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INTRODUÇÃO
O lema “A Paz e os valores de Abril” consubstanciou vários projetos e ações desenvolvidos
durante o ano de 2016.
São disso exemplo:
O aniversário dos 40 Anos da Constituição da República devidamente assinalado com um
conjunto de ações das quais destacamos à Sessão Solene realizada no Concelho do Seixal para
além da edição e distribuição de milhares de exemplares do texto da Constituição em formato
de bolso.
Igualmente, com este tema, aconteceu a 5ª edição do projeto Kid's Guernica no qual
participaram milhares de crianças e jovens com o envolvimento de oito dos Municípios
associados: Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal.
O Festival Liberdade promovido pela AMRS pelos Municípios e pelo movimento associativo
juvenil da região, integrou este conjunto de iniciativas em que A Paz e os valores de Abril e a
Constituição das República foram objeto de debate por parte das associações juvenis.
Em 2016 prosseguisse com a construção do dossier de candidatura da Arrábida à Reserva da
Biosfera, processo no qual destacamos a realização de um Encontro no início do ano.
No âmbito da atividade “Setúbal – Península Digital” destaca-se o aumento da capacidade de
oferta de serviços e a realização de vários “Workshop's” temáticos assim como o inicio da
formação “on-line” para os técnicos informáticos.
O Plano Estratégico Intermunicipal para a Formação e Qualicação Prossional têm vindo a ser
implementado. Realizaram-se 16 ações de formação abrangendo um total de 266 trabalhadores
municipais. Iniciámos uma medida inovadora de formação on-line destinada a Técnicos
Informáticos.
Na Quinta de São Paulo destaca-se o aumento signicativo do nº de crianças que visitaram a
Quinta Pedagógica assim como o projeto a “Quinta vai às Escolas” e o Caderno da Quinta.
O processo de recuperação dos Conventos de Alferrara prosseguiu tendo-se nalizado a obra de
consolidação estrutural do Convento de São Paulo e lançado o procedimento concursal para a
reabilitação parcial do mesmo, adjudicada e iniciada a obra. No Convento dos Capuchos
reabilitámos a Casa de Frescos e recuperámos as pinturas maneiristas do mesmo.
O MAEDS – Museu de Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal prosseguiu a sua
atividade de investigação, difusão cultural e conservação. Procurámos aprofundar o trabalho
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intermunicipal não só através de reuniões regulares do FIDS – Fórum Intermuseus do Distrito
de Setúbal mas com ações concretas junto das Escolas da Região
A articulação intermunicipal reforçou-se não só pela intervenção dos Municípios associados em
ações concretas realizadas e com o funcionamento regular dos grupos de trabalho
intermunicipais quer ao nível dos eleitos quer dos técnicos nas áreas da Cultura, Juventude,
Educação, Recursos Humanos, Formação, Bibliotecas e Museus.
O ano de 2016 ca igualmente assinalado pelo papel importante que os Municípios tiveram na
reversão do processo de extinção e agregação da SIMARSUL na “Águas de Lisboa e Vale do
Tejo”
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ACÇÕES DESENVOLVIDAS

1

CULTURA E PATRIMÓNIO
EDIFICADO E AMBIENTAL)

(NATURAL,

1.1CULTURA

40 anos da Constituição da República
A AMRS e os seus municípios associados desenvolveram um conjunto de iniciativas para
assinalar os 40 anos da Constituição da República Portuguesa, principal pilar do regime
democrático, nascido com a Revolução de Abril.
Destas iniciativas, realizadas sob o tema da «Paz e os Valores de Abril», destacam-se:
- A edição de um vídeo dedicado aos 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 edição de um “selo” comum para todos os órgãos autárquicos, presente em toda a
correspondência expedida;
- A edição de 10 mil exemplares em formato de bolso da Constituição da República
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Portuguesa e sua distribuição em diversas iniciativas realizadas pelos Municípios e Juntas
de Freguesia, uma edição que mereceu bastantes elogios e muito solicitada
nomeadamente pelas escolas da região.
- A edição de um outdoor para a rede da AMRS;
- A edição de uma exposição dedicada ao tema e que recorrendo a um suporte audiovisual,
retratou os valores de Abril e o Poder Local Democrático, num projeto realizado
essencialmente com os meios próprios da AMRS e dos seus Municípios associados.
- A AMRS, em parceria com o Município do Seixal, realizou no dia 7 de maio, no Fórum
Cultural do Seixal, uma Sessão Comemorativa dos 40 Anos da Constituição da República
Portuguesa, sob o lema “Constituição de Abril, Caminho de Futuro!”.

Na sessão, aberta pelo Presidente da Camara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, foi
apresentado um vídeo evocativo dos 40 anos da Constituição da República Portuguesa
produzido pela AMRS. A iniciativa contou com a presença de mais de uma centena de
pessoas e com as intervenções do Deputado à Assembleia Constituinte, José Manuel
Maia, e do Militar de Abril, Coronel Batista Alves, registando-se um animado debate
moderado pela jornalista Rita Marrafa de Carvalho.
- A Exposição Itinerante da AMRS, destinada a comemorar os 40 anos da Constituição da
Republica Portuguesa “ A Paz e os valores de Abril”, inaugurada no Festival Liberdade,
percorreu várias feiras e festas da Região, nomeadamente a Pimel no concelho de
Alcácer do Sal, a Feira de Santiago em Setúbal e a Festa do Avante no Seixal.
Recorrendo um suporte audiovisual, a exposição retratou os valores de Abril e o Poder
Local Democrático. Este foi um projeto, realizado essencialmente com os meios próprios
da AMRS e dos seus Municípios Associados.
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Festival Liberdade
A maior realização do movimento associativo juvenil da região

Nos dias 10 e 11 de Junho, na Quinta do Braamcamp, Alburrica, o Barreiro recebeu o
Festival Liberdade 2016 e o espaço foi de festa, de convívio, de participação, de exposição
e de opinião. Um festival de juventude com muita música, teatro, desporto, dança,
curtas-metragens, artes plásticas, fotograa, escultura e arte urbana.
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A edição de 2016 do Festival Liberdade, rearmou o carácter singular desta iniciativa,
reforçando os seus traços distintivos: um festival, de entrada gratuita, promovido pelos
municípios da região e pelo movimento associativo juvenil, que tendo como público-alvo a
juventude, é uma mostra daquilo que os jovens organizados, nas mais diversas formas,
fazem na nossa região.
Nesta edição do Festival, dedicada ao tema da Paz e dos Valores de Abril, a propósito do
assinalar dos 40 anos da Constituição da República Portuguesa, realizou-se um debate,
com a participação de Pedro Soares, eleito Deputado à Assembleia Constituinte, tendo-se
registado uma discussão viva e participada em torno do papel da juventude na construção
da Liberdade e da Democracia.
O conjunto das Associações juvenis presentes no Festival levaram a cabo a realização de
um Encontro Associativo, onde discutiram entre si os principais problemas que afetam a
juventude e o seu associativismo.
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O Festival Liberdade registou a participação de mais de meia centena de associações
juvenis, formais e informais, que marcaram a sua presença e estiveram envolvidas na
organização do Festival, vericando-se, igualmente, a participação de mais de 20 bandas,
Dj's, artistas, oriundos da Região e “representando” vários estilos e tendências.
Esta foi mais uma edição em crescendo, onde se estima terem estado presentes entre 20
mil a 25mil pessoas, em cada um dos dois dias de Festival.
No palco Liberdade, Kumpania Algazarra, Dengaz, Richie Campbell, Dead Combo, Carlão e
Gabriel O Pensador foram os cabeça de cartaz desta edição do Festival Liberdade, este ano
com uma apresentação diferente em que o “Maluco Beleza”, programa de Rui Unas, foi
realizado ao vivo e em direto a partir do recinto do Festival.
De novidades desta edição destaca-se também o espaço dedicado ao Street Food, um
espaço diferente e familiar, onde as refeições/bebidas foram servidas em veículos originais,
e o parque de campismo que permitiu aos jovens ter mais e melhores condições para
disfrutarem deste grande evento.
A avaliação de todos os intervenientes é unanime e enaltece os resultados obtidos,
designadamente, no que diz respeito à relação com o movimento associativo juvenil
regional e à criação de um espaço onde as diferentes expressões do associativismo juvenil
se podem encontrar, trocar experiências, apresentar projetos e reetir sobre a sua ação.
É, igualmente, sublinhada nesta avaliação a relevância do carácter intermunicipal do
evento, impossível de realizar sem a articulação entre os vários municípios e sem o esforço
e a dedicação dos técnicos municipais e da AMRS que asseguram a sua organização e
funcionamento.

Grupo de Trabalho Intermunicipal para a Área da Juventude
A regularidade do trabalho em trono da realização do Festival Liberdade, assim como a
dinamização de um conjunto de reexões sobre a intervenção dos municípios associados na
área da Juventude tem sido a essência do funcionamento deste grupo de trabalho
intermunicipal onde o conjunto dos eleitos com responsabilidades na área da juventude tem
participado.
Este espaço tem, progressivamente, vindo a assumir-se como o espaço privilegiado para a
articulação de políticas municipais para a área da juventude na Região.
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Grupo de Trabalho Intermunicipal de Técnicos da Área da
Juventude\ Comissão Técnica do Festival Liberdade
Este grupo de trabalho tem assumido a responsabilidade da preparação das questões
técnicas que possibilitam a realização do Festival Liberdade. Neste contexto tem sido de
maior importância o contributo dos municípios associados e dos seus técnicos, no assumir
deste espaço de trabalho intermunicipal como uma prioridade da sua ação e como espaço
onde a partilha e o trabalho em conjunto engrandece a intervenção e experiência de cada
um e do todo.

Grupo de Trabalho Intermunicipal de técnicos da área da Cultura
Este grupo de trabalho reuniu de forma menos regular em 2016, tendo as reuniões servido para
abordar o plano de atividades da AMRS, nomeadamente as comemorações dos 40 anos da
Constituição da Republica Portuguesa no plano regional, a edição de um roteiro para o
património industrial e a partilha de experiências de intervenção dos municípios associados nesta
área da cultura.

GTBIB – Grupo de Trabalho das Bibliotecas
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0 2016 foi um ano de trabalho em torno de projetos relevantes para este grupo, tendo-se
reetido grande parte do trabalho na preparação do IX Encontro de Leitura Pública e na
execução da campanha do projeto Dar de Volta.
O grupo reuniu mensalmente, tal como tem vindo a ser feito no quadro de trabalho deste grupo
e durante o ano transato conseguiu preparar, organizar e concretizar o IX Encontro da Leitura
Pública, tendo como base de reexão, as questões sobre o posicionamento das Bibliotecas
Municipais da Região a nível nacional e regional, bem como, através de uma introspeção sobre o
objeto deste encontro – As Bibliotecas como Serviço Público de Qualidade – acautelando-se
para a necessidade de se consciencializar as autarquias, para a prática da leitura pública.
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Todo este contínuo trabalho pretendeu criar um conjunto de respostas com vista a possibilitar e
promover o equilíbrio das bibliotecas públicas e a sua intermunicipalidade. Até porque, o grupo,
mantém a posição, de que, o papel da Biblioteca Pública é constituir-se como ponto central de
desenvolvimento cultural e artístico para a comunidade e para o futuro.
O grupo tem vindo ainda, a expressar a sua preocupação para a necessidade de promover e dar
visibilidade ao trabalho que tem vindo a desenvolver, sendo que, vericou ser necessário reetir
e trabalhar para demarcar as potencialidades do grupo, bem como, o seu âmbito de trabalho e
atuação.
Deu-se continuidade ao trabalho de manutenção do catálogo de fundo local, à atualização do
blogue de leitura pública - visto como um espaço fundamental de partilha e divulgação das
iniciativas e acontecimentos municipais relevantes para as bibliotecas e seus visitantes, foi
também, valorizada a formação e qualicação prossional dirigida aos trabalhadores das
bibliotecas municipais da região.

IX Encontro da Leitura Pública

Realizou-se no dia 25 de novembro, o IX Encontro da Leitura Pública, que teve lugar no
Auditório Fernando Lopes-Graça, no Fórum Romeu Correia, em Almada.
Contou com a presença do Diretor-Geral dos Livros, Arquivos e das Bibliotecas, Silvestre
Lacerda, bem como, Joaquim Judas, Presidente da Câmara Municipal de Almada, Soa Martins,
Vice-Presidente do Conselho Diretivo e Fátima Mourinho, Secretária-Geral tendo reunido cerca
de uma centena de participantes.
Proporcionamos a vinda de Hilario Hernández, da Fundación Biblioteca Social (a Fundação
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Biblioteca Social é uma organização sem ns
lucrativos que foi formada em 2014 e
destina-se a ajudar a compensar os
desequilíbrios sociais, apoiando projetos
realizados por bibliotecas públicas dirigidas
aos setores mais vulneráveis da sociedade), e
Fernando Juárez-Urquijo, da Biblioteca de
Muskiz, que apresentaram temas livres sobre
o universo das Bibliotecas Públicas.
A comunicação e a participação ativa dos
oradores convidados desencadearam, uma
discussão acentuada sobre o panorama das
Bibliotecas Públicas Municipais, comprovando
a pertinência e atualidade do tema, numa
altura em que se assinalaram 30 anos de
Leitura Pública na Região e na Rede de
Bibliotecas Públicas Nacionais. A organização
do Encontro da Leitura Pública contribuiu para
demarcar a visão global do futuro das bibliotecas e proporcionou, graças à excelência dos seus
oradores, momentos de reexão, debate e partilha sobre estes temas em foco, abrindo
caminho para novas perspetivas de trabalho.
Dá-se destaque à homenagem, a Maria José Moura, vice-presidente da BAD - Associação
Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, uma das cofundadoras da Rede
Nacional de Bibliotecas Públicas Municipais - RNBP, que conta hoje com mais de 200
equipamentos, em todo o país.
Quisemos reconhecer o trabalho de uma vida e o apoio e contributo que Maria José Moura tem
dado, desde sempre, à Região de Setúbal e aos seus municípios.
Realizou-se, ainda, no dia 25 de novembro, na Biblioteca Maria Lamas, no Monte da Caparica o
Workshop, realizado no âmbito deste Encontro, que contou com a participação do bibliotecário
espanhol Fernando Juarez Urquijo, que expôs claramente uma visão apaixonante e narrada do
funcionamento da Biblioteca Municipal de Muskiz, demonstrando todo um conjunto de
possibilidades e adaptações ponderadas, intrinsecamente relacionadas ao valor social das
bibliotecas.
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Dar-de-Volta

O Dar de Volta é um projeto 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 e pelo GTBIB, que deu continuidade à campanha de 2016.
O projeto continua a privilegiar, a promoção de uma cidadania ativa, através da sensibilização
dos cidadãos para os valores da solidariedade, da partilha e da coesão social e a preservação do
ambiente e sustentabilidade ambiental, através da reutilização dos manuais escolares.
Disponibilizado através das bibliotecas públicas municipais, pretende atingir e alcançar todas as
famílias dos municípios envolvidos.
O projeto DAR de VOLTA, foi avaliado pelo grupo, como um projeto que tem cumprido com os
seus propósitos e que deve manter. Concluiu-se, que, o Dar de volta continua a ser uma
iniciativa com bastante procura e indispensável às famílias, embora, seja fosse necessário
potenciar mais a sua divulgação e incentivar a uma maior participação/doação por parte da
população.
Uniformizaram-se procedimentos e metodologias de trabalho e, face às necessidades, objetivouse e concretizou-se o seguinte:
- Nova linha gráca do Dar de Volta - para permitir aliviar a saturação da imagem e despertar o
interesse de quem conhece e de quem ainda não conhece a iniciativa;
- A entrega de marcadores de livros às famílias e encarregados de educação dos alunos divulgação mais aproximada às escolas e famílias, a campanha de divulgação do projeto, através
das reuniões escolares do 2º período, sob forma de distribuição direcionada;
- Divulgação através da rede de outdoors;
- Distribuição nas bibliotecas do material de campanha (cartazes, yers, marcadores);
- Implementação do questionário de satisfação aos munícipes.
Face às exigências nanceiras que se vão sentindo no seio das famílias é importante manter
medidas que possam proporcionar alívio. Os manuais escolares são sinónimo de “sobrecarga
nanceira” em cada ano letivo e o Dar de Volta continuará a pensar nos munícipes da Região,
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promovendo o acesso à educação, incentivando à cidadania ativa, promovendo a reutilização, a
reciclagem e as práticas de sustentabilidade.

Kid's Guernica

O projeto internacional Kids' Guernica, implementado em Portugal em 2005, pela AMRS, tem,
envolvido nas suas edições, centenas de crianças e jovens.
Este projeto despertou uma nova perspetiva do pensamento sobre a arte na educação, unindo,
de modo único, as questões teóricas da atividade criativa à sua prática e tem contribuído
fundamentalmente para a construção de uma Região atenta aos valores da paz, da liberdade, da
igualdade, da solidariedade.
A 5ª edição do Kids' Guernica resultou do trabalho desenvolvido entre a AMRS e as Áreas
Educativas Municipais que possibilitaram uma ligação mais próxima com as escolas dos
municípios.
A Paz e os Valores de Abril, foi a escolha do tema para a 5ª Edição deste projeto que partiu da
reexão histórica e cultural de Abril, da conquista da liberdade, da paz e seus valores,
assinalando 42 anos de Abril e 40 anos da entrada em vigor da Constituição da República
Portuguesa.
Destaca-se a alteração da constituição do grupo de trabalho, que permitiu um maior
enquadramento do projeto dado aos mecanismos de apoio e proximidade, que contribuíram para
uma melhor promoção e uma maior participação das escolas reforçando o quadro de trabalho
intermunicipal.
O projeto Kid's Guernica pretendeu despertar nas consciências dos alunos o respeito pelos
valores individuais e coletivos, o convívio, a cooperação e a solidariedade, ajudando-os a reetir
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sobre questões de relevância, tal como a promoção e defesa da paz.
Uma vez mais a AMRS e as autarquias da região conseguiram colocar as escolas a trabalhar em
torno dos valores da paz, assumindo-se este projeto como o meio de expressão e veículo da
criatividade.
Os objetivos da AMRS e das autarquias são, o crescimento do projeto, com o envolvimento
Regional merecedor de destaque, abraçando mais agrupamentos de escola, mais escolas, mais
crianças e jovens envolvendo as suas famílias, naquele que é, um projeto de sensibilização e
reexão sobre a importância de se educar, construindo uma cultura de paz.

5ª Edição

A 5ª Edição deste projeto realizou-se durante o ano letivo 2015/2016, sendo que, coube em
2015 a 1ª Fase deste projeto, a de divulgação e inscrições.
2016 foi o ano da concretização total da edição, uma vez que, contemplou o desenvolvimento
das propostas por parte das escolas, a seleção do júri, a pintura da tela e a festa de
encerramento.
A calendarização foi cumprida dentro do que havia sido previsto e foi composta pelas seguintes
fases:
1ª Fase - Apresentação das inscrições – até 5 de novembro de 2015
2ª Fase - Desenvolvimento do projeto
. Realização dos trabalhos nas escolas – entre novembro de 2015 a março de 2016
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. Entrega dos trabalhos à AMRS – até 31 de março de 2016
3ª Fase - Seleção e Festa de encerramento
. Seleção – a 27 de abril de 2016
. Anúncio da obra – 6 de maio de 2016
. Pintura do painel escolhido – de 9 a 24 de maio de 2016
. Festa de Encerramento – 3 de junho de 2016
O Kid's Guernica concretizou, em 2016 todos os objetivos a que se propôs, nomeadamente:
- Disponibilização de kit de material às escolas, tal como foi regulamentado (1 kit por turma
participante);
- Sessões de divulgação, acompanhamento e apoio às escolas;
- Sessões de lmagem nas escolas dos municípios participantes, para o documentário Kid's
Guernica;
- Seleção da proposta;
- Divulgação da proposta escolhida;
- Disponibilização de material para a execução da tela;
- Acompanhamento à escola na fase da pintura da tela (proposta escolhida);
- Festa de encerramento com animação, projeção do vídeo dos trabalhos de todas as escolas
participantes e conclusão da pintura da tela;
- Implementação de questionário de avaliação da projeto;
- Documentário Kid's Guernica;
- Divulgação dos trabalhos e das exposições ititnerantes dos municípios;
- Divulgação dos trabalhos junto do Comité Internacional Kid's Guernica;
- Balanço da iniciativa e relatório nal.
O trabalho coletivo desenvolvido e o forte empenho intermunicipal permitiram, que esta 5ª
Edição do Projeto Kid's Guernica, culminasse, com uma massiva participação por parte das
escolas da península de Setúbal, tendo-se alcançado, um total de cerca de 3200 alunos
inscritos, num universo de oito Municípios participantes – Almada, Barreiro, Moita, Montijo,
Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal.
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O crescimento do projeto reete a ecácia do serviço público em prol das escolas da rede
pública, seus alunos e professores.
Ainda que não tenha sido contemplado à priori, o Conselho Diretivo decidiu atribuir também, um
apoio nanceiro à escola/turma, para possibilitar que os professores responsáveis pelo trabalho
escolhido pudessem concretizar a vontade de dar continuidade ao projeto proporcionando aos
seus alunos uma visita ao Museu Reina Soa, em Madrid, para ver a obra de Picasso que dá o
mote a este projeto, a tela Guernica.
O Encerramento desta 5ª edição armou este projeto educativo, que se tem tornado cada vez
mais conhecido no seio da comunidade escolar e que, pôde contar com a participação de
milhares de alunos das escolas Região.
É importante destacar a relação de trabalho conseguida com o grupo de trabalho constituído,
como também, a proximidade criada com as escolas e professores. Importa referir, que o
questionário de avaliação foi e é uma mais-valia para o projeto, uma vez que, permite reunir a
informação necessária para reajustar o modo de trabalhar em função das expectativas das
escolas.

1.2 PATRIMÓNIO (NATURAL, AMBIENTAL E EDIFICADO)
Arrábida
A candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera, enquadrada pelo programa da UNESCO "O
Homem e a Biosfera" ("Man and the Biosphere" - MaB) e em preparação desde 15 de junho de
2015, pela Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS), o Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas (ICNF) e pelos Municípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal continua
a avançar a bom ritmo.
No quadro do trabalho que tem vindo a ser realizado, na construção do dossier da Candidatura
participada, o ano de 2016, foi marcado pela apresentação pública da Candidatura da Arrábida
à Reserva da Biosfera e a formalização através da assinatura de protocolos de colaboração
visando a elaboração da mesma, bem como, no empenho das entidades envolvidas na promoção
e divulgação mais próxima do trabalho desenvolvido, pois o empenho de todos e o trabalho em
parceria é fundamental e insubstituível para atingir os objetivos traçados, bem como, o sucesso
deste projeto.
No ano passado realizaram-se quatro reuniões do órgão de direção política de todo o processo,
a Comissão Executiva da Arrábida, 18 de Janeiro, 14 de Março, 30 de Maio e 16 de novembro,
todas na Quinta de São Paulo e dez reuniões da Comissão Técnica da Arrábida, a quem compete
recolher e produzir os elementos técnicos necessários à Candidatura.
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Em sede da Comissão Executiva da Arrábida, consensualizou-se uma proposta de limites do
zonamento e notas explicativas no âmbito da Arrábida a Reserva da Biosfera da UNESCO. Os
valores apresentados nesta proposta enquadram-se nas orientações atuais da UNESCO,
englobando tanto quanto possível, todos os territórios a atividades humanas que se relacionam
diretamente com estas áreas, ou seja, territórios e atividades humanas que durante a
implementação da Reserva da Biosfera desenvolver-se-ão progressivamente de forma mais
sustentável.
Destacamos, também, o lançamento do livro do “Sistema do Frade - Classicação dos
Espeleotemas e Contribuições para o Conhecimento do Carso da Arrábida Ocidental”, que é
dedicado à serra da Arrábida, na qual existe um rico e extenso património, um ecossistema
desconhecido, que é importante conhecer.
Neste livro de 345 páginas podemos observar o trabalho desenvolvido pela equipa do NECA Núcleo de Espeleologia da Costa Azul, de ilustração de mais de 1000 fotograas, com as
belíssimas imagens que retratam o património espeleológico da Arrábida.

Contamos que este livro seja mais um contributo para a promoção e valorização da Arrábida.
No âmbito dos Protocolos assinados entre a AMRS e outras entidades que visam dar suporte
técnico e cientíco à candidatura da Arrábida, foi entregue, em 2016, o Relatório Final do
Estudo de Monitorização da Capacidade de Carga na Serra da Arrábida e o Relatório de
Progresso do Estudo, criação de roteiros e placards sobre a Flora e Vegetação da Arrábida.
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No quadro do desenvolvimento do trabalho, destacamos o seguinte:

Encontro “CANDIDATURA DA ARRÁBIDA A RESERVA DA BIOSFERA”
O encontro realizado no passado dia 14 de abril, no auditório da Escola de Hotelaria e Turismo
de Setúbal, com a apresentação pública da Candidatura da Arrábida à Reserva da Biosfera,

numa iniciativa onde a Associação de Municípios da Região de Setúbal, em parceria com os
municípios de Setúbal, Palmela e Sesimbra e o ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e
das Florestas, no qual, foram dadas a conhecer as principais diretrizes deste novo processo à
mais de uma centena de pessoas presentes, representantes de diversas estruturas ativas da
região e individualidades presentes.
O encontro foi palco de vários contributos para o debate com intervenções sobre a “Arrábida e
o conceito da reserva da biosfera”, a “experiência da Reserva da Biosfera, no caso do Paul do
Boquilobo” e “Contributos para a Arrábida e a Biosfera”.
Neste debate todos foram unanimes em armar a importância deste projeto, identicando a
necessidade de valorização do património natural e cultural da Arrábida, dando a este território
um reconhecimento internacional e potenciando a sua armação.
Para além da apresentação das principais linhas orientadoras a seguir, para materialização da
candidatura a apresentar à UNESCO, o evento pretendeu ser um fórum de reexão e promoção
do conceito de reserva da biosfera, assim como, uma partilha de conhecimentos e de
cooperação entre os presentes.
A realização deste encontro, assim como, o número de participantes, demonstrou não apenas a
importância da serra da Arrábida no contexto da Região de Setúbal e do País, mas também a
armação de uma oportunidade que visa contribuir para a promoção, preservação e valorização
da Arrábida.
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Festival Queijo, Pão e Vinho
A Arrábida, esteve presente na 22ª edição do “Festival Queijo Pão e Vinho” com o objetivo de
dar a conhecer aos produtores e visitantes a Candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera.
A presença neste festival, realizado nos dias 1 a 3 de abril, em S. Gonçalo, Quinta do Anjo –
Palmela teve como principal propósito promover a Candidatura junto dos mais de 15 mil
visitantes que disfrutaram do espaço, mas também de convidar e envolver atores e agentes
económicos locais e relevantes no território, a participar neste processo de candidatura e
permitiu divulgar o Encontro “Candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera“ que se realizou
em Abril na Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal.

Semana do Mar
Participámos também, na Semana do Mar de Setúbal 2016, promovida pelo Porto de Setúbal e
pelo Município e na qual a Arrábida esteve presente, em stand próprio, a candidatura da
Arrábida a Reserva da Biosfera.
A presença neste evento, teve como principal propósito, promover a Candidatura da Arrábida a
Reserva da Biosfera da UNESCO, junto dos visitantes e no âmbito do programa das Festas,
onde se realizaram diversos workshops e palestras, incluindo ainda visitas às embarcações
Sagres, Creoula e Vera Cruz, veleiros ao luar com street food e animação musical, passeios em
embarcações tradicionais.
O resultado foi bastante positivo, atendendo ao facto deste evento, ter envolvido milhares de
visitantes, incluindo agentes económicos locais/regionais, tendo possibilitado uma divulgação
mais próxima do trabalho desenvolvido.

Calendário da Arrábida 2016
No âmbito da Candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera, a AMRS promoveu, em parceria
com a National Geographic Portugal a produção do Calendário da Arrábida 2016, que fez parte
integrante da edição de janeiro desta revista.
Tratou-se de um Calendário de parede, que era
dedicado à serra da Arrábida, à sua bio e
geodiversidade e à invulgar conuência de
património natural e cultural na região. No
Calendário da Arrábida 2016 podemos
observar a ilustração de cada mês, com as
belíssimas imagens que retratam a diversidade
da Arrábida: rica biodiversidade marinha,
endemismos botânicos, fauna residente e
migratória e um rico património cultural.
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Visita a Paul do Boquilobo
A AMRS visitou a Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo, juntamente com membros da
Comissão Técnica da Arrábida, no âmbito do desenvolvimento do processo da Candidatura da
Arrábida a Reserva da Biosfera e com o objetivo de observar e partilhar a experiência e práticas
de trabalho atendendo aos 35 anos de existência desta Reserva.
Visitar outros territórios e experiências constitui-se uma oportunidade para aprofundar
conhecimentos sobre as Reservas da Biosfera, suas atividades e planos de gestão. Neste
sentido, também os técnicos que acompanham a candidatura de Castro Verde a Reserva da
Biosfera estiveram presentes.
Estes ciclos de encontros têm constituído uma oportunidade para o aprofundamento de
sinergias, através de outras realidades e têm contribuído para a denição de ações integradas,
que promovem o sucesso do processo de candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera, e da
valorização e promoção da Arrábida.

Comissão Técnica da Arrábida
Como já foi referido, no ano 2016, realizaram-se dez reuniões da Comissão Técnica da Arrábida,
mas igualmente, onze reuniões realizadas no âmbito dos respetivos Grupos de Trabalho,
destacando-se os seguintes resultados e trabalho mais relevantes:
Denição do Plano de Ação Interno
O “Plano de Ação Interno” aprovado refere que, para os objetivos desta Candidatura, exige-se o
reforço da participação e do envolvimento de todos os parceiros e entidades com intervenção
no território, uma vez que o sucesso desta candidatura advém de todo um trabalho conjunto.
Limites do Zonamento
A Comissão técnica da Arrábida, concordou, proferir uma decisão favorável à aceitação da
proposta de Limites do Zonamento e notas explicativas no âmbito da Arrábida a Reserva da
Biosfera da UNESCO.
Com esta versão, aceite, as proporções cam da seguinte forma:
Área Total: 50.874 ha – 50 mil hectares
·Zona Núcleo: 9.469 ha – 18%.
·Zona Tampão: 10.353 ha – 20%.
·Zona Transição: 31.052 ha – 61%.
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Projetos educativos
Ficaram aprovados dois projetos educativos alusivos à Arrábida a Biosfera: Projeto Kid´s
Guernica - a próxima edição estará assente num tema, que seja adaptável às duas iniciativas e
Maleta Pedagógica Arrábida.
Comunicação da Arrábida
Criação da página do Facebook ARRÁBIDA BIOSFERA – continuação de aprofundamento de
metodologia de alimentação da página.
A aprovação da estrutura do site da Arrábida cou adiada para início do ano 2017, pois, os
membros da CT, não conseguiram chegar a um consenso em torno de, ou construir um Site da
“Arrábida” que incluirá a Candidatura da Reserva da Biosfera ou, ter um Site da Candidatura da
Reserva da Biosfera”.
Por último, foi produzido o Flyer A5 da ARRÁBIDA BIOSFERA.
Formulário da Candidatura
Apesar da disponibilidade manifestada e da criação das condições físicas necessárias, vericouse que não tem sido possível a equipa técnica reunir nas instalações do projeto Setúbal
Península Digital, às sextas-feiras, tal como acordado e com vista ao desenvolvimento dos
trabalhos associados ao preenchimento do formulário da candidatura, contudo, deu-se também
início ao preenchimento do mesmo.
Foi, também sustentado, que, só agora, após a aprovação da proposta de Limites do Zonamento
da Arrábida da Biosfera, em sede da Comissão Executiva, é possível começar o trabalho de
preenchimento do formulário da candidatura.
Estudo de Monitorização da Capacidade de Carga na Serra da Arrábida
Apresentação e discussão do Relatório Final do Estudo de Monitorização da Capacidade de Carga
na Serra da Arrábida com a participação dos representantes do Centro Interdisciplinar de
Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Socias e Humanas - Universidade Nova de Lisboa, Prof.
Carlos Pereira da Silva e Dr. Ricardo Nogueira Mendes.
O estudo terminado permitiu o levantamento e a quanticação de atividades de recreio e lazer
mais signicativas da Arrábida, de entre elas, o BTT, o Pedestrianismo, as Praias e o
Geocaching.
A denição da capacidade de carga deste território, como elemento de uma estratégia mais lata
de gestão e monitorização, aponta claramente para a existência de picos de utilização, que
ultrapassam os níveis aceitáveis, colocando problemas de gestão e degradação importantes.
Os técnicos apreciaram o estudo efetuado que aponta um conjunto de problemas e soluções
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importantes na gestão do PNA, sendo as conclusões de extrema importância, é fundamental
agir, tal como aponta o Estudo realizado. O facto de possuirmos dados estatísticos e
necessários para a tomada de futuras decisões, permite-nos começar a trabalhar no sentido de
se perspetivar estratégias de atuação urgentes.
Grupos de Trabalho constituídos - áreas de atuação
Por forma a otimizar e simplicar o trabalho, foi considerado importante criar os seguintes
Grupos de Trabalho, com respetiva a abrangência das respetivas áreas de responsabilidades e a
divisão de tarefas a desenvolver:
- Grupo de Trabalho para área das Atividades Económicas
- Grupo para área de Comunicação
- Grupo para área de Educação, Sensibilização e Informação
- Grupo SIG - Sistemas de Informação Geográca
Outras Ações e Participações a Destacar:
- Participação na reunião anual, a 4 de fevereiro, com agentes económicos de Palmela, na
qualidade de observadores;
- Realizaram-se reuniões com Técnicos da Quinta de São Paulo e o Museu de Arqueologia e
Etnograa do Distrito de Setúbal, a 11 de fevereiro, com objetivo de se discutir a necessidade
de avaliar a integração de diversas ações da própria AMRS na candidatura da Arrábida a
Reserva da Biosfera;
- Visita à 28.ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), no dia 2 de março, na Feira
Internacional de Turismo (FIL), no Parque das Nações, em Lisboa;
- Participação no 3º Workshop de Avaliação dos Serviços dos Ecossistemas do Parque Natural
da Arrábida, no dia 19 de Abril, na Casa da Baía em Setúbal;
- No dia 27 de Abril realizou-se uma reunião com os representantes do Instituto Superior de
Agronomia (ISA), com o intuito de abordar os conteúdos do Relatório de Progresso do Estudo
de Roteiros e Placards sobre a Flora e Vegetação da Arrábida;
- Participação na sessão de celebração dos 40 anos do Parque Natural da Arrábida, no dia 28
de julho, no castelo de Palmela – igreja de Santiago;
- No dia 5 de agosto realizou-se uma reunião com os representantes do Instituto Superior de
Agronomia (ISA), onde nos foi entregue o Relatório de Progresso do Estudo de Roteiros e
Placards sobre a Flora e Vegetação da Arrábida;
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- Presença no Seminário sobre as energias do mar "Renovar a Arrábida com um mar de
energia!”, promovido pela ENA - Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, em 22 de
novembro de 2016;
- Participação na Conferência Internacional “Geoparques Mundiais da UNESCO – Territórios de
Ciência”, promovida pela Comissão Nacional da UNESCO, em 25 de novembro de 2017 e
realizada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa.
Participação em três reuniões realizadas a 13 de abril, 25 de maio e 6 de outubro na sede do
Parque Natural da Arrábida sobre Projeto da Carta de Desporto de Natureza do Parque Natural
Arrábida (CDN PNArr).

Quinta de São Paulo
A Quinta e São Paulo apresenta, a cada ano que passa, um crescimento extremamente positivo,
nas suas valências e respetiva qualidade. Os seus projetos consolidam-se e abrem caminho a
novas frentes de ação junto dos municípios associados.
O ano de 2016 foi um ano de grandes conquistas. Já 2015 haveria sido um ano charneira,
contudo, é 2016 que se apresenta como ano consolidador dos ambiciosos projetos aprovados.
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Quinta Pedagógica de São Paulo
O projeto Quinta Pedagógica, em funcionamento há vários
anos, tem vindo a ramicar-se para outros projetos. São
eles a Quinta nas Escolas e o Caderno de campo. Este ano
de 2016 foi o ano de arranque destes dois projetos em
pleno, já com a devida validação, estando agora a dar os
primeiros passos junto da comunidade escolar da Região
de Setúbal. São dois projetos importantíssimos junto das
crianças e jovens da nossa região, promovendo uma
consciência do meio que os rodeia mas também, acima de
tudo, o interesse pelo mesmo.
Estes dois projetos satélite são um complemento às
visitas da Quinta Pedagógica. Por várias razões surgiu a
necessidade da criação dos mesmos, mas surgiram principalmente para facultar um maior
contacto e consciencialização do meio envolvente das crianças e jovens da nossa região, assim
como, o contacto com as diversas frentes culturais da mesma.
Iniciou-se um processo de reforço da formação dos dois trabalhadores que dirigem as visitas.
Estas formações serão divididas também pelo ano de 2017 sendo elas na área da biologia,
olaria, enologia, etc. São um importante desenvolvimento para os trabalhadores, mas acima de
tudo, são indispensáveis para a qualicação da oferta da Quinta Pedagógica de São Paulo.
Foi um ano recorde no que toca aos números de crianças e jovens em visita à Quinta
Pedagógica. No nal do ano letivo de 2015/2016 foram contabilizadas visitas de aprox. 3200
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crianças, batendo o anterior número máximo de 2600 crianças.
Um signicativo aumento, mesmo sendo um ano extremamente chuvoso. Em análise, este
aumento deve-se a uma maior articulação com as autarquias para marcação de visitas e a uma
maior projeção da Quinta Pedagógica junto da comunidade educativa. Importa realçar que é
signicativo o aumento do contributo das autarquias na cedência dos autocarros para as
escolas. Este contributo não só possibilitou o aumento de visitas à Quinta mas, de maior
importância, a possibilidade de crianças e jovens visitarem um dispositivo pedagógico
completamente gratuito, desde a entrada ao transporte.
Manteve-se o reforço de pessoal afeto à Quinta Pedagógica. A atividade da mesma seria
impossível sem a continuidade da contratação de um segundo técnico para desenvolver este
projeto.
Os equipamentos foram revisionados regularmente, sendo a manutenção regular uma máxima
da nossa organização. Um trabalho que se divide em duas áreas, umas delas, a área
paisagística, onde toda a área da Quinta é cuidada regularmente, com intervenções constantes
de limpeza, arranjo dos equipamentos e substituição em caso de necessidade. A segunda área,
de maiores cuidados, é a área veterinária. Existe um cuidado constante com os animais que
habitam a Quinta pedagógica, são acompanhados regularmente pelos respetivos veterinários e
higienizados diariamente.

Conventos de Alferrara
O longo processo de reabilitação dos Conventos de Alferrara estende-se há quase uma década.
As características destes dois conventos obrigam a uma intervenção cuidada e sujeita a
períodos de análise e reexão muito grandes. Contudo, o ano de 2016 foi extremamente
importante pois marca o início da campanha de reabilitação nal de vários espaços, sendo
alguns deles nalizados ainda neste ano de 2016.

Convento de São Paulo
Em Abril foi nalizada a obra de reforço e consolidação estrutural iniciada em 2015. Foi uma
intervenção importantíssima pois, não só deixou este espaço à beira da sua reabilitação nal,
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mas também, porque no decorrer destes trabalhos foram descobertas várias pinturas a fresco
na sala do capítulo.
Embora seja uma intervenção pouco visível, pois é praticamente toda ao nível estrutural,
estancou todo o processo de ruína. Possibilitou que se sonhasse mais alto e se vislumbrasse
um caminho objetivo para este Convento. Iniciou-se então a fase de projeto para a reabilitação
nal deste espaço, os respetivos concursos públicos e nalmente o início da obra já no nal do
ano de 2016.
A descoberta das pinturas a fresco levou a investirmos no seu restauro o que acontece
durante os dois primeiros meses do ano. Foram restaurados os frescos do teto e a escaiola
das paredes.
No decorrer destes processos foi criado um grupo de interpretação dos Conventos de
Alferrara, composto por vários intervenientes na área do património. Este grupo,
pluridisciplinar nas áreas da arquitetura, história da arte, paisagismo, hidrologia, entre outros,
tem como objetivo aprofundar estes dois espaços e possibilitar uma intervenção tecnicamente
correta. Para além destes aspetos técnicos, este grupo fará varias interpretações e análises
possibilitando um conhecimento cada vez maior sobre estes espaços e futuramente interagir e
transmitir à população da região.

Convento dos Capuchos
O convento dos Capuchos sofre intervenções de
remoção de inertes e limpezas constantes. Tendo sido
consolidado em 2011, este convento é um edifício que
está em fase de análise e estudo. Contudo, no decorrer
do primeiro trimestre foi efetuado o restauro da sua
Casa de Fresco. Esta intervenção foi possível graças ao
contributo dos trabalhadores da AMRS.
Foi uma intervenção profunda de reconstrução e
restauro. O muro adjacente foi reconstruído, assim
como o telhado da casa de fresco. As paredes
exteriores foram impermeabilizadas e o interior coberto
de frescos maneiristas foi restaurado.
Esta intervenção foi extremamente
importante pois marca o início de
uma intervenção neste convento
com um cariz nal. Dadas as
características
arquitetónicas
deste espaço, o mesmo obriga a
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um maior estudo e cuidado, no entanto, já conta com a sua Casa de Fresco restaurada.
Outras intervenções
O território da Quinta de São Paulo tem aproximadamente 46 hectares. É um território muito
grande que obriga a cuidados constantes. Neste sentido manteve-se a política de preservação
da mata e sua desmatação responsável.
Os prados foram revitalizados com novas sementeiras e as estruturas de irrigação sofreram as
respetivas manutenções. O arranjo dos relvados e caminhos da quinta foi constante, assim
como de algumas vias de acesso aos conventos.
O edifício principal da Quinta sofreu obras e as duas casas de banho do centro de reuniões
foram refeitas pois apresentavam já alguma degradação pela sua utilização.
Foram iniciados os trabalhos de reforço energético da Quinta de São Paulo, possibilitando uma
utilização futura tranquila do Convento de São Paulo.
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2

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Sistemas Multimunicipais
Em 2016, a AMRS continuou a acompanhar a vida dos sistemas multimunicipais para a gestão
de resíduos sólidos urbanos e de saneamento de águas residuais da península de Setúbal.
Em matéria de resíduos sólidos urbanos, conrmaram-se, em 2016, alguns dos efeitos esperado
com a privatização da EGF que detém a maioria do capital social da AMARSUL, com uma menor
participação dos municípios na vida da empresa e com a tomada de decisões pelo acionista
maioritário cujo único objetivo é assegurar a remuneração do capital investido, sem ter em
consideração a opinião dos acionistas municipais e as necessidades do sistema.
No âmbito da gestão do saneamento de águas residuais, a AMRS manteve suspensa, em 2016,
a ação judicial movida contra o Estado português, com vista à reversão do processo de extinção
e agregação da Simarsul na Águas de Lisboa e Vale do Tejo. Em simultâneo, a AMRS
acompanhou todo o processo negocial entre os municípios da península, o Governo português e
as Águas de Portugal, com o objetivo de reverter o referido processo e permitir que, em 2017,
a península de Setúbal volte a ter um sistema próprio para a gestão e tratamento de águas
residuais, onde os municípios tenham, na qualidade de acionistas e clientes, uma palavra a dizer
na denição das principais opções e na gestão do sistema.
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3

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E SETÚBAL
PENÍNSULA DIGITA

3.1INFORMAÇÃO
Comunicação
Foi desenvolvida uma linha de comunicação visando chegar com facilidade às pessoas e
instituições da Região, promovendo a iniciativa própria e dos municípios associados. Esta ação,
assente numa estratégia de comunicação que privilegia essencialmente a utilização dos meios
próprios, contribuiu para uma maior aproximação da AMRS aos seus associados e à comunidade
regional. Exemplos desta ação é a presença da AMRS na web e em particular nas redes sociais,
ainda que pequena e certamente suscetível de crescimento, e o desenvolvimento de novos
subsites tornando mais visível e mais dinâmica a forma como se promovem diversos projetos da
AMRS, potenciando a aproximação às populações e a visibilidade do trabalho que se desenvolve.
Inserida na estratégia de comunicação da AMRS, a rede de painéis outdoor proporcionou uma
marcada presença 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.
A divulgação de posições políticas dos órgãos da AMRS assim como a divulgação das suas
iniciativas e dos seus associados fez parte da regularidade do trabalho da AMRS, procurando-se
uma maior presença e armação do projeto regional e do Poder Local Democrático junto dos
meios de comunicação social, em particular no plano regional.

Agenda do Professor
A AMRS em conjunto com vários Municípios da Região que
se associaram a esta iniciativa, lançaram uma vez mais a já
habitual Agenda do Professor. Esta é uma edição contou
com 10 815 mil exemplares editados e distribuídos aos
professores na região, numa edição que procurou dar
destaque ao projecto Kid´s Guernica e à sua 5ª edição, que
decorreu sob o lema «A Paz e os Valores de Abril», que
integrou, entre outras, um conjunto de iniciativas,
associadas às comemorações do 40º aniversário da
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Constituição da República Portuguesa procurando assim fomentar junto das milhares de
crianças e jovens da Região, a cultura da Paz enquanto valor de Abril inscrito na nossa
Constituição.
A Agenda do Professor 2016-2017 pretendeu, para além de instrumento de trabalho, ser,
também ela, um instrumento de celebração e promoção da Paz, condição essencial para a
formação integral dos indivíduos e para o desenvolvimento social, condição à qual Portugal está
obrigado nas suas relações internacionais por via dos preceitos constitucionais.
Esta edição da Agenda incorporou todos os 615 trabalhos realizados no âmbito da 5ª edição do
projecto Kid´s Guernica resultado possível pela participação de 3136 crianças e jovens da
Região.
De realçar ainda o regresso do Município de Alcácer do Sal à participação nesta iniciativa da
AMRS.

Grupo de Trabalho do Recursos Humanos
Ao longo do ano de 2016, o Grupo de Trabalho dos Recursos Humanos, que reúne os técnicos
municipais com responsabilidades nesta área, reuniu regularmente assumindo-se como espaço
privilegiado para a troca de experiências e para a harmonização de entendimentos e práticas em
matérias de recursos humanos.

3.2 SETÚBAL PENÍNSULA DIGITAL
Ao longo destes anos, fomos realizando investimentos 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 efetuasse um diagnóstico à situação atual do Setúbal Península
Digital e que apontasse novos objetivos 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, permitiu abrir algumas janelas sobre o futuro, tendo apresentado um conjunto
vasto de medidas que importa agora analisar, discutir e levar à prática.
Durante este ano, em conjunto com o INOV-INESC, aprofundámos algumas das
temáticas/medidas presentes no atual relatório, com a realização de workshops temáticos,
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destinados aos técnicos municipais, que tiveram como objetivo a partilha de experiências,
desaos, tendo sido convidados especialistas vários e que serviram também de apresentação de
casos concretos de ações inovadoras levadas a cabo pelos municípios.

Workshops

Formação
Outras das medidas consideradas prioritárias tem a ver com a formação dos técnicos de
informática. A formação teve como principal objetivo colmatar uma das principais lacunas
identicadas na fase de diagnóstico do projeto: falta de formação em áreas especícas que eram
impossíveis de obter com orçamentos reduzidos e disponibilidade dos técnicos para ausentar do
local de trabalho.
Assim, optou-se pela Formação Online. Os cursos têm preços acessíveis e os próprios técnicos
podem gerir melhor o seu tempo, repartindo pelo trabalho e pela formação.
Esta formação foi iniciada pelo levantamento dos cursos disponíveis, tendo em conta as áreas
denidas como prioritárias. Após a elaboração dessa lista, os técnicos municipais escolheram os
cursos que estavam interessados.
Foi iniciada no último trimestre a primeira fase, tendo sido adquiridos 92 cursos da plataforma
Udemy, nomeadamente sobre ITIL, Redes, Virtualização, e Gestão de Projetos.
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Foram já concluídos alguns cursos, mas a taxa de conclusão ainda é baixa. Sendo uma
ferramenta nova, estamos a acompanhar a situação, de forma a podermos melhorar alguns
aspetos.

Plataforma Tecnológica
Gestão, conguração e manutenção da infraestrutura da rede e sistemas
Gestão diária de backups do Data Center, identicação/resolução de falhas, atualizações de
software – HP Data Protetor e renovação de tapes em m de vida útil;
Gestão, conguração 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
Gestão, conguração e manutenção da rede interna
Renovação de licenciamentos e contratos manutenção;
Criação de um servidor de e-mail temporário para a SCMAV (Santa Casa da Misericórdia de
Alhos Vedros)
Upgrade de Memória (32GB) das máquinas físicas PM3 e PM4
Upgrade do Servidor de E-Mail do Exchange 2003 para o Exchange 2010
Migração do Windows MySql 5.6 para o novo servidor Linux MySQL 5.7
Upgrade Software:
- Servidores Web
- Bases de Dados
- Anti Vírus
- Nagios
- Moodle
Disponibilização aos Municípios associados (Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela,
Sesimbra, Setúbal) de espaço de armazenamento no Data Center para guardarem um segundo
backup da informação considerada critica.
Elaboração de Relatórios internos mensais de Monitorização da Plataforma Tecnológica/
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Alojamento de Sites e Relatórios mensais de Monitorização da Plataforma
Tecnológica/Alojamento de Sites, especícos 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;
Conguração e Alojamento na Plataforma Tecnológica, durante o ano de 2016, dos
seguintes sites e outros serviços:
Alojamento de sites:
-Moita Site JF-ASSAV (União das Freguesias do Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena)
- Moita Site SCMAV (Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros)
- Palmela Site Mercado Caramelo
- Setúbal Site Festa da Ilustração
- Setúbal Site Biblioteca Upgrade
- Setúbal Áreas Reservadas
- AMRS Site Festival da Liberdade
- SENERGIA Site
Alojamento dos domínios:
- Moita Domínio "jf-assav.pt" (União das Freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e
Verderena)
- SENERGIA "senergia.pt"
Servidores dedicados:
- Barreiro SIG
- Barreiro Site Memória e Futuro
- Barreiro Site TCB
- Setúbal SIG
Neste momento encontram-se alojados na Plataforma do Setúbal Península Digital cerca de
130 sites e subsites dos vários municípios e de outras entidades da região.
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Rede Camarária Banda Larga
Gestão e suporte aos municípios do projeto Rede Camarária Banda Larga, assegurando a
manutenção tanto dos equipamentos ativos como dos passivos.
Tendo em conta o período de vida útil dos equipamentos, foi feita a renovação da rede camarária
sem os de Alcochete com a instalação de novos equipamentos.

Monitorização Redes e Servidores
Na sequência da aquisição da ferramenta NAGIOS, que permite a monitorização da rede e dos
servidores, continuou-se, durante o ano de 2016, a promover junto dos municípios associados
as suas potencialidades. Esta ferramenta já se encontra disponível em todos os municípios.

Pontos públicos de acesso à Internet
Continuou-se a assegurar a monitorização, gestão e reparação dos pontos de acesso existentes
(quiosques e hotspots). Foi substituída a antena hotspot instalada na Praça do Bocage, em
Setúbal devido a avaria.

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, servidores de domínio (DNS), E-mail e Nagios.

Sítios Internet Autárquicos
Na sequência do lançamento dos novos sites institucionais, em
2015, onde investimos numa nova imagem mais atrativa e
moderna e, fácil de usar para os munícipes, foi detetada uma
lacuna que se prendia com a visualização dos mesmos nos
dispositivos móveis. Com a crescente utilização destes
dispositivos, foi necessário proceder à adaptação do layout dos
novos sites ao formato responsivo, permitindo a sua visualização
e navegação em qualquer dispositivo móvel (tablet e telemóveis).
O novo gestor de conteúdos, sobre o qual os técnicos de SPD
tiveram formação, permitiu à AMRS prestar novos serviços aos
associados, sempre em colaboração com os mesmos. Refere-se
nomeadamente o desenvolvimento de micro-sites e de novas
funcionalidades para os sites institucionais:
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AMRS

·Criação de novas áreas reservadas para Órgãos Sociais AMRS – Assembleia Intermunicipal e
Conselho Diretivo;
·Site do IX Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular
·Site das Jornadas Arqueológicas da Região de Setúbal
·Site do IX Encontro Leitura Pública 2016
Moita
·Análise, desenvolvimento e implementação de sub-site para Movimento Associativo da Moita,
com a maioria das funcionalidades existentes no site do Município da Moita;
·Implementação de zona com informação de autoguias para participação na BTL;
·Implementação de readspeaker em todo o site da Moita (funcionalidade para acessibilidade a
pessoas com necessidades especiais);
·Implementação de alteração à zona de cabeçalho e menus topo do site da Moita, devido a
alteração de imagem/logotipo do Município;
Montijo
·Reticação de formulário de sugestões e reclamações;
Palmela
·Desenvolvimento e disponibilização de novo Formulário para Agentes Económicos do Município
de Palmela;
·Alteração para disponibilização de mais uma rede social no site;
Barreiro
·Desenvolvimento site da Rede Viária
Continuou-se a prestar o necessário apoio
telefónico aos técnicos das Câmaras Municipais no âmbito dos novos Sites/Gestor de
Conteúdos e Portais de Serviços Online para resolução de problemas e dúvidas;
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Gestão de Rede e Sistemas
·Apoio informático aos utilizadores da AMRS - Help Desk presencial e telefónico;
·Gestão, conguração e manutenção da rede e sistemas da AMRS
·Gestão, conguração e manutenção dos servidores de Domínio e AIRC
·Apoio a utilizadores no Sistema de Gestão Documental AIRC e atualizações de todas aplicações
AIRC existentes na AMRS;
·Instalação do software da MIND para o Centro de Documentação da AMRS e Biblioteca do
MAEDS
·Aquisição e instalação dos novos computadores para a Sede da AMRS (17 computadores)

Serviços On Line
·Disponibilização de Portal de Serviços Online de Sesimbra com novo layout.

·Desenvolvimento de um novo Portal de Serviços Online para o Município do Montijo, integrando
num só, os serviços online dos SMAS e da Câmara Municipal. Desta forma resolveu-se o
problema dos munícipes terem que ter dois acessos diferentes consoantes os serviços a
aceder.
·Desenvolvimento e implementação de Formulário de Adesão à Fatura Eletrónica para o
Município de Palmela
·Desenvolvimento e disponibilização online de formulário para comunicação de leitura de águas
no Município de Alcochete, bem como o desenvolvimento de outros formulários para as Águas e
Ambiente.
·Criação de maquete para novo layout do Portal de Serviços Online da Moita;
De salientar que se registou um aumento signicativo do número de munícipes registados, e
também da oferta de serviços.

42

4

FORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

4.1 FORMAÇÃO

Em 2016 a AMRS - Associação de Municípios da Região de Setúbal, no âmbito do Plano
Intermunicipal de Formação, realizou 16 ações de formação que abrangeram um total de 266
trabalhadores oriundos dos municípios associados.
Das 16 ações, 6 foram realizadas recorrendo a formadores da bolsa interna, 5 foram realizadas
recorrendo a formadores externos e 5 foram realizadas recorrendo a parceiros da AMRS para
a formação, nomeadamente o Instituto de Emprego e Formação Prossional de Setúbal e a
Autoridade Nacional de Proteção Civil, através do Comando Distrital de Operações de Socorro
de Setúbal .
Pela primeira vez a AMRS realizou uma formação dirigida essencialmente a Assistentes
Operacionais, graças à colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Prossional de
Setúbal. Esta formação – Poda de Árvores Ornamentais – teve 64 inscrições, tendo sido
frequentada por 54 trabalhadores, dos quais cerca de 90% são Assistentes Operacionais.
Nesta formação participaram trabalhadores dos Municípios de Alcácer do Sal, Alcochete,
Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal.
A AMRS realizou ainda 2 ações em Sinalização Rodoviária, dirigidas também a Assistentes
Operacionais, para além de Técnicos Superiores e Assistentes Administrativos. 25% dos
participantes são Assistentes Operacionais.
Em 2016 a AMRS prosseguiu a sua colaboração com o Comando Distrital de Operações de
Socorro de Setúbal de forma a proporcionar formação em Proteção Civil aos dirigentes dos
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Municípios Associados. Foram realizadas 2 ações (uma em Alcochete e uma no Barreiro) para
dirigentes das Câmaras Municipais de Alcochete do Barreiro e do Montijo.
A AMRS prosseguiu os contactos com entidades da região com o objetivo de estabelecer
acordos/parcerias para formação, de forma a suprir necessidades de formação para as quais
não dispõe de recursos próprios.

Ações de Formação 2016
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CIQI – Conselho Intermunicipal da Qualidade e Inovação
O Conselho Intermunicipal para a Qualidade e Inovação continuou a reunir regularmente,
promovendo a discussão de temas ligados à Qualidade e Modernização Administrativa e,
sobretudo, a troca de experiências e soluções para a resolução de problemas causados pelas
cada vez maiores exigências legais que obrigam à desmaterialização e utilização de plataformas
digitais, bem como questões associadas, nomeadamente a gestão documental ou o arquivo e
preservação digital. Para além destes temas abordaram-se questões ligadas à certicação nas
várias áreas da qualidade.
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5

MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOGRAFIA DO
DISTRITO DE SETÚBAL

O MAEDS prosseguiu a sua atividade de investigação, difusão cultural e conservação,
dispensando uma atenção particular ao trabalho intermunicipal, nomeadamente através do FIDS
– Fórum Intermuseus do Distrito de Setúbal.
Decorreu a campanha de escavação arqueológica no castro pré e proto-histórico de Chibanes,
integrada em projeto de investigação plurianual, dando continuidade às intervenções dos anos
anteriores. A campanha de 2016 incidiu, sobretudo, nos níveis do período Romano-Republicano
(sécs. II-I a.C.), dotados de uma arquitetura e urbanismo planeados.
Procedemos a trabalhos de limpeza no complexo romano de produção de salgas de peixe do
Creiro (Arrábida) e a romanização do estuário do Sado
Prosseguiu o trabalho de inventariação, análise e estudo de materiais do Habitat Museolitico
de Vale Marim I.
Foram produzidos estudos em publicação
Deu-se continuidade aos estudos de bioantropologia da Necrópole das Casas Velhas em
colaboração com a universidade de Coimbra. Recuperou-se material fotográco para exposição
documental.
Preparámos a monograa da Casa dos Mosaicos bem como os projetos inerentes à
musealização deste espaço.
Procedeu-se ao estudo das faunas de diversos contextos arqueológicos pertencentes ao acervo
do MAEDS.
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Foi preparado e publicado o 16.º volume da revista Setúbal Arqueológica. Este é um volume
temático dedicado às comunicações apresentadas na Sessão B15 do XVII Congresso Mundial da
UISPP – Union Internacional de Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (Burgos, 1-7
setembro 2014).
Concretizou-se a iniciativa cultural Jornadas Arqueológicas da Região de Setúbal de âmbito
regional, dirigida à Comunidade Educativa da Região de Setúbal (Professores, Pais e
Alunos),com o objetivo de mobilizar o Património Arqueológico, enquanto instrumento
pedagógico.
Pretendeu-se, igualmente, salientar as potencialidades dos Museus na promoção de uma
educação/formação abrangente e inclusiva com base na experimentação, ou seja, no contacto
direto com o território, o património e a identidade regional.
Ocorreram diversas conferências sobre temática arqueológica, respetivamente no Barreiro
(Espaço Memória) e no Seixal (Auditório dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal),
onde participaram 133 pessoas.
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Foram efetuadas visitas guiadas, a sítios patrimoniais relevantes da região
Tróia e Setúbal foram palco do IX Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular. A
organização esteve a cargo do Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do
Património da Universidade de Coimbra (CEAACP), do Troia Resort, do Museu de Arqueologia e
Etnograa do Distrito de Setúbal (MAEDS), da Direção Regional de Cultura do Alentejo, do
Consórcio de Mérida, da Universidade Autónoma de Madrid e da Universidade de Huelva.
O Encontro incluiu visitas de estudo às Ruínas Romanas de Tróia, ao estabelecimento de salga
de peixe do Creiro (Arrábida), à necrópole pré-histórica de hipogeus da Quinta do Anjo e ao
castro pré e proto-histórico de Chibanes.
Participaram 110 pessoas
Foram publicados os seguintes livros
- Social complexity in a long term perspective (Setúbal Arqueológica, Vol. 16).
- Atlas de Património Cultural do Alentejo Litoral e Costa Vicentina.
Foram igualmente publicados artigos em Revistas/Livros nacionais e internacionais
Estivemos presentes em várias conferências nomeadamente:
- “Cultura e natureza na Arrábida”
- “O Campaniforme do porto das carretas e da margem esquerda do Guadiana”
- “Entre os estuários do Tejo e do Sado na 2º metade do III milénio BC. o fenómeno do
Campaniforme”,
- Em Granada a mais importante e abrangente reunião cientíca destinada a atualizar e debater
a informação disponível sobre o processo de neolitização do território ibérico. Apresentámos a
comunicação “Neolítico médio no sudoeste: pastorícia vs. economia agro-marítima”
Participámos:
Na Semana do Mar com uma comunicação sobre “Os primórdios da atividade portuária no
estuário do Sado – do período fenício à época romana”;
Na iniciativa “O mar e o Sado no ADN de Setúbal”, integrada na ação de limpeza da margem
norte do estuário do Sado, organizada pela Ocean Alive.;
No IX Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular com as seguintes comunicações:
- “A ocupação romano-republicana do Castro de Chibanes (Palmela)”. Um balanço “Necrópole
do Bronze médio do sudoeste da Quitéria (Sines). Nota sobre uma patologia craniana”
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Procedemos à Conservação/Restauro, Inventário e Classicação de espécimenes
museológicos: Destacamos o Inventário, classicação, restauro e desenho técnico
arqueológico dos materiais provenientes da Casa dos Mosaicos Romanos, no total de 926
peças.
Lavagem, inventário, classicação, restauro e desenho técnico arqueológico dos artefactos
metálicos de todas as campanhas de escavações arqueológicas de Chibanes, em um total de
178 peças; bem como do material cerâmico, faunístico e lítico com especial destaque para os
materiais da campanha de 2015.
Realizámos as Exposições Temporárias:
- Exposição “Res Arrabidae”
- Exposição “Chronos” fotograa de Rosa Nunes
- Comemoração do 25 de Abril - “Abril sem portas”. concerto e declamação de poesia da
resistência
- Instalação de Rosa Nunes “O grito claro”

- Exposição “Ver e Dar a Ver” de Clara Menéres

- Exposição “O Arquivo Leisner e os arquivos históricos da arqueologia portuguesa”
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No âmbito da iniciativa Sextas de Arte e Ciência realizamos as seguintes iniciativas:
- “Murais Político – Sociais em Setúbal” lutas e causas de uma população na memória das suas
paredes.
- “Setúbal no tempo do Bocage”
- “Sebastião da Gama e a serra mãe”
- “Pessoalmente”
- “Alma de um rio”
No âmbito do projeto Sábados no MUSEU realizámos:
- O Encontro “Histórias do Arquivo Leisner (1908-1972) na Arqueologia Europeia. A vida, a
obra e alguns apontamentos da Região de Setúbal”
- O Atelier “Conhecer a Arrábida através da pintura e da fotograa”
Estivemos presentes no Mercado Romano 2016
Assinalámos o Dia Internacional dos Museus - À semelhança do que tem acontecido em anos
anteriores, convidamos o público, em geral, e as escolas em particular, para participarem no
programa criado especialmente para esse dia que consistiu em:
Ateliês em destaque para Grupos Escolares:
“Paisagens Culturais. Estuário do Sado” Apresentação em vídeo.
“Paisagens Culturais. Paisagens de Abril” Apresentação em vídeo: A Arte Muralista da
Revolução de Abril.
E visitas guiadas às exposições
- Coleção permanente de Arqueologia
- Coleção permanente de Etnograa
Realizámos os Ateliês de Verão com as seguintes iniciativas:
- “Plantas criativas”
- “Descobrindo a arqueologia”
- “Detetives à solta”
- “Construção de marionetas”
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Público-alvo crianças dos 7 aos 13 anos e tendo participado 51
No âmbito do projeto “o Museu vai à escola...” foram realizadas as seguintes ações:
- Apresentação multimédia “Os Romanos e a romanização na nossa região” e “O que contam
estas peças”.
Na Escola Secundária dos Casquilhos no Barreiro. Participaram 54 alunos
Na Escola 2+3 Aranguês em Setúbal. Uma participação de 272 alunos
Na Escola 2+3 Nuno Álvares de Arrentela (Seixal). Onde participaram 203 alunos
Na Escola Secundária da Trafaria (Almada). com 53 participantes
Na Escola Mendonça Furtado no Barreiro. 54 participantes
Na Escola Básica Carlos Ribeiro de Pinhal de Frades (Seixal). Com 45 participantes
Na Escola Básica Carlos Ribeiro de Pinhal de Frades (Seixal). Onde participaram 45 alunos
Na Escola Básica 2+3 de Palmela. Participantes: Com 63 participantes
Efetuámos visitas guiadas ao centro histórico de Setúbal maioritariamente com alunos das
Escolas do Concelho de Setúbal.
Realizámos várias visitas à Jazida Romana do Creiro e aos Hipogeus da Quinta do Anjo e à
Fábrica de Salga da Tr. Frei Gaspar. Projeto Cientíco “Arqueología Somos Todos” da
Universidade de Córdoba
O grupo de trabalho técnico intermunicipal designado FIDS – Fórum Intermuseus do Distrito
de Setúbal reuniu regularmente, tendo neste âmbito ocorrido as Jornadas Arqueológicas da
Região de Setúbal (JARS) e a preparação do Simpósio Museus Investigação & Educação que irá
decorrer
O MAEDS fechou para obras de beneciação durante aproximadamente 3 meses. A interação
com o público durante este período desenvolveu-se na “Sala Aberta” do mesmo imóvel.
O MAEDS esteve presente no espaço virtual com a continuação da edição de conteúdos do site
institucional do MAEDS (http://maeds.amrs.pt/index.html), que totalizou 42 novas entradas
(artigos).
Com a conceção, design e edição de conteúdos do site dedicado às Jornadas de Arqueologia da
Região de Setúbal (http://jars.amrs.pt/), com a respetiva receção e gestão das chas de
inscrição dos participantes e a conceção, design e edição de conteúdos do site dedicado ao IX
Encontro de Arqueologia do Sudoeste (http://ixeasp.maeds.amrs.pt/), com a respetiva receção
das chas de inscrição dos 110 participantes.
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6

PEDEPES – PLANO ESTRATÉGICO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA PENÍNSULA DE SETÚBAL
2016 foi um ano marcado por um conjunto de denições e claricações mas, ao mesmo tempo,
de persistência de dúvidas e de ocorrência de transformações no quadro político, económico e
social, face ao período em que foi elaborada, concluída e apresentada a proposta de Plano
Estratégico para o Desenvolvimento da Península de Setúbal (PEDEPES +), por parte da
MANUAL – Estudos de Habitação, Urbanismo e Arquitetura, Lda.
Neste contexto, vericou-se a necessidade de ajustar perspetivas, traçadas num quadro de
grande incerteza, que a realidade e o tempo não conrmaram e de, simultaneamente,
incorporar novos elementos.
Por outro lado, dada a possível menor operacionalidade de um documento com o “peso” e
dimensão do PEDEPES, procurou-se elaborar uma proposta de síntese.
Este documento está fortemente inuenciado por algumas ideias-chave:
- A Península de Setúbal é uma região que dispõe de potencialidade estratégicas para o
desenvolvimento do País, devendo esta valia ser reconhecida através de apostas estratégicas
que potenciem as suas singulares condições e recursos territoriais;
- A Região confronta-se com determinantes externas e com um quadro de incertezas que
decorrem de opções das políticas nacionais e limitam a capacidade dos atores locais e o alcance
das iniciativas de formação de parcerias territoriais;
- As potencialidades da Península de Setúbal necessitam de intervenções estruturantes que
permitam que o seu desempenho, económico e social, corresponda ao grande potencial de
desenvolvimento da região, ao mesmo tempo que se concretizam respostas às urgências
sociais.
Neste processo, em 2016, a Comissão Executiva (órgão permanente de acompanhamento)
reuniu duas vezes e o Conselho Regional, enquanto estrutura representativa de participação
aberta e alargada dos atores envolvidos no processo, reuniu uma vez. Na sequência das
reuniões de uma e de outro, foi decidido abrir e solicitar novos contributos aos parceiros.
Ainda durante o ano 2016, assegurou-se a participação em várias iniciativas promovidas pelos
parceiros envolvidos no PEDEPES.
Considera-se que existem condições para, durante o primeiro trimestre de 2017, concluir esta
fase do processo.
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Fundos Comunitários
Durante o ano de 2016, procurou-se recolher e compilar informação, aprofundar o
conhecimento, acompanhar a abertura de concursos e avaliar as eventuais oportunidades de
candidatura por parte da AMRS e ou dos municípios associados para o desenvolvimento dos
seus projetos.
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7

ADMINISTRAÇÃO
HUMANOS

GERAL

E

RECURSOS

7.1 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Foi assegurado o cumprimento da lei e dos regulamentos internos em vigor, em todos os
procedimentos administrativos, quer no sector de aprovisionamento, na contabilidade, na
tesouraria e nos recursos humanos.
No aprovisionamento foram elaborados 37 processos de fornecimentos de serviços, por
ajuste direto, com consulta a 3 entidades e de empreitada, num total de  1.104.597,
valor ao qual acresceu IVA à taxa legal em vigor.
Destes, 5 processos são de empreitada -  473.737 (Reparação da cobertura e teto do hall
de entrada do edifício do Museu (MAEDS); Elaboração e montagem de portões e gradeamento
em perl de aço no Convento de S. Paulo; Alteração da instalação elétrica da Quinta de S.
Paulo; Reabilitação da “Casa da Nora”; Recuperação, consolidação e proteção parcial do
Convento de S. Paulo), 2 processos são de aquisição de viaturas -  48.395 (1 veículo de
tração 4 X 4, a diesel, para a Quinta de S. Paulo; 2 viaturas ligeiras de passageiros de 5
lugares – Renault Kangoo e Renault Clio, que substituíram outras duas viaturas – Renault
Modus, de janeiro de 2005 e Hyundai, carrinha mista, de 7 lugares de maio de 2006) e 2
processos de aquisição de equipamento -  29.890 (2 Servidores para o SPD e 17
Computadores de secretária para os serviços da Sede).
Por ajuste direto simplicado, foram, ainda, adquiridos bens e serviços: hardware (memórias e
discos) para fazer face ao aumento das necessidades de memória RAM, quer ainda de espaço
de armazenamento; 1 Tablet para produção de conteúdos para Redes Sociais; 1 impressora
multifunção, de suporte às iniciativas inseridas no Plano de Atividades; 1 Computador para a
Quinta de S. Paulo para dar resposta à Quinta Pedagógica e aos Conventos e uma reparação da
Viatura de Exposições.
Foi efetuado um contrato de arrendamento de 1 armazém, situado na Quinta Gonçalo José,
Baixa de Palmela, para dar resposta a necessidades de armazenamento de variados bens e
materiais da AMRS.
Foi elaborado um estudo sobre as Medidas de Auto Proteção em edifícios e implementadas
algumas das soluções apontadas.

54

7.2 RECURSOS HUMANOS
Em 31 de dezembro de 2016 a AMRS tinha ao seu serviço 29 trabalhadores. Vinte e duas são
mulheres e sete são homens, distribuídos pelas diferentes áreas de atividade (SedeAdministração Geral, Setúbal Península Digital, Quinta de S. Paulo e MAEDS – Museu de
Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal.
Em janeiro deste ano foram colocados na situação de mobilidade intercarreiras (técnico
superior e assistente técnico) quatro trabalhadores que detinham habilitações para o exercício
de funções de complexidade de grau superior à categoria e carreira prossional onde se
encontravam, desempenhando, efetivamente, essas mesmas funções.
No decorrer do ano de 2016, os cinco trabalhadores dos setores do aprovisionamento,
contabilidade, recursos humanos, tesouraria e Quinta de S. Paulo, participaram em ações de
formação, promovidas pela ATAM e pela Fundação Casas de Fronteira e Alorna, com o objetivo
de aprofundar os seus conhecimentos nas matérias versadas e relacionadas com as funções
exercidas:
- “Lei dos Compromissos, os Fundos Disponíveis e a Gestão da Tesouraria”;
- “Código dos Contratos Públicos – Recomendações do Tribunal de Contas;
- “A Gestão dos Recursos Humanos e o Orçamento do Estado para 2016”;
- “Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) ”, novo
sistema de contabilidade pública que, após adiamentos, entrará ocialmente em vigor a 1 de
janeiro de 2018;
- “Curso Livre de Introdução à Iconograa”, com o objetivo de aprofundar o conhecimento dos
Conventos de São Paulo e Capuchos.
Os trabalhadores foram, como habitual, sujeitos a exames médicos na perspetiva da promoção
da saúde e prevenção da doença.
O Dia Internacional da Mulher e o Natal foram assinalados, designadamente com um almoço
com as mulheres trabalhadoras; e com o
almoço de Natal e oferta do Cabaz de Natal e
Festa para os lhos dos trabalhadores aos
quais foram oferecidas prendas.

55

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

3

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

8.3.4.1 Transferências Correntes - Despesa

Entidade:
Período:

Associação de Municípios da Região de Setúbal
01/01/2016 a 31/12/2016

Entidade
Beneﬁciária

Grau de
Transferências
Execução
Efectuadas
Despesa

Finalidade

Montante
Orçado

al. y) do n.º 1do art.
LASA - Liga dos
12.º dos Estatutos da Amigos de Setúbal e
AMRS
Azeitão

Apoio Financeiro

€ 1 250,00

€ 1 250,00

100%

Agrupamento de
al. z) do n.º 1do art.
Escolas do Barreiro 12.º dos Estatutos da
Escola Básica 2,3
AMRS
Mendonça Furtado

Apoio Financeiro

€ 1 000,00

€ 1 000,00

100%

€ 2 250,00

€ 2 250,00

Designações Legais

TOTAL ……
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Observações

8.3.4.4 Transferências Correntes - Receita
Entidade:
Período:

Associação de Municípios da Região de Setúbal
01/01/2016 a 31/12/2016

Disposições legais

Entidade Financiadora

Transferências
Orçadas

Transferências
Obtidas

Observações

Programa
PRODER/Melhoria da
Qualidade de
Vida/Conservação e
Valorização do
Património Rural; al. d)
do art. 21.º dos Estatutos
da AMRS

IFAP/FEADER

€ 7 269,00

€ 7 269,84

Operação n.º 200009079 Arrábida a Património Mundial

€ 1 902 179,00

€ 1 649 046,78

Duodécimos

al. a) do n.º 1 do art. 21.º
Municípios Associados
dos Estatutos da AMRS

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

Municípios Associados

€ 515 000,00

€ 365 383,82

Setúbal-Península Digital

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

Municípios Associados

€ 37 496,00

€ 17 070,11

Promaas1999/2000 - Programa
de Modernização
Administrativa

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

Municípios Associados

€ 3 650,00

€ 0,00

Comparticipação no capital
social da AMRS na CDR, EIM

Total ………………………………

€ 2 465 594,00
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€ 2 038 770,55
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RELATÓRIO DE GESTÃO
O novo sistema de normalização contabilística para as administrações públicas (SNC-AP),
Decreto-lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, com as alterações introduzidas ao n.º 5 do art.
14.º, pelo Decreto-lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, veio estabelecer que “ A prestação de
contas relativa aos anos de 2016 e 2017 a realizar, respetivamente, em 2017 e 2018 é
efetuada de acordo com os planos de contabilidade pública em vigor em 2016 e 2017”.
Ora, o presente Relatório de Gestão dá cumprimento à legislação em vigor, nomeadamente, ao
ponto 2 das considerações técnicas do POCAL (Plano Ocial 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, que de forma sucinta traduz os documentos contabilísticos que compõem a
Prestação de Contas de 2016.
O presente Relatório pretende espelhar os resultados obtidos durante o exercício de 2016,
traduzindo toda a atividade da AMRS no âmbito das suas atribuições e competências e
proporcionando uma visão da situação económico-nanceira da AMRS – Associação de
Municípios da Região de Setúbal, no nal do exercício de 2016, através da análise aos
elementos da Contabilidade Orçamental (execução da Receita e Despesa) e Patrimonial
(Balanço e Demonstração de Resultados), aferindo o desempenho da sua gestão através da
avaliação dos resultados e o grau de eciência e ecácia dos recursos colocados à
concretização dos objetivos a que se propôs.
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1.ANÁLISE ORÇAMENTAL E 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”.

1.1.ANÁLISE ORÇAMENTAL GLOBAL
(valores expressos em euros)
Principais indicadores
económicos

2016

2015

2014

2013

Total de Recebimentos

2.070.512

2.196.371

1.924.806

1.688.664

Total de Pagamentos

2.349.481

1.953.139

1.658.013

1.591.491

Saldo do Exercício

-278.969

243.232

266.793

97.173

Saldo para a Gerência
do ano seguinte

630.540

909.509

666.277

399.484

Saldo Corrente
Compromissos Transitados

168.263

646.483

455.115

83.255

466.591

197.132

99.879

237.737

A receita global estabilizou, registando-se um saldo corrente positivo (receita corrente –
despesa corrente), de 168.263.
O Saldo do exercício de 2016 foi inuenciado pela arrecadação de  232.504, relativos ao nal
da dívida acumulada dos municípios de Alcochete e Santiago do Cacém, e à dívida parcial do
município de Setúbal, com e sem acordo de pagamento formalmente estabelecido.

1.2.RECEITAS
(valores expressos em euros)
Receita Total
Valor Orçamentado
Valor Executado
Taxa de Execução

2016

2015

2014

2013

2.760.569
2.070.512
75 %

2.325.425
2.196.370
94,45 %

2.253.037
1.924.806
85,43 %

2.402.502
1.688.664
70,29 %

A taxa média de arrecadação da receita dos últimos quatro anos é de 81,29%.
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1.2.1.RECEITAS CORRENTES
(valores expressos em euros)
Orçamento
2016

Execução
2016

Taxa de
Execução (%)

150

61

40,60

2.465.569

2.038.771

82,69

Venda de bens e serviços correntes

20.000

25.681

128,40

Outras receitas correntes

3.100

1.199

38,70

Receitas Correntes
Rendimentos de propriedade
Transferências correntes

Total das Receitas Correntes

2.488.819

2.065.712

83

A receita da AMRS é predominantemente corrente e proveniente das transferências das
contribuições e das comparticipações em projetos participados pelos municípios associados, no
âmbito dos estatutos. Da Administração Central as transferências correntes referem-se ao
Programa PRODER n.º 20000907902 – Melhoria da qualidade de vida – Valorização do
Património Rural – Arrábida a Património Mundial, nanciado pelo FEADER/IFAP, cuja operação,
embora nanceiramente terminada em 2015, o saldo restante da execução foi arrecadado em
janeiro de corrente ano económico.

1.2.1.1.Evolução da Receita Corrente
(valores expressos em euros)
Receitas Correntes

2016

2015

2014

2013

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

61
2.038.771
25.681
1.199

136
2.103.743
18.346
74.146

143
1.884.410
21.230
15.023

168
1.623.923
20.728
4.811

2.065.712

2.196.371

1.920.806

1.649.631

Total das Receitas Correntes

A receita corrente diminuiu  130.659 face ao ano anterior, traduzindo um decréscimo de
5,95%, devido à diminuição da dívida acumulada dos municípios associados, quer à AMRS,
quer à extinta ADS, cuja universalidade jurídica transitou para esta Associação de Municípios
em 28 de outubro de 2014.
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1.2.1.2.Evolução das Transferências Correntes nos Últimos Quatro Anos
(valores expressos em euros)
Evolução das transferências
correntes

2016

2015

2014

Administração Central

7.270

34.828

131.881

Proder nº 200009079

7.270

34.828

Administração Local:

2.031.501

2.068.915

1.752.528

1.615.537

Duodécimos

1.381.436

1.356.419

971.387

832.774

267.611

340.565

229.422

288.101

Setúbal- Península Digital
Promaas 1999/2000

365.384

364.071
7.859

480.055

466.607

7.859

28.055

Total das Transferências Correntes

2.038.771

Recuperação de dívidas (incluído em
duodécimos, no mapa do controlo
orçamental da receita)

17.070

2.103.743

2013
8.385

1.884.410

1.623.923

1.2.1.3 DÍVIDA ACUMULADA E RECUPERAÇÃO DE DÍVIDA NOS ÚLTIMOS
QUATRO ANOS
Recuperação de Dívidas
 1 200 000,00
 1 000 000,00
 800 000,00
 600 000,00
 400 000,00
 200 000,00
 0,00

Dívida
Acumulada

Arrecadada

2013

Arrecadada

Dívida
Acumulada

2014

Duodécimos

Arrecadada

Dívida
Acumulada

2015

SPD

SAMA

Dívida
Acumulada

Arrecadada

2016

ADS

Mantém-se o cumprimento do Acordo de Pagamento da Dívida com o Município de Setúbal, cujo
prazo xado para o seu integral pagamento é o de 31 de Dezembro de 2017. O Município de
Palmela pagou até ao nal de 2016 duas das quatro prestações da dívida do SPD, cujo acordo
de pagamento termina em 2018.
O Município de Setúbal desde 2015 que não transfere a sua comparticipação anual para o
Setúbal Península Digital. Mantêm-se as dívidas 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, em 2003.
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Quanto à dívida transitada da ADS – Assembleia Distrital de Setúbal para a AMRS em 31 de
Outubro de 2014, continua por regularizar a dívida do Município de Alcácer do Sal (
315.872,40) e do Município de Sines ( 29.758,07).
No nal do presente ano económico a dívida total acumulada de Duodécimos, Setúbal Península
Digital, CDR, ADS e outras (anos anteriores/ano corrente) xou-se em  694.352.

1.2.1.4.ESTRUTURA DA RECEITA CORRENTE
0,35%

2016

2016

1%

18%
13%

99,65%

68%

Promaas 1999/20000

No exercício de 2016 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.

1.2.2.RECEITAS DE CAPITAL

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

Orçamento
2016
101.750
0
170.000
271.750

(valores expressos
Taxa em
de euros)
Execução
Execução (%)
2016
4.800
4,72
0
0
0
0
4.800
1,77

Neste quadro podemos observar que não se concretizou a arrecadação de  96.750 previstos
com a Oferta Pública de Venda para alienação do imóvel, vulgo “Casa de Santana”, sito em
Santana, Sesimbra, porque a titular da única proposta apresentada no ato público, não
procedeu ao pagamento de 20% do preço, nos termos dos artigos 4.º e 5.º das Normas
Regulamentares para a Alienação do Imóvel.
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Também os  170.000, correspondentes ao valor dos suprimentos efetuados em 2006 (
95.000,00) e em 2007 ( 75.000,00) pela AMRS à empresa CDR, EIM, na qualidade de
acionista, não foram arrecadados, por não se ter concluído, em 2016, o processo de dissolução
e liquidação da mesma, pese embora as deliberações tomadas na Assembleia Geral de 19 de
Dezembro de 2016.

1.2.2.1.EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL
Receitas Capital
Venda de Bens de investimento
Transferências de Capital
Activos Financeiros
Total das Receitas de Capital

2016

2015

4.800
0
0
4.800

0
0
0
0

(valores
expressos em
euros)
2014
2013
4.000
0
0
4.000

0
39.033
0
39.033

1.3.DESPESAS
Despesa Total

2016

2015

Valor Orçamentado
Valor Executado
Taxa de Execução (%)

3.344.332
2.349.480
70.25

2.810.425
1.953.139
69,5

(valores
euros)
2014 expressos em
2013
2.520.720
1.658.013
65,77

2.402.502
1.591.491
66,24

A taxa de realização da despesa global no exercício de 2016 foi de 70,25%, e representa um
nível de pagamentos na ordem dos  2.349.480.

1.3.1.DESPESA CORRENTE
Despesas Correntes

Orçamento
2016

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

Total de Despesas Correntes

638.812
964.686
0
172.750
631.022
2.452.270
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(valores expressos em euros)
Execução
Taxa de
Execução (%)
2016

647.692

94,72

725.297

75,18

0

0,00

2.250

1,30

522.209

82,75

1.897.448

77,37
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A taxa de execução da despesa corrente foi de 77,37% e representa um volume de gastos
correntes em  1.897.448.

1.3.1.1.EVOLUÇÃO DA DESPESA CORRENTE
(valores expressos em euros)
Evolução das despesas correntes
Despesas com pessoal
Aquisição de bens e serviços
Juros e outros encargos
Transferências correntes
Outras despesas correntes

Total das despesas correntes

2016

2015

2014

2013

647.692
725.297
0
2.250
522.209
1.897.448

601.315
686.137
0
1.250
261.185
1.549.887

450.392
535.566
0
6.750
472.983
1.465.691

514.004
444.470
0
101.250
506.652
1.566.376

Houve um aumento da despesa corrente quando comparada com o ano de 2015 (Outras
despesas correntes) e que resulta, principalmente, da execução dos projetos e ações inseridos
nas Atividades Mais Relevantes (AMR) descritas no ponto 3 do relatório, e no aumento da
despesa com aquisições de bens e serviços. Igualmente, as despesas com pessoal cresceram,
não só com as remunerações e respetivos encargos sociais, face à deliberação tomada pelo
Conselho Diretivo, de 8 de janeiro de 2016, de transição em regime de mobilidade interna, na
modalidade de mobilidade intercarreiras, para categoria e carreira superior à detida por quatro
trabalhadores, mas também, com a eliminação progressiva das reduções remuneratórias
previstas na Lei n.º 75/2014, de 12/9 (Lei n.º 159-A/2015, de 30/12) e com a transferência da
verba inscrita para o SNS do ano de 2015, nos termos do Anexo II, a que se refere o n.º 1 do
artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 36/2015 (execução orçamental), à ACSS – Administração
Central do Sistema de Saúde.

1.3.1.2.ESTRUTURA DA DESPESA CORRENTE
Total das Despesas Correntes
26%

28 %

7%

Despesas com pessoal
Aquisição de bens e serviços
Transferências correntes
Outras despesas correntes

39%
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1.3.2.DESPESA DE CAPITAL
(valores expressos em euros)

Despesas de Capital

Orçamento
2016

Execução
2016

Taxa de
Execução (%)

892.062
0
0
692.062

452.032
0
0
452.032

50.67
0
0
50,67

Aquisição de bens de capital
Transferências de capital
Activos nanceiros

Total de Despesas de Capital

O grau de execução das despesas de investimento foi de 50,67%, com um volume de
pagamentos na ordem dos  452.032 e de compromissos assumidos para o ano económico
de 2017, pela execução de contratos plurianuais, de  349.854.
É de realçar o investimento com os projetos: Quinta de S. Paulo - reforço de infraestruturas e
as melhorias nas instalações de serviços; aquisição de um veículo de tração 4X4 de apoio à
Quinta; aquisição de um computador de apoio à Quinta Pedagógica e aos Conventos; as
intervenções de recuperação, consolidação e proteção parcial do Convento de São Paulo,
consolidação e restauro da Casa de Fresco do Convento dos Capuchos e na reabilitação da Casa
da Nora, Setúbal Península Digital – aquisição de dois servidores; aquisição de antenas
wireless (8 ligações de rede sem os, ponto a ponto, para ligação de edifícios camarários do
município de Alcochete); memórias RAM e discos de armazenamento de dados, Administração
Geral – aquisição de dezassete computadores de secretária; um Tablet para a produção de
conteúdos para as redes sociais; aquisição de 2 viaturas (uma ligeira e uma mista), MAEDS –
reparação da cobertura e teto do hall do edifício do Museu.

1.3.2.1.Evolução da Despesa de Capital
(valores expressos em euros)
Evolução das despesas
Aquisição de bens de capital
Transferências de capital
Activos nanceiros

Total de Despesas de Capital

2016

2015

2014

2013

452.032
0
0

403.252
0
0

192.322
0
0

25.115
0
0

452.032

403.252

192.322

25.115

134

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

Total das Despesas de Capital
2%

18%

2016

42%

2015
2014
2013

38%

2016

Evolução da despesa

2015

2014

2013

1.3.3.DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA
(valores expressos em euros)
Evolução da despesa

Orçamento

2016
Execução

%

2015

2014

2013

1.598.815

1.184.164

74,06

819.855

1.225.503

1.143.622

Setúbal – Península Digital (02)

387.170

329.751

85,17

310.115

393.023

554.656

Quinta de S. Paulo (03)

862.292

411.156

47,68

297.354

0

0

MAEDS-Museu de Arqueologia e
Etnograa do Distrito de Setúbal

496.055

424.408

85,55

525.815

39.488

0

3.444.322

2.349.480

70,25

1.953.139

1.658.013

Administração Geral (01)

Total das despesas
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2.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 objetivos, programas, projetos e ações
e desenvolvidas no corrente ano económico.
As Grandes Opções do Plano (GOP) são constituídas pelo Plano Plurianual de Investimentos
(PPI) e Atividades Mais Relevantes (AMR).
A taxa de execução global das GOP foi de 64,79%, onde as Atividades Mais Relevantes
predominam com 61,53% e o Plano Plurianual de Investimento com 38,47%, do total da sua
execução.
(valores expressos em euros)
Execução

88.940

638.261

522.321

742.431

611.261

53.509

71.220

58.361

134.158

111.870

64.079

782.512

334.676

82,33
60,48
42,77

104.000

78.310

154.524

117.296

75,91

921.563

723.070

1.813.625 1.175.103

64,79

Execução

Administração Geral (01)

104.170

Setúbal – Península Digital (02)

62.938

Quinta de S. Paulo (03)
MAEDS-Museu de Arqueologia e
Etnograa do Distrito de Setúbal

674.430

270.597

108.082

50.524

38.986

892.062

452.032

TOTAL

Taxa de

AMR
2015

PPI
2015

Por Orgânica

Total
GOP

Execução

Execução
(%)

2.1.EXECUÇÃO FINANCEIRA POR OBJETIVOS
As GOP encontram-se estruturadas em quatro objetivos – (01) Administração Geral, (02)
Setúbal Península Digital, (03) Quinta de S. Paulo e (04) Museu de Arqueologia e Etnograa do
Distrito de Setúbal
OBJECTIVOS
01-Administração Geral

DOTAÇÃO

PAGAMENTO

EXECUÇÃO (%)

742.431

611.261

82,33

001 -Organização e funcionamento dos serviços

219.995

002 -Cultura e Património

467.328

405.121

76,26

004 - Sociedade de Informação e
Setúbal Península Digital

39.550

39.376

99,56

005 -Formação e Modernização Administrativa

15.558

3.724

23,94

134.158

111.870

60,48

007- Equipamento

62.938

53.509

52,26

008- Comunicações

26.250

17.670

45,27

009- Trabalhos Especializados

44.970

40.691

90,49

02-Setúbal – Península Digital
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03 - Quinta S. Paulo

782.512

334.676

42,77

011- Quinta

125.692

96.094

46,70

012- Conventos

610.530

218.552

18,72

013- Quinta Pedagógica

46.290

20.030

43,27

154.524

117.296

75,91

014 - Trabalhos arqueológicos

38.000

27.878

73,36

015 - Instalações

62.724

53.387

85,11

016 - Atividades

20.300

13.367

65,85

017 - Publicações

24.200

16.547

68,37

018 - Equipamento

9.300

6.117

65,78

1.175.103

64,79

04 - Museu Arqueol. e Etnog. - MAEDS

TOTAL GERAL

1.813.625

A Administração Geral é a principal função e onde se desenvolvem as principais atividades no
âmbito das atribuições e competências da AMRS. Esta função tem uma taxa de execução
orçamental de 82,33%, seguida do MAEDS - Museu de Arqueologia e Etnograa do Distrito de
Setúbal com 75,91%, SPD - Setúbal Península Digital com 60,48%, e Quinta de S. Paulo com
42,77%.
A boa performance da execução orçamental global das Opções do Plano deve-se,
principalmente, à Cultura e Património, com o projeto: Festival Liberdade, seguido do Kid's
Guernica, da 2ª edição do Livro do NECA e das Comemorações dos 40 Anos da
Constituição da República Portuguesa; à Quinta de S. Paulo com o projeto: Valorização,
beneciação e conservação da Quinta; aos Conventos com o projeto: recuperação,
consolidação e proteção parcial do Convento de São Paulo, consolidação e restauro da
Casa de Fresco do Convento dos Capuchos e na reabilitação da Casa da Nora; ao Museu
de Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal com o projeto: Reabilitação do MAEDS.

2.2.PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI)
2.2.1.EXECUÇÃO DO PPI
O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve uma execução orçamental global de  452.032,
a que corresponde uma taxa de 50,67%.
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Objectivos

Dotação

01-Administração Geral

104.170

88.940

85,38

001 -Organização e
funcionamento dos serviços

104.170

88.940

85,38

02-Setúbal – Península Digital

62.938

53.509

85,02

62.938

53.509

85,02

674.430

270.597

40,12

007- Equipamento
03-Quinta de S. Paulo

Pagamento

Execução (%)

011- Quinta

68.900

52.912

76,80

012- Conventos

605.530

217.685

35,95

04-Museu Arqueol. Etnog. - MAEDS

50.524

38.986

77,16

015- Instalações

41.224

32.86

79,73

017- Equipamento

9.300

6.118

65,78

892.062

452.032

50,67

TOTAL

2.2.2.FINANCIAMENTO DO PPI
O nanciamento do PPI foi suportado, exclusivamente, pela Administração Autárquica.

2.3.ATIVIDADES MAIS RELEVANTES (AMR)
2.3.1.EXECUÇÃO DAS AMR
As Atividades Mais Relevantes (AMR) tiveram uma execução orçamental de  723.070, que
corresponde a uma taxa de execução de 78,46%.
OBJECTIVOS
01-Administração Geral

DOTAÇÃO

PAGAMENTO

EXECUÇÃO (%)

638.261

522.321

81,84

001 -Organização e funcionamento dos serviços

115.825

74.100

63.98

002 -Cultura e Património

467.328

405.121

86.69

004 - Sociedade de Informação e
Setúbal Península Digital

39.550

39.376

99,56

005 -Formação e Modernização Administrativa

15.558

3.724

23,94

58.361

81,94

02-Setúbal – Península Digital
008- Comunicações

71.220
26.250

17.670

67,31

009- Trabalhos Especializados

44.970

40.691

90,49

03 - Quinta S. Paulo

108.082

64.079

59,29

56.792

43.182

76,04

5.000

867

17,34

46.290

20.030

43,27

011- Quinta S. Paulo
012- Conventos
013- Quinta Pedagógica
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104.000

78.310

75,30

014 - Trabalhos arqueológicos

38.000

27.878

73,36

015 - Instalações

21.500

20.518

95,43

016 - Atividades

20.300

13.367

65,85

24.200

16.547

68,37

921.563

723.070

78,46

04 - Museu Arqueol. e Etnog. - MAEDS

017 - Publicações
TOTAL GERAL

2.3.2.FINANCIAMENTO DAS AMR
O nanciamento das AMR - Atividades Mais Relevantes foi exclusivo da administração
autárquica.
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3.ANÁLISE DA
FINANCEIRA

SITUAÇÃO

ECONÓMICA

E

3.1.ANÁLISE DO BALANÇO

3.1.1.ATIVO
Estrutura do Ativo
O total do ativo líquido da Associação de Municípios da Região de Setúbal em 31 de Dezembro
de 2016 ascende a mais de  2.618.820,08. No exercício de 2016, o ativo permanente
(imobilizado) representa 52,03% do total do ativo da Associação de Municípios e o ativo
circulante representa o remanescente 47,97%. A rubrica de dívidas de terceiros apresenta
um valor absoluto de 548.479 e que corresponde a 20,94% do ativo.
Rúbricas
Imobilizado
Dívidas de terceiros
Depósitos em instituições
nanceiras e caixa
Acréscimos e diferimentos
Total do Activo

2016

2015

1.362.836
548.479

Variação
Valor

%

1.033.373
1.197.397

329.463
-648.918

31,87
-54,19

645.731

923.308

-277.777

-30,06

61.774
2.618.820

21.995
3.176.073

39.779
-557.253

180,85
-17,55

Evolução das Imobilizações
Rúbricas
Imobilizado Bruto
Amortização Acumuladas
Imobilizado Liquido
Imobilizações incorpóreas
Imobilizações corpóreas
Investimentos nanceiros

2016

2015

5.248.145
3.885.309
1.362.836
12.166
1.350.669
0

4.903.356
3.869.982
1.033.373
18.966
1.014.407
0
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Variação
Valor
344.789
15.327

328.463
-6.800
336.262
0

%
7,03
0,40
31,88
-35,85
33,15
0
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Dívidas de Terceiros
Rúbricas

2016

2015

Utentes C/C (Duodécimos, recuperaçã de
dívidas, comparticipaçãodo Setúbal Península
Digital, etc.)

378.479

Empréstimos concedidos – CDR,
EIM
Total

Variação
Valor

%

1.027.397

-648.918

-63.16

170.000

170.000

0

0

548.479

1.197.397

-648.918

-54

As dívidas de terceiros têm uma variação negativa na ordem dos 54% quando comparada com
2015, não só pela cobrança efetiva dessa mesma dívida, mas também, devido à constituição de
uma provisão de  315.872 para a dívida do município de Alcácer do Sal, transitada da
universalidade jurídica da ADS em outubro de 2014.
Depósitos em Instituições Financeiras
A Associação de Municípios da Região de Setúbal tem depósitos na Caixa Geral de Depósitos,
SA e no Novo Banco, SA. No nal do ano de 2016 o valor total dos depósitos em bancos era de
 645.493, acrescido de  239 em caixa, representando 24,66% do conjunto do ativo.
Acréscimos e Diferimentos
Em 31 de Dezembro de 2016, no seu balanço, a AMRS tinha contabilizado em acréscimos de
proveitos  8.375 e em custos diferidos  53.399. Destes,  40.753,99, atribuídos a título de
nanciamento da candidatura “Arrábida a Património Mundial”, ação 3.2.1. Conservação e
Valorização do Património Rural, Operação n.º 020000907902, no âmbito do PRODER,
correspondem a uma ação administrativa intentada contra o IFAP, que ordenou a restituição
desse valor. Os restantes  8.375 correspondem ao adiantamento dos valores transferidos
pelo POS-Conhecimento do Projeto Setúbal Península Digital, na parte que caberia à AERSET na
qualidade de parceiro do projeto, transferido indevidamente, e sem restituição até à data.

3.1.2.FUNDOS PRÓPRIOS
Estrutura dos Fundos Próprios
Rúbricas

2016

2015

Património

1.122.858
1.422.564
5.427
-246.536
2.304.313

Resultados transitados
Reservas legais
Resultado Líquido do exercício

Total dos Fundos Próprios

Variação

1.122.858
1.635.319

Valor
0
-212.755

%
0
-13,01

108.544
2.866.722

-355.080
-562.409

-327,13
-19,62

Os Fundos Próprios da Associação no nal do exercício de 2016 ascenderam a 2.304.313
euros, a que corresponde um decréscimo de 19,62% relativamente ao exercício do ano
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anterior. Para esse decréscimo contribui a transferência do resultado líquido de 2015, a
constituição da reserva legal de 5% do RLE ( 5.427,23), e a constituição da provisão no valor
de  315.872,40, referente à dívida de duodécimos do município do Alcácer do Sal transitada
da universalidade jurídica da ADS, em outubro de 2014.

3.1.3.PASSIVO
Estrutura do Passivo
Rúbricas
Provisões para riscos e encargos
Dividas a terceiros
Acréscimos e diferimentos

Total do Passivo

2016

2015

49.129
183.677
81.701
314.507

49.129
181.284
77.938
309.351

Variação
Valor

%

0
1.393
3.763
5.156

0
0,76
4,83
1,67

A Associação detém um baixo nível de capitais alheios e todo ele é circulante (de curto prazo).
Dividas a Terceiros
Rúbricas
Estado e Outros Entes Públicos
Outros Credores

Total

2016

2015

14.344
169.332
183.677

12.984
169.300
182.284

Variação
Valor

%

1.360
32
1.393

10,47
0,02
0,76

No que respeita à rubrica de dívidas a terceiros verica-se que as dívidas ao Estado e Outros
Entes Públicos representam cerca de 7,81% da dívida total, sendo o remanescente (92,19%)
respeitante a Outros Credores (dívida à CDR,EIM de  168.486, para cobertura do valor
residual do programa de dissolução/liquidação).
Acréscimos e Diferimentos
No nal do ano económico de 2016, na rúbrica acréscimos de custos consta o valor de 
81.701. Este valor engloba o reconhecimento de custos a pagar em 2017 relativos a férias,
subsídio de férias e respetivos encargos, adquiridos em 2016.

3.2.ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
O Resultado Líquido do Exercício de 2016 é negativo de  -246.536. Quando comparado com o
ano anterior, verica-se uma diminuição do seu valor na ordem dos 327%. Para este resultado
contribuiu, principalmente, o aumento dos custos operacionais, resultante da atividade da
AMRS.
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3.2.1.EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS
Rúbricas
Resultados Operacionais
Resultados Financeiros
Resultados Extraordinários
Resultado Líquido do Exercício

2016

2015

-233.711
-514
-12.310
-246.536

50.046
-447
58.948
108.545

Variação
Valor

%

-283.757
-67
-71.255
-355.081

-566,99
-14,99
-120,88
-327,13

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

Resultado Líquido Exercício
2

2013
135.212,18
2015
108.545,00

2014 -131.520,07

2

25

2016
-246 536,51

3

3.2.2.RESULTADOS OPERACIONAIS

3.2.2.1.PROVEITOS OPERACIONAIS
Rúbricas

2016

2015

Transferências e subsídios obtidos

1.717.945

Outros proveitos e ganhos operacionais

Total dos Proveitos Operacionais

Variação

1.736.728

Valor
-18.783

%
-1,08

24.261

22.769

1.492

6.55

1.742.206

1.759.497

-17.291

-0,98
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Como se observa no quadro acima, a rubrica das transferências e subsídios obtidos é a mais
expressivas ao nível dos proveitos operacionais (representam 98,61% do total dos proveitos
operacionais).

3.2.2.2.CUSTOS OPERACIONAIS
2016

Fornecimentos e Serviços Externos

1.178.108

906.813

Custos com pessoal
Transferências e subsídios correntes
concedidos e prestações sociais

654.025

602.491

51.534

8,55

2.250

31.750

-29.500

-92,91

Amortizações

95.328

87.192

8.136

0

49.129
32.076

-49.129
14.130

Provisões do exercício
Outros custos e perdas operacionais
Total dos Custos Operacionais

2015

Variação

Rúbricas

46.206
1.975.917

1.709.451

Valor

%

271.295

29,92

266.466

9,33
-100
44,05
15,59

Na estrutura dos Custos Operacionais, os Fornecimentos e Serviços Externos representam
59,62%, Pessoal 33,10%, Transferências e subsídios correntes concedidos 0,11%, as
amortizações 4,82% e Outros custos e perdas operacionais 2,34%.
Ao compararmos os dois últimos anos, verica-se que houve um aumento dos custos
operacionais na ordem dos 15,59%.

3.2.3.RESULTADOS FINANCEIROS
Rúbricas
Proveitos e ganhos nanceiros
Custos e perdas nanceiras

2016

2015

61
575

136
583

Variação
Valor
-751
-8

%
-55,15
-1,37

3.2.4.RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS
Rúbricas
Proveitos e ganhos extraordinários
Custos e perdas extraordinários

2016

2015

5.000
17.311
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Variação

74.401

Valor
-69.401

%
-93,28

15.456

1.855

12,00
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Proposta de Aplicação de Resultados
Nos termos dos pontos 2.7.3.1, 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 do Resultado Líquido do Exercício de  -246.536 seja transferido para a Conta 59 –
Resultados Transitados.
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4.ANÁLISE DOS FLUXOS DE CAIXA
Recebimentos
923.307,73

Saldo da Gerência Anterior
Execução Orçamental

909.509,14

Operações de Tesouraria

13.798,59

Total das Receitas Orçamentais

2.070.512,32

Receitas Correntes

2.065.712,32

Receitas de Capital

4.800,00

Receitas Outras
Operações de Tesouraria

0,00
192.138.06
3.185.958,11

Total….

Pagamentos
Total de Despesas Orçamentais

2.349.480,87

Despesas Correntes

1.897.448,45

Despesas de Capital

452.032,42

Operações de Tesouraria

190.745,70
645.731,54

Saldo para a Gerência Seguinte
Execução Orçamental

630.540,59

Operações de Tesouraria

15.190,95
3.185.958,11

Total….

Em 2016, o saldo inicial dos depósitos à ordem em instituições nanceiras e caixa foi de 
923.307,73. Destes,  909.509,14 correspondem ao saldo acumulado da execução
orçamental dos últimos anos. Com  2.070.512,32 de receita arrecadada e com 
2.349.480,87 de despesa executada, o Saldo para a Gerência Seguinte é de  645.731,54,
sendo da execução orçamental  630.540,59 e de operações de tesouraria  15.190,95.
Apesar de cumprido o princípio de equilíbrio orçamental (receita corrente cobrada bruta>
despesa corrente paga) verica-se que a receita bruta total foi insuciente para cobrir o total
da despesa (corrente e capital), tendo-se recorrido ao saldo orçamental na posse do
serviço da gerência anterior no valor de  278.968,55.
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5.INDICADORES E RÁCIOS FINANCEIROS
5.1.MEIOS HUMANOS
2016

2015

2014

2013

Despesa com o pessoal (mensal)/
trabalhadores da AMRS

Rácios

1.861

1.670

1.706

1.946

Nº médio de trabalhadores

29

30

22

22

A Associação de Municípios da Região de Setúbal a 31 de Dezembro de 2016 tinha ao serviço
29 trabalhadores, para o desenvolvimento da sua atividade, menos um trabalhador do que o
registado no nal do ano anterior.
O incremento substancial do número de trabalhadores da Associação de Municípios da Região
de Setúbal registado em 2015 é devido à integração dos trabalhadores da ADS, que detinha o
MAEDS – Museu de Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal, na AMRS, em resultado do
processo transferência da universalidade jurídica da Assembleia Distrital, em 28 de outubro de
2014.
Em 2016, apesar da diminuição dos meios humanos, a despesa com o pessoal mensal da
associação sofreu um ligeiro incremento, na ordem dos 10%.

5.2.MEIOS FINANCEIROS - %
Rácios

2016

2015

2014

2013

(Receita Total n - Receita
Total n-1)/Receita Total n-1

-5,73

14,11

13,98

18,99

(Despesa Total n - Despesa
Total n-1)/Despesa Total n-1

20,29

17,80

4,18

28,67

Em 2016 observa-se um ligeiro decréscimo da receita total da AMRS relativamente ao ano
anterior, apesar da mesma se situar na ordem dos dois milhões de euros, em linha de conta
com o nível de receita arrecadada nos anos anteriores.
Para o decréscimo da receita observada em 2016, conta de sobremaneira o facto de em 2015
a AMRS ter registado um nível de receita superior, devido à nalização da execução física e
nanceira do projeto conanciado pelo FEADER/IFAP, Proder n.º 200009079 – Arrábida a
Património Mundial e a 80% receita nal dum contrato de Prestação de Serviço entre a ADS e
a CIAL – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, de elaboração do Atlas do Património
Cultural do Alentejo Litoral e Costa Vicentina, cuja execução nal foi efetuada após a transição
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da universalidade jurídica da Assembleia Distrital de Setúbal (ADS) e ainda, a diminuição da
dívida acumulada relativa a duodécimos de anos anteriores.
Em 2016, denota-se um aumento da despesa total da AMRS relativamente ao ano homólogo.
As orgânicas principais da AMRS (01 -Administração Autárquica, 02- Setúbal – Península
digital, 03 – Quinta de S. Paulo) registaram um incremento da despesa total no ano de 2016 à
exceção do MAEDS – Museu de Arqueologia e Etnograa, que registou uma ligeira diminuição
da despesa total.
Importa salientar que o aumento acentuado do nível da despesa em 2015, relativamente aos
anos anteriores, cou a dever-se à consolidação do Museu de Arqueologia e Etnograa do
Distrito de Setúbal na estrutura orgânica da AMRS.

5.3.INDICADORES DE EFICÁCIA - %
Rácios

2016

2015

2014

2013

Receita recebida/receita
orçamentada

75,00

94,45

85,43

70,30

Despesa paga/despesa
orçamentada

70,25

69,49

65,78

62,20

Investimento pago/investimento
previsto (PPI)

31,10

60,29

44,61

14,10

GOP executado/GOP previsto

64,79

58,60

62,02

52,45

Os indicadores de ecácia revelam que a receita e a despesa tiveram um grau de execução
nanceira de 75% e 70%, respetivamente, tendo-se registado uma diminuição no grau de
execução da receita relativamente aos últimos dois anos.
O grau de concretização do investimento (PPI), relativamente ao inicialmente previsto,
decresceu dos 69% em 2015 para os 31%, mas ainda assim, é superior ao registado no ano
de 2013.
As Grandes Opções do Plano (PPI e AMR) mantiveram sensivelmente o mesmo nível de
concretização nanceira relativamente ao último triénio, cerca de 65%.

5.4.INDICADORES DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE - %
Rácios
GOP/despesa Total
GOP/despesas com pessoal

2016

2015

2014

2013

50,02
181,43

66,29
170,86

61,28
225,59

41,35
128,03
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O primeiro rácio pretende medir a eciência através da comparação das despesas associadas às
GOP com as despesas totais. A entidade é considerada eciente se for capaz de realizar os
objetivos ao menor custo possível. São várias as variáveis que inuenciam 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 nanceira das GOP diminua.
No ano de 2016 vericou-se uma diminuição da receita total e um aumento das despesas totais
da associação, as quais não comprometeram a execução nanceira das GOP que ascendeu a
1.175.103 euros.
O rácio GOP/despesa total decresceu ligeiramente este ano, apesar do mesmo se manter
aproximadamente ao mesmo nível dos últimos dois anos. Para um nível de execução das GOP de
aproximadamente 65%, ligeiramente superior ao ano anterior, as despesas associadas às GOP
representaram 50% 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 revela que em 2016 o nível de
produtividade foi maior, na medida em que se vericou um aumento da execução nanceira das
GOP superior ao aumento registado ao nível das despesas com pessoal.

5.5.RÁCIOS ORÇAMENTAIS
Rácios Orçamentais de Natureza Económica - %
Rácios

2016

2015

2014

2013

Duodécimos /receitas correntes

79,83

61,79

50,57

50,48

Setúbal - península digital/receitas
correntes

17,69

16,58

24,99

28,29

Transferência de capital/receitas de
capital

0,00

0,00

0,00

100,00

Receitas correntes/receitas totais

99,77

100,00

99,79

97,69

Pessoal/Despesas correntes

34,13

38,80

30,73

32,81

Aquisição de bens e
serviços/Despesas correntes

38,22

44,27

36,54

28,38

Outras Despesas correntes/
Despesas Correntes

27,52

16,85

32,27

32,35

Investimento/Despesas de capital

100,00

100,00

100,00

100,00

Despesas correntes/Despesas
totais

80,76

79,35

88,40

98,42
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5.6.RÁCIOS FINANCEIROS - %
2016

2015

2014

2013

Rácios de Liquidez
Liquidez Geral
Liquidez imediata

4,73
2,43

8,23
3,55

25,43
7,58

36,17
6,46

7,33
0,88

9,98
0,91

76,90
0,99

54,71
0,98

1,73

2,79

1,47

2,80

10,13

9,11

1,28

1,80

Estrutura Financeira
Solvabilidade
Autonomia Financeira
Cobertura do imobilizado por
capitais permanentes
Endividamento
Tesouraria
Fundo de Maneio (’000)

991

1.853

2.188

2.250

Necessidades de Fundo
de Maneio (’000)

365

1.015

1.526

1.289

88,17

102,93

Outros Rácios
Equilíbrio Operacional

92,81

109,77

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 (rácio> = 1). A partir do ano de 2015 vericou-se uma
quebra acentuada dos rácios de liquidez da AMRS, apesar dos mesmos continuarem a ser
superiores a um, indicativo de que ainda existe uma margem de segurança grande. O
decréscimo vericado no valor do rácio de liquidez geral em 2016, relativamente ao ano
homólogo, cou a dever-se sobretudo à diminuição do total do ativo circulante.
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. A partir de 2015, fruto da Associação ter diminuído o valor dos
seus fundos próprios, mediante a diminuição do valor constante na rubrica de resultados
transitados, este indicador sofreu uma forte quebra.
Por outro lado, o indicador de autonomia nanceira indica que a organização é pouco
dependente de capitais alheios, como podemos constatar também pela análise do indicador de
endividamento (o rácio de endividamento, no período em análise, é <= 10%). O aumento do
rácio de endividamento a partir do ano de 2015 cou a dever-se à ocorrência de dois fatores:
diminuição do valor dos fundos próprios da associação e aumento do passivo, fruto do aumento
do valor constante em outros credores e da criação de uma provisão para riscos e encargos no
valor de 49.128,98.
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).
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Historicamente, as receitas correntes são as mais representativas em termos de estrutura da
receita total da associação, sendo as receitas de capital pouco signicativas Relativamente às
receitas correntes observa-se que os duodécimos representam cerca de 80% do total da
receita, tendo esta rubrica aumentado ligeiramente a sua execução relativamente ao ano
anterior.
Em 2016 não se registaram transferências de capital.
Tal como as receitas correntes, as despesas correntes são historicamente as mais expressivas
em termos de estrutura de despesa total (Administração Autárquica, Quinta de São Paulo,
Setúbal-Península Digital e Museu de Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal).
Relativamente ao total das despesas correntes, observa-se que a aquisição de bens e serviços
representam 38% (44% em 2015), as despesas com pessoal 34% (39% em 2015), e as
outras despesas correntes (Atividades Mais Relevantes) 28% (17% em 2015).
No que respeita às despesas de capital, o investimento representa a totalidade dessas
despesas.

Rácios Orçamentais de Natureza Financeira - %
Rácios económicos

2016

2015

2014

2013

Despesas de capital /receitas de capital

31,35
70,19
91,85
94,17

27,38
69,45
70,57
-

23,45
58,59
76,31
48,08

31,16
52,33
94,95
64,34

Investimentos/receitas totais

21,83

18,36

9,99

1,49

Pessoal/receitas correntes
Duodécimos /despesa total
Despesas correntes/Receitas correntes

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 verica-se o seguinte:
- As despesas com pessoal absorvem cerca de 31% das receitas correntes;
- Os duodécimos cobrem cerca de 70% 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 verica a existência de elevados
superavits nem elevados decits operacionais;
- Em 2016, as despesas de capital são, apenas, de investimento e foram cobertas por receitas
correntes;
- Os investimentos absorvem cerca de 22% das receitas totais.
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O fundo de maneio é positivo para todos os anos em análise (FM> 0), apesar de em 2016
denotar-se uma quebra considerável. Por outro lado, verica-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 - nanciamento elevado.
Legenda dos Rácios Financeiros:
Rácios de Liquidez
Liquidez Geral = Ativo circulante/Passivo circulante
Signicado: Revela a cobertura do ativo circulante pelo passivo circulante (que é a fonte de
nanciamento privilegiada da entidade). Sempre que possível deverá ser> 1. Caso contrário
exige o recurso aos capitais permanentes para nanciar a parte não coberta pelo passivo
circulante.
Liquidez Imediata = Disponibilidades/Passivo circulante
Signicado: A comparação da liquidez geral com a reduzida evidencia o peso das existências em
relação ao restante ativo circulante. Assim, a liquidez reduzida pressupõe que possa haver
diculdades 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
Signicado: 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 nanciamentos. No
entanto, a capacidade da entidade de amortizar as suas dívidas deverá, também, ser analisada
numa ótica de curto prazo, utilizando os indicadores e a análise dos uxos nanceiros (cashow).
Ideal> =50%; Aceitável 1/3
Autonomia Financeira = Fundos Próprios /Total do Ativo
Signicado: 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%
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Cobertura do imobilizado =Recursos próprios + recursos alheios estáveis/Imobilizado líquido
Signicado: Mede a cobertura das aplicações em capital xo 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 reetir sobre o equilíbrio nanceiro 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
Signicado: 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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6.NOTAS EXPLICATIVAS
6.1.POCAL (PONTO 8)
8 - Anexos às Demonstrações Financeiras
8.2 - Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados
O Balanço e a Demonstração de Resultados encontram-se elaborados de acordo com os
princípios contabilísticos denidos pelo Plano Ocial de Contabilidade das Autarquias Locais
(POCAL) e demais legislação em vigor, em conformidade com os princípios contabilísticos da
continuidade, da consistência, da especialização, do custo histórico, da prudência, da
materialidade e da não compensação.
As notas abaixo respeitam a numeração sequencial denida pelo ponto 8.2 do Decreto-lei n.º
54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL). As notas cuja numeração se encontra ausente deste
anexo, não são aplicáveis à entidade, ou a sua apresentação é irrelevante para a leitura das
demonstrações nanceiras do exercício de 2016.
8.2.1 - Não foram derrogadas quaisquer disposições do POCAL, bem como, dos princípios
contabilísticos.
8.2.3 – “Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do Balanço e da
Demonstração de Resultados, bem como os métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos
de valor, designadamente amortizações e provisões”:
Imobilizado:
De um modo genérico, as imobilizações foram valorizadas ao custo de aquisição, isto é, pelo
valor de compra ou construção dos bens, acrescido de todos os gastos necessários para se
colocar o bem em funcionamento (incluindo o IVA suportado), de acordo com o previsto no
ponto 4.1 – Critérios de valorimetria – Imobilizações, do POCAL.
Quando não foi possível obter o custo de aquisição para bens de imobilizado, considerou-se
como valor, o resultante de avaliação utilizando os métodos previstos na portaria n.º 671/2000,
que regulamenta o Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE).
As amortizações são calculadas com recurso aos meios informáticos, pela aplicação de suporte
à inventariação e cadastro dos bens da Associação de Municípios.
Para o cálculo das amortizações seguiu-se o disposto na portaria n.º 671/2000 de 17/4 (CIBE).

154

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

Acréscimos e Diferimentos
Os custos e proveitos são reconhecidos pelo valor dos documentos que os titulam.
Dívidas de e a Terceiros
As dívidas de e a terceiros estão reconhecidas pelo valor dos documentos que as titulam.
Disponibilidades
Os valores em caixa correspondem ao montante em numerário que existia ao cuidado do
tesoureiro no dia 31 de Dezembro de 2016.
8.2.7 – Movimentos ocorridos nas rubricas do Ativo Imobilizado constantes no balanço e
nas respetivas amortizações e provisões, conforme mapa contabilístico “Ativo Bruto
(Imobilizado Bruto)
Durante o ano de 2016, o movimento ocorrido no valor das imobilizações, bem como as
respetivas amortizações acumuladas podem ser vericados através da análise do mapa de Ativo
Bruto e do mapa de Amortizações e Provisões, que integram os documentos da prestação de
contas.
Ativo Bruto - Nas colunas de aumentos, encontram-se reetidas as aquisições de imobilizado e
as obras em curso que no seu total ascendem a  410.635.
Relativamente às imobilizações em curso, as mesmas ascendem a  242.395, dos quais 
213.860 são respeitantes às obras de empreitada na renovação da estrutura e consolidação
dos Convento de S. Paulo, Casa de Fresco do Convento dos Capuchos, e Casa da Nora, na
Quinta de S. Paulo e os restantes  28.535 são respeitantes a obras de musealização da Casa
dos Mosaicos Romanos e de beneciações no edico do Museu.
Amortizações e Provisões - No mapa de amortizações e provisões, os valores indicados na
coluna de reforço, referem-se às amortizações do ano.
8.2.16 – Entidades Participadas
Degignação

Nº de Ações

% Capital
Social

CDR, EIM(*)

260.000

30,4

Capital
Social
856.000

Capital
Próprio
(118.521,45)

Resultados
dos Exercícios

Ano

Sede

(64.149,51)

2016
(jan/nov)

Edifício Arrábida,
Parque Empresrial
Quimiparque,
CP 5173,
2831-904 Barreiro

(Conforme informação do Balanço e Demonstração de Resultados, documentos levados à
Assembleia Geral de acionistas em 19/12/2016)
(*) CDR Cooperação e Desenvolvimento Regional, Empresa Intermunicipal - em processo
de liquidação/dissolução
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6.2.OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE:
Equilíbrio Orçamental – art. 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3/9
Foi cumprido o princípio de equilíbrio orçamental e nanceiro no exercício de 2016.
Receitas Correntes Cobrada Bruta

 2.070.512,32

Despesa Corrente

 1.897.448,45

Amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo

 0,00

Calculo dos Limites de Encargos com Pessoal
Pessoal do Quadro 2016

435.168,14

Receitas Correntes 2015

2.196.370,74

Pessoal fora do Quadro 2016

66.142,60

Pessoal do Quadro 2016

435.168,14

Pessoal fora do Quadro 2016

66.142,60

Receita Corrente 2015

2.196.370,74

Encargos Totais 2016

647.691,67

Receita Corrente 2015

2.196.370,74

19,81%
15,20%
3,01%
29,49%

Foram cumpridos os limites legais estabelecidos no Decreto-Lei n.º 116/84, de 6/4, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 44/85, de 13/9, no qual, as despesas com o
pessoal do quadro não podem exceder 60% das receitas do ano anterior e as despesas com o
pessoal em qualquer outra situação não podem exceder 25% dos referidos encargos.
Conclui-se assim que em relação ao pessoal do quadro o limite imposto por lei está longe de ser
atingido, o mesmo acontecendo com o pessoal em qualquer outra situação.
Gestão de Trabalhadores - art.32.º da LOE/2016
Durante o ano de 2016 não houve aumento do número de trabalhadores.
CTFP
Tempo indeterminado

Cargo/Carreira/Grupo
Técnico Superior

Assistente Técnico

Assistente Operacional

Informático

Total

H
M
T
H
M
T
H
M
T
H
M
T
H
M
T

2
5
7
1
6
7
1
3
4
0
0
0
4
14
18
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CT
Código Trabalho tempo
indeterminado

1
3
4
0
2
2
0
2
2
2
1
3
3
8
11

TOTAL
3
8
11
1
8
9
1
5
6
2
1
3
7
22
29
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