.289

1.399

1.141

92,81

109,77

118,40

106,10

A Associação de Municípios da Região de Setúbal, historicamente, apresenta uma elevada
capacidade para fazer face aos compromissos de curto prazo, mesmo quando se analisa
somente o rácio de liquidez imediata. No entanto, verifica-se que em 2011, houve uma ligeira
descida do rácio de liquidez imediata, mas ainda assim este rácio evidencia que existe uma
margem de segurança grande (rácio> = 1).
O indicador de solvabilidade revela que a AMRS apresenta uma elevada capacidade para fazer
face aos compromissos de longo prazo, na medida em que os fundos próprios mais do que
sustentam o total do passivo, apesar de este indicador ter sofrido uma forte quebra em 2012. Por
outro lado, o indicador de autonomia financeira indica que a organização é pouco dependente
de capitais alheios, como podemos constatar também pela análise do indicador de
endividamento (rácio de endividamento igual a aproximadamente 2% - 3%).
Já o rácio de cobertura do imobilizado por capitais permanentes, sendo maior que 1, indica que o
nível de capitais permanentes existente permite fazer face ao valor do imobilizado, gerando ainda
excedente (fundo de maneio).
O fundo de maneio é positivo para todos os anos em análise (FM> 0) e regista uma tendência de
crescimento equilibrado. Por outro lado, verifica-se que o Fundo de Maneio supera as
Necessidades de Fundo de Maneio (FM excedentário), o que é indicativo de que a organização
possui um nível de auto - financiamento elevado.
Legenda dos Rácios Financeiros:
Rácios de Liquidez
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Legenda dos Rácios Financeiros:

Rácios de Liquidez




Liquidez Geral = Ativo circulante/Passivo circulante

Significado: Revela a cobertura do activo circulante pelo passivo circulante (que é a fonte de

financiamento privilegiada da entidade). Sempre que possível deverá ser> 1. Caso contrário exige
o recurso aos capitais permanentes para financiar a parte não coberta pelo passivo circulante.




Liquidez Imediata = Disponibilidades/Passivo circulante

Significado: A comparação da liquidez geral com a reduzida evidencia o peso das existências

em relação ao restante activo circulante. Assim, a liquidez reduzida pressupõe que possa haver
dificuldades no esgotamento das existências e inclusive vendas abaixo do preço de custo.
Ideal> =2; Aceitável 1,3 = <x = <1,5

Estrutura do Passivo




Solvabilidade = Fundos própria /Total do Passivo

Significado: Avalia a capacidade da entidade para solver as responsabilidades assumidas a

médio, longo e curto prazos. Este indicador evidencia o grau de independência da entidade em
relação aos credores; quanto maior o seu valor, mais garantias terão os credores de receber o seu
capital e maior poder de negociação terá a empresa para contrair novos financiamentos. No
entanto, a capacidade da entidade de amortizar as suas dívidas deverá, também, ser analisada
numa óptica de curto prazo, utilizando os indicadores e a análise dos fluxos financeiros (cash-flow).
Ideal> =50%; Aceitável 1/3




Autonomia Financeira = Fundos Próprios /Total do Ativo

Significado: Este indicador traduz a capacidade de contrair empréstimos a médio e longo

prazos, suportada pelos capitais próprios. A capacidade esgota-se quando o rácio é igual à
unidade, ou seja quando o passivo a médio e longo prazo iguala os capitais próprios.
Ideal> = 1/3 Aceitável 25%


Cobertura do imobilizado =Recursos próprios + recursos alheios estáveis/Imobilizado
líquido
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Significado: Mede a cobertura das aplicações em capital fixo por capitais permanentes. Este

rácio deverá, em princípio, ser superior à unidade, o que refere a existência de fundo de maneio
positivo. Poderá assumir valores inferiores à unidade, denunciando a existência de fundo de
maneio negativo o que leva a refletir sobre o equilíbrio financeiro da entidade. A diferença entre os
valores apresentados no numerador e no denominador representa o fundo de maneio.




Endividamentos = Capitais alheios / capitais alheios + capitais próprios

Significado: Esta relação indica o grau de endividamento da entidade. Inclui nos capitais

alheios os empréstimos obtidos a médio e longo prazos (capitais alheios estáveis), os empréstimos
obtidos a curto prazo e todos os créditos de exploração e extraexploração (passivo circulante). Os
capitais totais correspondem ao ativo total, ou seja, integram os capitais próprios e os alheios.

Tesouraria


Fundo de Maneio = Ativo circulante – Dividas de curto prazo


Necessidades de Fundo de Maneio = Necessidades de exploração (clientes +

stocks + disponibilidades) – Recursos de exploração (Fornecedores + Estado + Ouros
Credores)

Outros Rácios


Equilíbrios Operacional = Proveitos operacionais /Custos operacionais
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