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INTRODUÇÃO
O documento de gestão – Opções do Plano e Orçamento para 2016 da AMRS engloba um
conjunto alargado de projectos e acções construídos em articulação com os Municípios
associados nos planos político e técnico através dos Grupos de trabalho existentes.
É disso exemplo:
O Festival Liberdade e a dinamização do movimento associativo juvenil;
O Kid's Guernica;
O Dar de Volta;
O processo da Arrábida e a sua candidatura à reserva da biosfera;
A Quinta de São Paulo com a vertente da Quinta Pedagógica e o inicio de um projecto “ A
Quinta nas Escolas”;
A Agenda Cultural Regional;
A Agenda do Professor;
A edição do livro sobre o Património Industrial;
O Setúbal Península Digital e a estratégia futura para o desenvolvimento na área das novas
tecnologias;
A formação e a implementação do Plano de Formação elaborado em função das
necessidades diagnosticadas pelos Municípios;
A actividade do Museu de Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal com um novo
paradigma de funcionamento;
A estratégia regional em matéria de ambiente e recursos naturais procurando por todos os
meios legais ao dispor travar a privatização da EGF/Amarsul e a extinção da Simarsul e
criação da “Águas de Lisboa e Vale do Tejo”.
Alguns dos projectos e acções atrás enunciados integram o lema “A Paz e os valores de
Abril” no ano em que se comemora os 40 anos da Constituição da República pilar principal
do regime democrático nascido do 25 de Abril, projectos e acções que, no plano regional,
são uma “marca” da AMRS.
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“Marca” que se consolida na continuação de uma linha editorial com a edição de uma nova
revista do Movimento Cultural e do lançamento do livro Jornal Margem Sul.
A promoção da identidade regional faz igualmente, parte da estratégia denida tendo uma
expressão relevante nos projectos e nas acções que se estão a desenvolver na Quinta de
São Paulo quer na vertente da Quinta Pedagógica quer na preservação dos conventos de
São Paulo e dos Capuchos.
Os projectos e acções constantes deste documento são possíveis de concretizar porque os
nossos associados assumem o seu compromisso de proceder às transferências das
s
comparticipações nos termos dos Estatutos – aline a) do nº1 do artigo 21º e nº 2 e 3 do
artigo 21º. Essas comparticipações foram calculadas na base da Lei nº82-B/2014 de 31 de
Dezembro do Orçamento Estado 2015.
Já quanto às comparticipações no âmbito do SPD – Setúbal Península Digital uma vez que,
reduzimos as despesas nomeadamente as relacionadas com as comunicações foi possível,
em simultâneo, proceder à redução em 10% dos valores de 2015.
Considerámos, igualmente, um valor superior a 2015 de recuperação de dividas face ao
valor global da divida – em Setembro era de 1.113.287,57, parte da mesma
correspondente a dividas da então Assembleia Distrital de Setúbal.
Quanto à despesa para além das despesas correntes inerentes ao funcionamento regular
da AMRS considerámos em Despesas com Pessoal o valor das remunerações sem os
cortes a que as mesmas foram sujeitas nos últimos anos. Fizemos igualmente uma previsão
para resolução, caso seja legalmente possível, das situações de trabalhadores cujo
enquadramento ao nível das categorias não correspondem às funções que estão a
executar.
O orçamento global é, assim, de  2.651.550,00.
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CULTURA E PATRIMÓNIO (NATURAL, EDIFICADO E
AMBIENTAL)

No âmbito das suas competências em matéria de cultura e património, a AMRS tendo como
objectivo a armação da Região de Setúbal enquanto espaço onde o acesso à fruição e
produção cultural é um direito a todos garantido, apostando no reforço dos mecanismos de
articulação intermunicipal, assumirá novamente como opção prioritária da sua intervenção
o estudo, a protecção e a valorização do património cultural e natural.
Assim, rearmam-se, quanto a 2016, os compromissos da AMRS com a cultura da Paz e os
valores de Abril, com o direito universal de acesso à cultura e ao conhecimento, com a
protecção e valorização do património, assumindo-os como linha orientadora dos projectos
e acções.
Nesse sentido, a AMRS, em conjunto com os Municípios associados, não deixará de
assinalar os 40 anos da Constituição da República Portuguesa, lei fundamental do Estado
português que consagrou as conquistas da Revolução e, entre elas, o Poder Local
Democrático, a propósito do qual, em 2016, se comemoram, também, os 40 anos das
primeiras eleições livres e democráticas para os órgãos autárquicos, momento que será,
igualmente, recordado e saudado pela AMRS e pelos seus Municípios associados . Em
2016, a AMRS continuará empenhada na articulação dos projectos intermunicipais, dos
quais destacam pela sua relevância o Festival Liberdade e os Jogos do Futuro.

1.1CULTURA
Festival Liberdade
Na sequência da avaliação feita às últimas edições do Festival Liberdade e dos resultados
obtidos, designadamente, no que diz respeito à relação com o movimento associativo juvenil
regional e à criação de um espaço onde as mais diferentes expressões do associativismo
juvenil se podem encontrar, trocar experiências, apresentar projectos e reectir sobre a
sua acção, foi considerado realizar-se em 2016 uma nova edição do Festival Liberdade,
subordinada ao tema «A Paz e os Valores de Abril».
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Nesta edição, considera-se fundamental apostar numa ainda maior participação do
movimento associativo juvenil. Participação que deve ocorrer, à semelhança da edição
anterior, em todos os momentos do Festival, desde a sua preparação e organização, até à
sua realização e posterior avaliação. Uma maior participação que se traduzirá,
inevitavelmente, em maior número de stands expositivos, em mais apresentações de
projectos, em mais debate e troca de experiências.
Simultaneamente, considera-se fundamental que o Festival possa também crescer em
atractividade, com um plano de comunicação adequado à sua divulgação e promoção, com
um cartaz de qualidade, direccionado à juventude da região enquanto público-alvo do
Festival e que seja capaz de juntar nomes de renome com aqueles que na região dão os
primeiros passos, juntando diversicadas expressões e tendências culturais, num clima de
partilha, alegria e solidariedade.
Com vista à realização da edição de 2016 do Festival Liberdade considera-se importante a
constituição de um Grupo de Trabalho Intermunicipal, criado especicamente para o efeito,
onde participem técnicos dos municípios associados, de modo a permitir uma abordagem
conjunta que planeie e execute ecazmente uma iniciativa desta dimensão e relevância
regional.

Grupo de Trabalho Intermunicipal da Cultura
A procura da reexão, partilha de experiências, debate e iniciativa intermunicipal fazem do
Grupo de Trabalho Intermunicipal da Cultura, um espaço privilegiado que visa proporcionar
a valorização do trabalho realizado na região, contribuindo para uma armação do projecto
e identidade regional.
A progressão do trabalho deverá assim visar a continuidade da acção desenvolvida, tendo
em vista a edição online de uma agenda cultural regional, articulando no plano regional uma
estratégia partilhada para a divulgação cultural; a edição de Roteiro do Património
Industrial da Região de Setúbal, valorizando e promovendo este património com uma
relevância e signicados únicos nesta região. Deve o Grupo de Trabalho, igualmente,
procurar fazer uma abordagem conjunta sobre o trabalho na área da Cultura e os desaos
que se colocam ao Poder Local.
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Kid's Guernica
O Kid's Guernica é um projecto artístico internacional, tendo sido iniciado pelo professor
Toshifumi Abe em parceria com Tadashi Yasuda, ambos pertencentes a uma associação de
artes e cultura, a “Art Japan Network”, com o objetivo de assinalar o 50º aniversário do
bombardeio a Guernica, durante a Guerra Civil Espanhola.
O projecto consiste na construção de murais da paz, e na promoção de um intercâmbio
entre as crianças de todo o mundo, através da promoção da paz.
A materialização do projecto passa pela criação de um mural, com referência à imponente
pintura de Picasso, “GUERNICA”, representada, à sua escala original 7,8mX3,5m.
A AMRS promove este projecto a nível da Região de Setúbal desde 2005, sendo as suas
edições, realizadas de dois em dois anos.
Neste sentido, para o ano letivo 2015/2016, a 5ª edição aponta como lema “A Paz e os
Valores de Abril”. Tema centrado numa reexão histórica e cultural que remonta à
Revolução de Abril, e à celebração dos 40 anos da entrada em vigor da Constituição da
República Portuguesa, que, por sua vez, visa uma sociedade livre, justa e solidária.
De entre os seus propósitos, aspira-se:


Sensibilizar os alunos para o projecto mundial “Kid's Guernica”;



Inserir os alunos num projecto com simbolismo artístico, cultural e histórico, onde
possam aplicar aprendizagens adquiridas a nível pedagógico e pela expressão de
sentimentos;



Permitir aos alunos, a possibilidade da autodescoberta e a realização das suas
aprendizagens por via do desenho, com base no “aprender fazendo”;



Educar para a cidadania, atendendo às realidades sociais;



Promover competências sociais e artísticas nos alunos, a nível sócio-cultural, efetivo,
emocional, estético e criativo;



Contribuir para o crescimento dos alunos, dotando-os de sentido crítico e de
capacidade reexiva, não só nas suas atitudes, bem como, no seu comportamento
perante a sociedade;



Instruir para a unidade no trabalho incutindo neles a capacidade de trabalhar em
grupo/equipa.

Com uma calendarização devidamente regulamentada, o projecto encontra-se dividido em
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três fases distintas – a apresentação das inscrições; o seu desenvolvimento culmina com a
realização do conhecido workshop nal junto da comunidade escolar.
É um evento com uma conotação muito objetiva e centrada na celebração de um momento
de partilha e de promoção do projeto como “ponte de paz”.
Para a realização do evento nal desta edição será necessário contemplar a concepção de
material promocional, a ser distribuído pelos participantes, a organização de workshops
temáticos (ex. pintura facial, pintura em tela e/ou modelagem balões), a atuação de artistas
e espetáculos de rua. Neste workshop nal prevê-se ainda, à semelhança das edições
anteriores, a pintura do trabalho escolhido numa tela com as dimensões do Guernica
original, a projecção dos trabalhos a concurso com identicação do autor, título e escola e a
implementação de uma zona de interacção e debate com oradores convidados, e
subordinados ao tema, com a solicitação da intervenção dos professores e alunos.
Durante o decorrer do projecto prevê-se a realização de um trabalho documental - formato
documentário - com o objectivo de projectar e valorar o trabalho desenvolvido pelas escolas
participantes e distinguir o projeto a nível da Região.
Em paralelo, pretende-se que se promovam exposições itinerantes com os trabalhos
participantes, ponderando-se igualmente a sua integração no Festival Liberdade e a
preparação da edição do Livro Pintar a Paz referente a esta edição.

AMRS Qualica
No âmbito do Grupo de Trabalho das Bibliotecas Municipais importa reetir e avaliar o
funcionamento e desenvolvimento do projeto AMRS Qualica, face ao progressivo
abandono do mesmo e à existência de situações diferenciadas entre Municípios.
Deste modo, tendo por base as necessidades dos munícipes e aquilo que as bibliotecas da
região podem oferecer neste domínio, o Grupo de Trabalho deve promover uma reexão em
torno deste projecto, apresentando propostas de melhoria do mesmo, nomeadamente,
equacionando a implementação de acções de formação, conducentes à aquisição de
competências básicas, na esfera das Tecnologias da Informação e Comunicação.
Assim, propõe-se que, relativamente ao projecto AMRS Qualica, o ano de 2016 seja
destinado à sua avaliação e pertinência e à elaboração pelo GTBIB de uma proposta de
reformulação do projecto.
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DAR DE VOLTA
O Dar de Volta é um projecto intermunicipal, promovido pela Associação de Municípios da
Região de Setúbal e pelos seus municípios associados, posto em prática através da rede de
bibliotecas da região.
Mantendo os objectivos a que se propõe, nomeadamente, a preservação do ambiente e a
sustentabilidade ambiental através da reutilização dos manuais escolares, a promoção de
uma cidadania ativa, através da sensibilização dos cidadãos para os valores da
solidariedade, da partilha e da coesão social, pretende-se, que, o projecto introduza os
meios necessários para se potenciar perante ações paralelas que vão surgindo perante as
necessidades e face ao cenário atual das famílias portuguesas.
Desta forma, a AMRS, juntamente com o grupo de trabalho das bibliotecas municipais
propõe-se concretizar uma série de medidas coadjuvantes ao processo prospero da
iniciativa.
De entre as medidas, destaca-se o seguinte:


Uniformizar regras e procedimentos entre os municípios por forma a preservar a
intermunicipalidade do projeto;



Manter a publicidade na rede de outdoors;



Efectuar, em Abril, a campanha de divulgação do projeto, aumentando-a
exponencialmente, através da entrega de yers às escolas, com o objetivo de serem
redistribuídos às famílias e encarregados de educação dos alunos no decorrer das
reuniões do 2º período (distribuição direcionada);



Manter os instrumentos de divulgação, cartaz, desdobráveis e marcadores de livros;



Promover campanhas de sensibilização no seio da comunidade educativa docente;



Realizar em junho, uma conferência de imprensa, com a participação da imprensa local e
canais de rádio, plausíveis meios difusores para a iniciativa.

Revista Movimento Cultural
Procurando manter uma certa regularidade na edição da Revista Movimento Cultural,
procurar-se-á, em 2016, proceder aos trabalhos de produção de uma nova edição,
continuando a estimular e dar visibilidade ao muito e muito signicativo trabalho cientíco e
cultural produzido na Região e ou sobre a Região.
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Livro Jornal Margem Sul
No ano em que se comemoram 40 anos da Constituição da República Portuguesa que
consagra as conquistas da Revolução e integrado no conjunto de acções que integram o
lema «A Paz e os valores de Abril», a AMRS irá promover a edição do livro sobre o Jornal
Margem Sul que retrata o dia à dia da Região no período revolucionário.

1.2 PATRIMÓNIO (NATURAL, AMBIENTAL E EDIFICADO)
Arrábida
Em 2015, sob a perspectiva de continuar a valorizar, preservar e promover a Arrábida,
foram tomadas decisões e desenvolvidas acções que, no fundamental conduziram a
adaptações à reanimação da Comissão Técnica da Arrábida; à continuação do
desenvolvimento de uma linha editorial “Arrábida”, à promoção de estudos sobre a Arrábida
e o seu património e à análise de outras formas de reconhecimento internacional da
Arrábida.
Em sequência dessas acções, no dia 15 de Junho de 2015, a Comissão Executiva da
Arrábida, sob proposta da AMRS, tendo em conta o trabalho e reexões produzidas ao nível
técnico e em articulação com a Comissão Nacional da UNESCO, decidiu propor às entidades
que a compõem (AMRS; ICNF e Municípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal) a Candidatura
da Arrábida a Reserva da Biosfera.
Ou seja, considerando que a prioridade da intervenção relativa à Arrábida é a valorização,
protecção e promoção da Arrábida e que esse trabalho se faz independentemente de
quaisquer classicações que sejam atribuídas ao território, continuando convictos de que a
Arrábida é merecedora de reconhecimento internacional que permita facilitar a sua
valorização e conservação, num processo desligado de anteriores candidaturas, mas
aproveitando o imenso trabalho já realizado, foi decidido candidatar a Arrábida a Reserva da
Biosfera, uma chancela da UNESCO que distingue territórios com grande e relevante
biodiversidade, onde se procura que a actividade humana se desenvolva de forma
harmoniosa com a natureza.
Assim, com base nesta decisão, 2016 será um ano de desenvolvimento dos trabalhos da
candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera, procurando um amplo envolvimento e

12

OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2016

participação das populações e, em especial, das comunidades escolares, desenvolvendo
estudos e trabalhos necessários ao processo de candidatura, procurando conhecer outras
Reservas da Biosfera já existentes, estabelecendo parcerias, armando a marca Arrábida,
participando em reuniões e eventos promovidos pela Rede Portuguesa de Reservas da
Biosfera e outras de relevante interesse para o projecto, promovendo um plano de
comunicação especíco que permita promover a Arrábida e o esclarecimento sobre o
conceito de reserva da Biosfera, elaborando o dossier de candidatura com base no
formulário e um plano de gestão que permita, com um horizonte de 3 anos, destacar as
medidas de gestão prioritárias para a gestão da Arrábida enquanto Reserva da Biosfera .

Folheto Promocional
Numa lógica da promoção e armação da Região de Setúbal, assumida como linha
estratégica de actuação, a AMRS irá promover a produção de um folheto que destaque o
imenso património regional, apelando à sua visitação, conhecimento e preservação. Após o
trabalho inicial realizado em 2015 quanto aos modelos e formas mais adequadas,
considera-se que em 2016 se poderá constituir um grupo de trabalho especíco para este
m, visando que cada município associado possa participar em todo o processo de
elaboração e de validação dos conteúdos do referido folheto.

Quinta de São Paulo
É uma área considerável de terreno, cerca de 47 hectares, onde dispomos de dois
Conventos, da quinta pedagógica, da casa de função, do centro de reuniões, dos prados,
arquivos, sistemas hídricos e património natural incomensurável. Todos eles necessitam de
uma regular manutenção e capacitação. Os cercados e caminhos continuarão a ser alvo da
sua regular manutenção e os relvados, assim como o desmatamento dos conventos, e das
várias de secções da quinta. É um trabalho já realizado há alguns anos e que tem tido
consequências extremamente positivas, nomeadamente ao nível dos incêndios,
inexistentes hà mais de 10 anos.
As várias alfaias agrícolas necessitam de uma manutenção regular e também de reposição
de algumas delas.
A presente abordagem à Quinta de São Paulo divide-se em três áreas. Uma primeira
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referente à Quinta Pedagógica de São Paulo, uma segunda direccionada aos Conventos e
por último uma terceira relativamente à Quinta de São Paulo numa perspectiva mais global:

Quinta Pedagógica de São Paulo
A título introdutório, é incontornável referir a extrema importância da Quinta Pedagógica
de São Paulo para a realidade educativa da nossa região. O seu principal objectivo de
preservação da identidade cultural, binómio Homem-Natureza e a histórica relação do
trabalho com os recursos da região, é transmitido em larga escala às crianças e jovens dos
9 concelhos associados. Partindo de uma prática de educação não formal, a Quinta
Pedagógica de São Paulo, é um recurso essencial no complemento dos actuais programas
lectivos. O seu cariz gratuito, direcionado para os alunos do 1º ao 3º ciclo do Ensino Básico,
signica muito mais do que aparenta. Signica para muitas escolas, alunos e respectivas
famílias a oportunidade de aprofundar conhecimentos, extravasar as fronteiras urbanas do
seu concelho e ainda usufruir livremente da condição natural do Homem: na natureza.
Escolas, alunos e famílias, que face a um agravamento das condições económicas vêm
dicultada a complementaridade necessária aos programas escolares, encontram aqui um
recurso gratuito ao seu dispor. A acrescentar positivamente, está o determinante
contributo das autarquias na cedência dos seus autocarros às escolas, possibilitando
assim uma visita totalmente gratuita.
A actividade da Quinta divide-se em três públicos. Um primeiro, principal público da
Quinta, são os alunos do 1º ao 3º ciclo do Ensino Básico da Região. O segundo são as
crianças entre os 5 e 6 anos, que têm para si reservados os períodos de interrupção de
aulas do calendário lectivo. Por último as crianças, jovens e adultos com multi-diagnósticos
inseridos nas escolas e instituições da região.
Para a actividade da Quinta iremos desenvolver:


O projecto “Caderno da Quinta”, em que está contemplada uma segunda edição do
mesmo. O Caderno é um manual gratuito, entregue a cada criança ou jovem que visita a
quinta, onde são apresentadas as principais espécies animais e vegetais, ambas
domésticas ou selvagens. Nele constam ainda dezenas de actividades de ar livre e
informativos geológicos, históricos e antropológicos da Região, entre outros.

A primeira edição teve como objectivo a experimentação e validação cientíca.
Perspectivando-se que esgote no primeiro trimestre de 2016, é aqui considerada a 2ª
edição do mesmo.
14
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O segundo projecto a consolidar em 2016 é a “Quinta nas Escolas”. Este projecto
audacioso tem como base o estúdio móvel da AMRS e assume um formato itinerante pelas
escolas da Região. Servirá de complemento às visitas das turmas à Quinta Pedagógica de
São Paulo. Nela serão realizadas experiências de laboratório básicas, aprofundados
conhecimentos biológicos, geológicos, históricos, antropológicos, geográcos e ainda será
um importante meio de divulgação da Quinta. A utilização da carrinha será feita no mesmo
modelo de visita da Quinta, ou seja, acompanhada sempre de um ou dois monitores que
farão a explanação de conteúdos recorrendo a materiais de laboratório, ecrãs táteis e
ainda aos painéis xos da carrinha. As deslocações às escolas serão articuladas com as
respectivas áreas municipais de educação.
Os nossos animais merecem todo o respeito e cuidado e por isso garantimos a sua
alimentação, mas também a manutenção dos prados, os complementos alimentares, os
cuidados de saúde e por m as instalações.
Nunca é demais acrescentar que para além da função sugerida aos nossos animais de se
apresentarem às nossas crianças e jovens, a Quinta Pedagógica, dá também um
importante contributo na preservação e continuidade da espécie Burro Mirandês,
merecendo estes um especial cuidado no seu bem estar.

Conventos de São Paulo e dos Capuchos
São dois espaços que emanam respeito. Um incrível respeito pela Natureza que os acolhe e
envolve num abraço fraterno de pertença. São dois edifícios que transmitem uma
secularidade de conhecimentos. São respeito e são alvo de respeito. As decisões tomadas
pelos órgãos de decisão da AMRS foram decisivos para que hoje já não sejam só ruinas. Hoje
são dois espaços onde há vida.
Vários anos têm passado desde as primeiras intervenções estruturais, e para além do óbvio
objectivo das mesmas, na verdade, elas representam muito mais que este parco objectivo.
Foi, sem excepção, em cada uma das intervenções, a cada dia que passava, descoberto
mais e mais valor destes edifícios. Por valor entendemos um ainda longe de estar
totalmente inventariado espólio de pinturas a fresco datadas dos sec. XVII, XVIII e XIX;
inúmeras características arquitectónicas de extrema importância para o conhecimento de
determinados períodos arquitectónicos, especialmente o período de transição Maneirismo
- Barroco; dados cada vez mais reveladores do dia-a-dia dos ocupantes destes espaços ao
longo dos séculos, remontando ao sec. XIV onde desde aí, também a população dos
concelhos circundantes os tomou como seus; valores antropológicos riquíssimos visto que
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a ocupação da zona, denominada de Alferrara, remonta ao período Calcólitico, onde ainda
hoje estão presentes os seus vestígios; elementos arquitectónicos de uma prémodernidade que hoje são alvo de grande preservação nacional e internacional com ligação
ao Norte de África, nomeadamente as técnicas de construção de Abóbadas de Canhão; a
importância de nomes ligados à fundação e pensamento embrionário destes edifícios, tais
como Mendo Gomes de Seabra (Convento de São Paulo), companheiro de Nun'Álvares
Pereira e também Dom Estevão da Gama (Convento dos Capuchos), lho de Vasco da Gama
e Governador das Índias; a ocupação por parte de militares franceses e utilização do
Convento de São Paulo como bateria deste conturbado período; a sua referência por vários
autores, como por exemplo Hans Christian Andersen. Em especial destaque nesta
descoberta de valor, não podemos deixar de referir o imenso contributo de técnicos,
historiadores, arquitectos, engenheiros, restauradores, pedreiros e carpinteiros, que
desde o início das intervenções têm contribuído com a partilha do seu saber para
aprofundar o conhecimento destes dois espaços.
Esta realidade cimentou uma ideia, uma expressão que na verdade é um método de trabalho
- “work in progress”. Sob esta expressão balizamos o avanço dos trabalhos, estudos e
projectos. É mais uma vez um método de respeito, cimentado no conhecimento e na sua
constante busca, um método que possibilita a intervenção à medida do conhecimento dos
espaços. E como o conhecimento é um dínamo innito de movimento, ele não serve apenas
para dirigir o avanço das intervenções, serve também para ser partilhado.
A partilha deste conhecimento é agora um dos pilares da grande ponte de ligação entre o
passado e o futuro. Outro dos pilares é a necessidade de preservação do simbolismo
identitário para a nossa Região, ou seja, toda a carga histórica que os Conventos
congregam na descoberta e aprofundamento da nossa identidade.
Dada a importância e fragilidade material e imaterial destas estruturas, são necessárias
uma série de intervenções. É imperativo que se criem as condições para a utilização destes
espaços, não apenas para transmitir conhecimento, mas também que evoluam para
espaços de cultura, descoberta e felicidade para os munícipes da nossa Região. Para que
venham a ser, um dia, bastiões plenos da preservação e prática da nossa identidade.

Convento de São Paulo
O Convento de São Paulo termina o transacto ano de 2015 com uma intervenção
importantíssima que o deixa a um pequeno passo de se tornar um local de utilização
soberbo.
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Para este espaço serão necessários os projectos da especialidade e respectivos cadernos
de encargos referentes ao restauro da casa de fresco e instalação de duas casas de banho
no interior do Conventos, dois espaços fundamentais à partida para uma plena utilização.
Estão também contemplados, todos os trabalhos de reboco e pintura da totalidade do
edifício, garantindo assim a total preservação da sua estrutura. Os pavimentos interiores e
exteriores circundantes serão alvo da devida qualicação permitindo o acesso integral ao
Convento. As zonas afectas a esta pavimentação são: sacristia e ante-sala, nave da igreja,
claustro, dependências monacais, refeitório, sala do capítulo, troço nal da calçada de
acesso Sul e troço de acesso à casa de fresco.
Como é comum na maioria destes edifícios, e pela importância e simbolismo da água, as
casas de fresco são parte integrante dos corpos destas estruturas ou então situam-se a
escassos metros dos corpos principais. No caso do Convento de São Paulo, a sua casa de
fresco encontra-se a poente, a cerca de 30 metros do corpo principal e é de uma riqueza e
beleza raras. A Fonte Santa, como é conhecida, é a gênese do Convento. Foi a partir dela e
dos seus mitos que cresceu a ocupação a partir de 1390. A Casa de Fresco da Fonte Santa
como a conhecemos hoje data do segundo quartel do sec. XVIII. Construída ao estilo
Barroco Joanino sob a técnica de embrechados confere-lhe uma importância
arquitectónica inquestionável.
No sentido da sua preservação está contemplada a sua consolidação, reconstrução do
telhado e protecção com gradeamento. Está também incluída a consolidação da Fonte
Santa, nascente que abastecia os corpos do convento, e que dista da Casa de Fresco cerca
de 50 metros no sentido NO.

Convento dos Capuchos
Desde 2012 que o Convento dos Capuchos é uma estrutura consolidada. Este Convento
tem especial importância arquitectónica, decorativa e técnica. Construído sob as estritas
regras arquitectónicas dos Franciscanos Arrábidos, este edifício data de 1578 e é uma
peça fundamental na compreensão da arte decorativa de fachada. É por isso considerado
um dos melhores exemplos da decoração em estuque do período de transição Maneirismo Barroco.
Mais uma vez, à luz da metodologia “Work in Progress”, o Convento tem vindo a ser
enquadrado nas visitas das crianças e jovens a partir do 5º ano que visitam a Quinta
Pedagógica. Este facto tem vindo a validar bastante o comportamento dos espaços na
presença de visitantes. É notória a empatia imediata vivida entre visitante-edifício.
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A perspectiva de novas intervenções assenta no ano de 2017, contudo, dadas as
características do Convento dos Capuchos, é necessária uma programação atempada de
todas as fases de intervenção. Esta é a razão pela qual se aponta para a execução dos
projectos da especialidade das intervenções a realizar. Para 2016 está também
considerado o arranjo denitivo da estrada ao convento, indispensável para garantir o
acesso em segurança ao espaço.
Por m, em jeito de celebração, será também 2016 o ano em que se comemorará o
restauro da Casa de Fresco deste espaço. Um pequeno passo, mas carregado de
simbolismo, que marca o início de uma intervenção mais denitiva para este Convento. A
casa de fresco, embora de reduzidas dimensões, é dotada de pinturas a fresco de uma
enorme mestria. O seu simbolismo faz ligação à gênese do Convento, à água. Foi por ela que
no período Calcolítico se ligaram os homens ao vale que circunda o edifício. Uma ligação que
extravasa o terreno e que ocupa uma transcendentalidade humana, carregada de
simbolismo no culto aos mortos e onde hoje encontramos os vestígios de uma antiga
necrópole.
Partindo da gênese da vida, a água, iniciámos o restauro do Convento dos Capuchos.

Ciclo de actividades pedagógicas de restauro nos conventos
Anteriormente foi referida a sua importância pelos seus frescos e técnicas de construção
de Abóbadas de Canhão. Seguindo a metodologia “Work in Progress” e seguindo a
necessidade da preservação da identidade da Região, uma das primeiras iniciativas a
realizar no Convento de São Paulo e Convento dos Capuchos será um Ciclo de Actividades
Pedagógicas de Restauro.
Este Ciclo tem o objectivo de através do restauro de determinadas secções de frescos e
abóbadas dos conventos, transmitir as técnicas de construção, pintura e restauro que
garantam a preservação física das secções, mas também a preservação imaterial do
conhecimento ancestral. Desta forma serão abertas inscrições para que os interessados
ingressem nos diferentes ciclos e possam carregar em si a preservação de técnicas
ancestrais, deixando para trás a reconstrução e restauro de uma parte dos Conventos. A
AMRS é assim responsável por congregar um grupo pedagógico composto por técnicos
que têm vindo a desenvolver um indispensável trabalho de estudo, documentação e
preservação destas técnicas. Este grupo será responsável por, através dos vários ciclos,
ministrar a teoria e prática necessárias à transmissão do conhecimento, mas também à
documentação das mesmas.
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Grupo de apoio e consulta para o desenvolvimento do projecto de revitalização dos
Conventos
Nunca é demais referir a base que sustenta toda e qualquer intervenção nestes dois
edifícios, o conhecimento. Cada passo é dado, sustentado numa base sólida de
conhecimento. Desta forma está prevista a criação de um grupo de acompanhamento e
estudo dos dois espaços. Este grupo será constituído por historiadores, arquitectos,
engenheiros, arqueólogos, geólogos e restauradores. Maioritariamente académicos na
área do universo das casas religiosas portuguesas. Será um grupo destinado a reectir e
estudar os dois conventos. Um grupo que em conjunto e com base na sua
multidisciplinaridade, trará o devido aprofundamento cientíco e respectiva validação. Não
nos interessa ter um azulejo se não soubermos onde colocar no seu todo, assim como não
nos interessa intervir em dois Conventos e não saber o que eles são. É uma simplicação de
objectivos bi-partida, ou seja, por um lado é um grupo que acompanhará a revitalização dos
Conventos, por outro, todo o desenvolvimento e conhecimento será congregado numa
publicação pública.
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2

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Articulação Intermunicipal
A AMRS continuará a armar-se como espaço privilegiado dos municípios associados para a
articulação política e técnica em matéria de ambiente e recursos naturais.
Perante os desenvolvimentos em matéria de política ambiental, com o Governo a decidir
unilateralmente sobre os Sistemas Multimunicipais de Gestão de Resíduos (AMARSUL) e
Saneamento de Águas Residuais (SIMARSUL), sem ter em atenção o posicionamento dos
seus parceiros municipais, os municípios promoveram uma forte contestação política a
estes processos, defendendo a gestão pública e a autonomia do poder local.
Nesse sentido, a AMRS, no âmbito do acompanhamento que foi fazendo destes processos e
das solicitações dos municípios associados para que procurasse aconselhamento jurídico
que preparasse uma estratégia de actuação e uma eventual acção judicial, irá continuar a
articular uma estratégia regional para este sector, procurando por todos os meios legais ao
dispor travar as a privatização da EGF/AMARSUL e da extinção da SIMARSUL e criação da
Águas de Lisboa e Vale do Tejo.
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3

SOCIEDADE INFORMAÇÃO E SETÚBAL PENÍNSULA
DIGITAL

A AMRS continuará a procurar, através da utilização dos meios mais recentes ao dispor,
armar soluções de carácter regional e facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos
municipais, à informação e à divulgação do trabalho realizado, visando consolidar a ideia de
Região e promover a aproximação entre Municípios e Munícipes, entre as populações e o
Poder Local Democrático.

3.1SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO
Informação
Em matéria de comunicação, com o objectivo de desenvolver uma linguagem articulada que
chegue com facilidade às pessoas e instituições da Região e que promova este território,
armando o seu projecto de desenvolvimento, considera-se necessário que para 2016 se
estabeleça uma estratégia de comunicação que, utilizando os meios e recursos ao seu
dispor, possa contribuir para uma maior aproximação da AMRS aos seus associados e à
comunidade regional.
Essa estratégia reecte e aponta para 2016 um conjunto de orientações sobre a presença
da AMRS na web, nas redes sociais, na comunicação social nacional e regional, sobre a
utilização de meios próprios como a rede de outdoors a qual será alargada, a publicação de
documentos, a presença em feiras e outros eventos similares, procurando estabelecer
internamente mecanismos de informação que permitam a produção de conteúdos que
alimentem em permanência os canais de comunicação que temos ao dispor.
A aquisição de novas ferramentas no quadro de um novo Gestor de Conteúdos possibilitou a
reestruturação dos sites alojados no Setúbal Península Digital, em particular o site da
AMRS, veio, deste modo potenciar, não apenas uma nova imagem como uma outra dinâmica
na forma como se pode desenvolver a comunicação, tornando numa realidade o
desenvolvimento de novos subsites, nomeadamente, para projectos concretos da AMRS,
com o objectivo de melhor responder às necessidades de aproximação às populações e
visibilidade do trabalho que se desenvolve.
Garantir uma visibilidade constante da AMRS nas diferentes plataformas online deverá ser
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uma prioridade, colocando no centro da acção a divulgação junto do público da sua
actividade e intervenção nos mais diversos projectos.
Inserida na estratégia de comunicação da AMRS, a rede de painéis outdoor tem
proporcionado uma marcada presença e armação da AMRS na região, devendo-se
procurar reforçar o seu número, aumentando a presença por toda a região e municípios
associados, procurando-se desta forma uma rentabilidade do investimento na transmissão
da mensagem divulgando as iniciativas da AMRS e do Poder Local Democrático junto das
populações.
Deverá ser mantida a regularidade do trabalho na perspectiva da divulgação da actividade
da AMRS, procurando-se uma maior presença e armação do projecto regional e do Poder
Local Democrático junto dos meios de comunicação social, em particular no plano regional,
garantindo a divulgação de posições políticas dos órgãos da AMRS, a divulgação das suas
iniciativas e dos seus associados, mas também através da pr esença
publicitária\institucional.
Deverá ser prosseguido o trabalho visando o acesso a todos os que trabalham na AMRS a
recortes de imprensa, que tem como objetivo retratar o fundamental da dinâmica regional
com base nas notícias e outros artigos publicados na comunicação social online, local e
nacional.

Exposição AMRS
Armando os projectos desenvolvidos pela AMRS, deverá ser desenvolvida uma exposição
sob o lema «A Paz e os Valores de Abril» que esteja presente nas feiras e festas da região e
outras iniciativas relevantes.

Agenda do Professor
Continuar a assegurar, em articulação com os Municípios, a edição da Agenda do Professor.
Para a próxima edição dinamizaremos esforços no sentido de que todos os Municípios
associados da AMRS participem nesta iniciativa no sentido de levar a ainda mais
professores este instrumento de trabalho e de divulgação da Associação.
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3.2 SETÚBAL PENÍNSULA DIGITAL
Ao longo destes anos, fomos realizando investimentos pontuais na Plataforma Tecnológica,
nomeadamente na adaptação à nova realidade, através de virtualização de servidores, que
permite por um lado uma otimização do próprio espaço disponível bem como a diminuição de
custos ao nível energético.
Durante o ano de 2015, foi estabelecido um protocolo de colaboração com o INOV-INESC,
para elaboração de um estudo que efectuasse um diagnóstico à situação actual do Setúbal
Península Digital e que apontasse novos objectivos e metas de forma a rentabilizar a
estrutura existente, bem como aprofundar as mais valias resultantes do trabalho em
conjunto na área da informática e das novas tecnologias.
Este estudo, cujo relatório nal já foi apresentado, permitiu abrir algumas janelas sobre o
futuro, tendo apresentado um conjunto vasto de medidas que importa agora analisar e
discutir.
Iremos por isso durante o próximo ano, em conjunto com o INOV-INESC, aprofundar
algumas das temáticas/medidas presentes no actual relatório, nomeadamente através do
desenvolvimento de estudos mais especícos sobre áreas que os municípios considerem
prioritárias, tais como questões relacionadas com a segurança informática, a utilização de
software open source, a utilização da cloud, virtualização, serviços e pagamentos online,
sempre tendo em vista a inovação e a satisfação das necessidades dos munícipes.
Iremos desenvolver workshops temáticos, que envolvam os eleitos e os técnicos
municipais, com o objectivo de partilhar experiências, desaos, convidando especialistas
vários e que sirvam também de apresentação de casos concretos de acções inovadoras
levadas a cabo pelos municípios.
Outras das áreas consideradas essenciais tem a ver com a formação. Iremos proceder a
um diagnóstico das necessidades de formação ao nível técnico e efectuar um levantamento
das respostas existentes no mercado, nomeadamente a formação online.

Plataforma Tecnológica
No seguimento do trabalho realizado em anos anteriores, iremos continuar o esforço de
redução de despesas de funcionamento, através da renegociação dos contratos de
manutenção.
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Continuar com o objectivo de alargar o serviço de alojamento de sítios internet a outras
entidades e associações da Região. Neste momento encontram-se alojados na Plataforma
100 sites e sub-sites, bem como outras aplicações dos Municípios.
Com o investimento feito em 2014, numa nova solução de armazenamento, e com o
aumento de forma signicativa do espaço disponível, bem como na melhoria das
comunicações com os municípios, iremos continuar a assegurar um serviço de backup de
informação considerada critica.
Iremos Igualmente:


Estudar novas soluções tecnológicas, agregadoras entre municípios, que permitam
economias de escala, bem como a sua actualização ao nível das tecnologias de
informação;



Continuar com o serviço de disponibilização de ferramentas para a monitorização das
redes e servidores dos Municípios, com o intuito de analisar anomalias ao nível de
processamento, consumo de memória e espaço utilizado em disco, para os servidores,
e estado das ligações para a rede;



Dar continuidade às reuniões dos grupos de trabalho com técnicos municipais para
aprofundamento da discussão relativa à Plataforma Tecnológica e suas potencialidades
bem como outros assuntos relacionados com a inovação alargando estes grupos de
trabalho aos Municípios de Seixal e Almada, no sentido de promover a partilha de
conhecimento e de experiências.

Pontos de Acesso à Internet
Continuaremos a assegurar a manutenção e funcionamento dos pontos de acesso
actualmente existentes (Quiosques e Hotspots)
Perspetivamos o alargamento da actual rede de hotspot's, a espaços públicos que
justiquem a colocação de um acesso livre à internet (Wi).

Rede Camarária em Banda Larga
Continuaremos a assegurar a manutenção da Rede Camarária Banda Larga instalada nos
Municípios.
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Iremos proceder à substituição gradual de alguns equipamentos, nomeadamente, antenas
wireless que ligam edifícios municipais, devido às mesmas terem atingido o período de vida
útil e já terem sido descontinuadas.

Sítios Internet Autárquicos
Iremos adicionar layouts responsivos aos sites municipais, para que estes tenham melhor
visibilidade em dispositivos móveis ( tablets e telemóveis).
O novo gestor de conteúdos, sobre o qual os técnicos de SPD tiveram formação, vai
permitir que a AMRS preste novos serviços aos associados, sempre em colaboração com
os mesmos, nomeadamente, no desenvolvimento de micro-sites e de novas
funcionalidades para os sites institucionais, de forma a contribuir para o esforço das
câmaras municipais na resposta às novas necessidades que advêm do aumento de
competências, aumentando o nível de serviço prestado e a proximidade aos munícipes.
Continuar a assegurar a manutenção e apoio à gestão de conteúdos dos sítios de internet
dos municípios.

Governo Electrónico Local
De forma a dar continuidade aos projectos em desenvolvimento e à desmaterialização de
processos, continuaremos, no âmbito dos Serviços On-line, a trabalhar com os Municípios
associados, com o objectivo de alargar os serviços online a novas áreas e aumentar o
número de serviços actualmente disponíveis.
Iremos também estudar uma solução de pagamentos on-line que permita uma maior
aproximação dos munícipes à autarquia.
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4

FORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

4.1 FORMAÇÃO
Face à conjuntura nanceira e à não existência de programas de nanciamento de formação
no âmbito do QEC – Portugal 2020, a AMRS tem continuado na procura de soluções que
permitam aos Municípios associados enfrentar novos ciclos de formação sem recurso a
conanciamento externo.
Estas soluções passam pelo estabelecimento de parcerias para a área de formação e pela
utilização de recursos próprios para fazer face a necessidades de formação já identicadas.
Neste âmbito, e na sequência do trabalho desenvolvido por técnicos e eleitos, foi elaborado
um Plano Estratégico Intermunicipal para a Formação e Qualicação Prossional e criada a
Bolsa Interna de Formadores, prevista no referido plano, e as nomas que a regulam.
Em 2016 a AMRS vai prosseguir o trabalho de consolidação da bolsa interna de
formadores, o estabelecimento de novas parcerias para a área da formação e a
implementação do Plano de Formação elaborado de acordo com as necessidades
entretanto diagnosticadas.
Caso haja abertura de novas candidaturas para formação em 2016, a AMRS apresentará
uma nova candidatura, que terá em conta uma reexão mais aprofundada sobre as reais
necessidades de formação dos Municípios, levada a cabo por técnicos e eleitos.
As reuniões com os técnicos responsáveis pela formação nos Municípios vão continuar a
realizar-se de forma a auscultar as necessidades formativas e a adopção de medidas a
propor aos decisores.

4.2 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
10ª Edição Prémio da Qualidade do Distrito de Setúbal – Serviços
Públicos
A 10ª Edição do Prémio da Qualidade, prevista para o biénio 2015-2016, contou com um
número reduzido de candidaturas que não justicaram a sua realização.
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De forma a retomar a realização do prémio, a AMRS propõe em 2016 a realização de um
encontro, cujo tema será a gestão da qualidade aplicada aos serviços públicos.
Os objectivos deste encontro são:


A divulgação do prémio e a sensibilização dos responsáveis pelos serviços da
Administração Pública Local, Municípios e Freguesias do Distrito de Setúbal para os
temas da qualidade e para a utilidade dos processos de avaliação e melhoria contínua e
para a importância da divulgação dos projectos e programas inovadores e de qualidade
em curso;



A divulgação das boas práticas resultantes do trabalho desenvolvido nos municípios no
âmbito de candidaturas ao Prémio da Qualidade.

CIQI – Conselho Intermunicipal para Qualidade e Inovação
O Conselho Intermunicipal para a Qualidade e inovação continua a funcionar como espaço de
reexão e troca de experiências relacionadas com a modernização administrativa e a
qualidade dos serviços público.
Ao longo de 2016 será assegurado o seu funcionamento regular, com a realização periódica
de reuniões, com a discussão de temas relevantes e questões de alguma forma
problemáticas, como as diculdades na implementação de sistemas de gestão documental,
arquivo e classicação documental, adequação de formulários às exigências legais, entre
outros.
No âmbito da actividade do CIQI, a AMRS dará continuidade à iniciativa “5ªs da Qualidade”:
reuniões temáticas e descentralizadas nos Municípios, cujo objectivo é a troca de
experiências relacionadas com as boas práticas nas áreas da modernização administrativa
e qualidade nos serviços públicos.
O CIQI prosseguirá o trabalho de consolidação da Bolsa Interna de Auditores, cuja criação
resultou de um protocolo estabelecido com os municípios, de forma a disponibilizar já em
2016 auditores aos municípios que os solicitarem.
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5

MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOGRAFIA DO
DISTRITO DE SETÚBAL

Passado um ano sobre a assumpção por parte da AMRS do MAEDS – Museu de
Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal estamos hoje, em melhores condições para
denir as acções a desenvolver em 2016 correspondendo às orientações superiores em
que a articulação com os Municípios passa a ser prioritária quer ao nível da divulgação do
trabalho do Museu e do seu acervo quer ainda no desenvolvimento de projectos com a
população escolar.
Assim propomo-nos realizar:
As Jornadas Arqueológicas da Península de Setúbal com as seguintes acções:
Em colaboração com a Biblioteca Municipal da Moita:
Sobre a Pré e Proto-História, sessões sobre Os Alvores de Ocupação Humana; O Fim do
Grande Ciclo de caça-recolecção e as primeiras comunidades agro-pastoris; As primeiras
metalurgistas e as sociedades hierarquizadas da idade do bronze e Da colonização fenícia ao
mosaico cultural da 2ª idade do ferro.
Em colaboração com o Museu Municipal de Santiago do Cacém e no âmbito das
comemorações do Dia Internacional da Mulher será apresentada a exposição CHRYSALLIS,
produzida pelo MAEDS.
Iniciado o processo de ligação aos sectores Municipais de Educação concretizaremos o
projecto “O Museu vai à Escola” através de acções nas Escolas acompanhadas com
exposições itinerantes;
Os Romanos entre nós, a Arqueologia e Sismicidade: O Sismo de 1755 e Figuras
tradicionais de Setúbal.
Eventualmente serão concretizados percursos de visita: Hipogeus da Quinta do Anjo;
Castro de Chibanes e Creiro/Arrábida – Estabelecimento romano de salgas de peixe.
Propomo-nos, igualmente, promover ateliês pedagógicos de animação e exploração
temática das exposições permanentes e temporárias, realizando ateliês de verão
destinados à formação cultural das crianças.
A 10ª edição do curso de formação cultural e artística “Traço a Traço” que terá particular
enfoque na Arte Pré-Histórica incluindo duas conferências sobre o tema.
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Iniciaremos um ciclo de exposições, sobre o acervo do Museu, em que nos propomos, em
articulação com os Municípios associados, concretizar uma exposição por ano.
Na área da Investigação prosseguiremos a intervenção arqueológica em Castro de
Chibanes com a realização de uma campanha de escavações arqueológicas.
O estudo da documentação arqueológica recolhida nas escavações de 2014/2015 será
publicado em revistada especialidade.
Avaliaremos as condições da participação do MAEDS em projectos em propriedades
privadas ou fora da área geográca dos Municípios associados da AMRS nomeadamente no
sitio da Comporta e no processo de Neolitização da Costa Sudoeste Portuguesa.
Concluiremos o estudo arqueológico da casa dos Mosaicos.
Ao nível de publicações concluiremos o livro Arqueologia da Arrábida – da Pré-História à
época Romana, trata-se da obra sobre a arqueologia não só da Arrabida no sentido estrito
do termo mas de toda a Península de Setúbal e publicaremos a monograa da escavação
realizada na casa dos Mosaicos – Setúbal da Idade do Ferro ao Período Islâmico – A casa
dos Mosaicos Romanos.
Promoveremos Exposições Temporárias:


RES-ARRABIDAE – será um projecto expositivo preparado por um grupo de 7 artistas
plásticos que colocaram no centro do seu trabalho criativo a Arrábida, a exposição
contará com um programa de animação constituído por conferências, workshops,
passagem de vídeos e ateliês;



Março – Mulher Maria Clara Menères: Uma Escultora do seu Tempo – Um conjunto de
obras originais, algumas produzidas expressamente para mostra a partir de inspiração
nas estátuas – menires pré-históricas do sul do país;



Exposição documental sobre Necrópoles Pré e Proto-Históricas escavadas pelo
MAEDS: Poder e Morte na Pré-História;



Pintura e registos de memórias na obra de Jaime Silva. Voltar ao Museu das coisas vivas

A casa dos Mosaicos, elaborados os projectos das especialidades será intervencionada
tendo em vista a futura museolização.
Considerando que foi o contrato de promessa de compra e venda da totalidade do imóvel
onde se enquadra o MAEDS e com o levantamento arquitectónico do mesmo elaborado
daremos inicio à metodologia aprovada pelo Conselho Directivo – “Programar para intervir,
Renovar para valorizar”, nesta “unidade de quarteirão metodologia que aponta para um
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planeamneto a quatro anos, estabelecendo uma matriz de intervenção capaz de se ir
ajustando em função do desenvolvimento dos estudos, projectos e obras.
As acções que nos propomos realizar são:


O relatório diagnóstico: avaliação e prospecção de anomalias;



A Revisão Geral das instalações: limpeza de coberturas e fachadas; e Reabilitação e
instalação de galeria de exposições temporárias e a reintegração (na unidade
museológica) dos novos espaços e do novo circuito de entrada, atendendo à legislação
sobre acessibilidade e segurança.
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6

PEDEPES – PLANO ESTRATÉGICO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA PENÍNSULA DE SETÚBAL
Na sequência dos trabalhos de actualização e desenvolvimento do Plano, em 2016
procurar-se-á continuar a envolver os agentes de desenvolvimento regional, estimulando a
sua participação nas estruturas do PEDEPES, com o objectivo de se iniciar a execução das
acções e projectos considerados prioritários e estruturantes no relatório nal do processo
de desenvolvimento do PEDEPES.
Nesse sentido, em simultâneo com a reivindicação junto da Administração Central da
concretização de projectos estruturantes que se continuam a considerar fundamentais
para o desenvolvimento nacional e para a redução de assimetrias intra-metropolitanas, as
entidades que compõem o PEDEPES irão procurar dar resposta às questões que na sua
esfera de responsabilidades estão propostas no PEDEPES actualizado.
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7

ADMINISTRAÇÃO GERAL E RECURSOS HUMANOS

Para a prossecução das acções previstas realizar no ano de 2016 é imprescindível
existirem, na organização, os instrumentos adequados: recursos nanceiros, condições de
trabalho e valorização dos recursos humanos.

Os recursos nanceiros continuarão a merecer uma politica de gestão visando a contenção
das despesas de funcionamento procurando mesmo a sua diminuição.
A racionalização dos meios existentes tanto equipamentos como viaturas será uma das
acções a desenvolver considerando o tempo de vida útil dos mesmos.
Prosseguiremos com as acções conducentes à melhoria das condições de trabalho
resolvendo problemas ainda existentes ao nível das instalações.
Procederemos à elaboração e implementação das medidas de autoprotecção,
procedimentos de utilização das instalações com a nalidade de prevenção incêndios,
manutenção das condições de segurança, a adopção de medidas para fazer face a uma
situação de emergência.
Na área nanceira, designadamente, no setor da contabilidade, haverá trabalhos de
adaptação do atual sistema de contabilidade em vigor (POCAL), para o novo Sistema de
Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, designado SNC-AP, publicado
pelo Decreto-Lei nº. 192/2015, de 11 de setembro.
O SNC-AP aplica -se a todos os serviços e organismos da administração central, regional
e local que não tenham natureza, forma e designação de empresa, ao subsetor da
segurança social, e às entidades públicas reclassicadas.
O SNC-AP é constituído pelos subsistemas de contabilidade orçamental, de contabilidade
nanceira e de contabilidade de gestão.


A contabilidade orçamental visa permitir um registo pormenorizado do processo
orçamental.



A contabilidade nanceira, que tem por base as normas internacionais de contabilidade
pública, designadas por IPSAS, permite registar as transações e outros eventos que
afetam a posição nanceira, o desempenho nanceiro e os uxos de caixa de uma
determinada entidade.



A contabilidade de gestão permite avaliar o resultado das atividades e projetos que
contribuem para a realização das políticas públicas e o cumprimento dos objetivos em
termos de serviços a prestar aos cidadãos.
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Há questões a tratar relacionadas com a criação da gura do contabilista público,
responsável pela regularidade técnica na prestação de contas dos serviços e organismos,
cujas funções são assumidas pelo dirigente intermédio responsável pela contabilidade
e, na sua ausência, pelo trabalhador selecionado de entre trabalhadores integrados
na carreira técnica superior, com formação especíca em contabilidade pública,
estando dispensados da frequência da formação especíca inicial, os trabalhadores que, à
data da entrada em vigor deste diploma, sejam responsáveis pela contabilidade pública.
Dever-se-á procurar entidades fornecedoras de formação nesta área, destinada
essencialmente aos trabalhadores da contabilidade e património.
Quanto às aplicações informáticas que suportam este novo sistema de contabilidade deverse-á estabelecer contactos com o nosso fornecedor AIRC, com vista à formação necessária
para a sua implementação.
A prestação de contas do ano económico de 2016 será feita de acordo com o sistema
contabilístico em vigor, neste caso, com o POCAL.
A Comissão de Normalização Contabilística, designado CNC, elaborará um manual de
implementação do SNC-AP, que contém, designadamente, a descrição do processo de
transição para o SNC-AP e os guias de orientação para a aplicação das respetivas normas.
O manual de implementação do SNC-AP referido será objeto de homologação pelo membro
do Governo responsável pela área das nanças.
Sendo a AMRS proprietária de um imóvel (degradado) iremos iniciar o processo de
alienação do mesmo dado não se justicar atribuir-lhe um uso.

Recursos Humanos
Quanto aos recursos humanos aguarda-se uma nova politica a nível governamental que
permita a resolução de situações de enquadramento ao nível das categorias de
trabalhadores nomeadamente do Museu em que a formação académica e as funções que
desempenham não correspondem à categoria em que se situam.
Quanto à valorização dos trabalhadores iremos proporcionar formação prossional nas
áreas do Código do Procedimento Administrativo, dos Audiovisuais e Webdesign.
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A promoção da saúde e a prevenção da doença dos nossos trabalhadores com a realização
de exames médicos têm-se revelado de enorme signicado na promoção da saúde e na
prevenção de doença dos trabalhadores.
Assinalemos, à semelhança dos anos anteriores, o Dia Internacional da Mulher com um
convívio entre as trabalhadoras e a oferta de uma prenda simbólica;
O período festivo do Natal e Fim de Ano com o habitual almoço dos trabalhadores, dos
colaboradores e dos membros do Conselho Directivo, momento em que a AMRS oferece a
todos um cabaz de Natal;
A Festa de Natal dos lhos dos trabalhadores e dos membros do Conselho Directivo.
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ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL
Contribuições dos Municípios Associados - 2016
ANEXO I
Unidade moeda: €

Afectação dos
Municípios
Municípios Associados

Contribuição
Anual Apurada (*)

Duodécimos

associados ao
total das
contribuições
(%)

ALCÁCER DO SAL

30 814

2 567,83

2,23

ALCOCHETE

44 280

3 690,00

3,20

ALMADA

260 161

21 680,08

18,79

BARREIRO

151 213

12 601,08

10,92

MOITA

164 376

13 698,00

11,87

MONTIJO

85 852

7 154,33

6,20

PALMELA

122 302

10 191,83

8,83

SANTIAGO DO CACÉM

37 774

3 147,83

2,73

SEIXAL

222 854

18 571,17

16,10

SESIMBRA

78 077

6 506,42

5,64

SETÚBAL

186 881

15 573,42

13,50

TOTAL

1 384 584

115 382,00

100

(*)Critério para cálculo das contribuições dos associados -[ al. a) do n.º 1 do art. 21.º dos Estatutos]
Municípios da Península - 1,57% do total das transferências (FEF+FSM+IRS) do OE/2015 (Fonte: Lei nº 82-B/2014, de 31/12, MapaXIX)
Municípios do Litoral Alentejano - 0,33% do total das transferências (FEF+FSM+IRS) do OE/2015 (Fonte: Lei nº 82-B/2014, de 31/12, MapaXIX)

Os duodécimos deverão ser enviados para a AMRS, até ao dia 15 de cada mês - n.º 5 do art. 21.º dos Estatutos
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ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL
Comparticipação dos Municípios Aderentes ao Setúbal Península Digital (SPD) - - 2016
ANEXO II

Municípios
Associados

Comparticipação
Anual (*)

Duodécimos

Taxa comparticipação
nas despesas (a)

ALCOCHETE

12 600,00

1 050,00

4%

BARREIRO

56 700,00

4 725,00

18%

MOITA

47 250,00

3 937,50

15%

MONTIJO

34 650,00

2 887,50

11%

PALMELA

44 100,00

3675,00

14%

SESIMBRA

34 650,00

2 887,50

11%

SETÚBAL

85 050,00

7 087,50

27%

TOTAL

315 000,00

26 250,00

100%

(*) Critério para cálculo da comparticipação dos municípios aderentes -[ al. e) do n.º 1 do art. 21.º dos Estatutos]
Repartição do orçamento da actividade em função do n.º de habitantes de cada município, apurado nos censos de 2011
Os duodécimos deverão ser enviados para a AMRS, até ao dia 15 de cada mês - n.º 5 do art. 21.º dos Estatutos
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MAPA DE PESSOAL
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MAPA DE PESSOAL - 2016
(CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS)
Atribuições

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

Cargo/ Carreira/
Categoria

Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Área de formação
profissional

Postos de
trabalho

Economia

1

1

0

Jurídica

1

1

0

Museologia

2

Arqueologia

1

1

0

CITFPúblicas

Artes Plásticas

1

0

1

CITFPúblicas

Administrativa

5

3

2

CITFPúblicas

Técnico-Profissional
(Arqueologia)

1

1

0

CITFPúblicas

Técnico-Profissional
(Animação Cultural)

1

1

0

CITFPúblicas

Administrativa

1

1

0

Cedência interesse
público
Município Seixal

Museografia

4

4

0

CITFPúblicas

Agropecuária

2

2

0

Cedência interesse
público
Município Palmela

TOTAL

20

17

3

Ocupad

2

OBS.
(em regime...)

Vago

0

Cedência interesse
público
Município Palmela

CITFPúblicas

Assistente
Operacional
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MAPA DE PESSOAL - 2016
(CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO DE DIREITO PRIVADO)
Atribuições

Carreira/
Categoria

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

Postos de
trabalho

Ocupado

1

1

0

CIT - Tempo
Indeterminado

Relações
Internacionais

1

1

0

CIT - Tempo
Indeterminado

Engenharia de
Design

1

1

0

CIT - Tempo
Indeterminado

Design de
Comunicação

1

0

1

Comunicação
Social

1

1

0

Área de formação
profissional

Economia

Vago

OBS.

CIT - Tempo
Indeterminado

CIT - Tempo
Indeterminado

(a)

2

2

0

CIT - Tempo
Indeterminado

Informática

1

1

0

CIT - Tempo
Indeterminado

Administrativa

3

3

0

CIT - Tempo
Indeterminado

Auxiliar

3

3

0

CIT - Tempo
Indeterminado

TOTAL

14

13

1

Informática

(a) Lugar preenchido em regime de mobilidade intercarreiras, pelo prazo de 18 meses, desde 30/12/2014
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DESPESAS COM PESSOAL A
IMPUTAR AOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS
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Despesas com pessoal a imputar aos municípios associados

ANEXO III
MAPAS DE PESSOAL - 2016
relação jurídica

Contrato individual
trabalho em
funções públicas,
por tempo
indeterminado

Carreira/categoria

remuneração
mensal

remuneração
acumulada
(14 meses)

Técnico superior - economia

1

1 819,38

24 471,32

Técnico superior - jurídica

1

1 613,42

22 587,88

Técnico superior - museologia

2

4 462,64

62 476,96

Técnico superior - arqueologia

1

1 407,45

19 704,30

Técnico superior - artes plásticas

1

1 201,48

16 820,72

Assistente técnico

1

1 098,50

15 379,00

Assistente técnico

3

789,54

33 160,68

Assistente técnico (a)

2

683,13

19 127,64

Assistente técnico (arqueologia)

1

892,53

12 495,42

Assistente técnico (animação cultural)

1

883,13

9 563,82

Assistente operacional (museograa)

2

505,00

14 140,00

Assistente operacional (museograa)

2

789,54

22 107,12

Assistente operacional (agropecuária)

2

683,13

19 127,64

total parcial a imputar

Contrato individual
trabalho de direito
privado, por tempo
indeterminado

número de
postos de
trabalho

20

292 162,50

Técnico superior - economia

1

1 407,45

19 704,30

Técnico superior - rel. internacionais

1

1 534,88

21 488,32

Técnico superior - eng. design

1

1 407,45

19 704,30

Técnico superior - design de comunicação (a)

1

1 407,45

116 820,72

Técnico superior - com. Social (b)

1

1 534,88

16 820,72

Especialista informática

1

1 984,71

27 785,94

Especialista informática

1

1 601,60

22 422,40

Técnico informática

1

1 098,50

15 379,00

Assistente técnico

3

683,13

28 691,46

Assistente operacional

1

838,93

11 745,02

Assistente operacional

1

837,60

11 726,40

Assistente operacional

1

683,13

9 563,82

total parcial a imputar

14

221 852,40

total do mapa a imputar

34

514 014,90

(a) - 1 lugar vago no mapa de pessoal
(b) - 1 lugar ocupado em regime de mobilidade intercarreiras, pelo prazo de 18 meses, desde 30/12/2014.
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AFECTAÇÃO DAS DESPESAS COM
PESSOAL AOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS
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Afectação das despesas com pessoal aos municípios associados - 2016

Municípios

Distribuição(*)

Afectação das despesas
com pessoal - 2016

Alcácer do Sal

2,23

11 462,53

Alcochete

3,20

16 448,48

Almada

18,79

96 583,40

Barreiro

10,92

56 130,43

Moita

11,87

61 013,57

Montijo

6,20

31 868,92

Palmela

8,83

45 387,52

Santiago do Cacém

2,73

14 032,61

Seixal

16,10

82 756,40

Sesimbra

5,64

28 990,44

Setúbal

13,49

69 340,61

TOTAL

100

514 014,90

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