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INTRODUÇÃO
Procurando promover a candidatura de Arrábida a Reserva da Biosfera vários dos
projetos e ações desenvolvidos durante o ano de 2017 tiveram a Arrábida como mote. Foi
disso exemplo a 6ª edição do projeto Kid's Guernica, a decorrer no ano letivo 2017/2018,
no qual participam milhares de crianças e jovens com o envolvimento de 10 dos
Municípios associados: Alcácer do Sal, Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo,
Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal.
O Festival Liberdade promovido pela AMRS em conjunto com os seus municípios
associados e o movimento associativo juvenil da região, inspirado sob a égide dos 70
anos do Dia Internacional da Juventude - 28 de Março e dos 55 anos do Dia Internacional
do Estudante -24 de Março, foi palco de inúmeras iniciativas promovidas e participadas
pelos mais jovens mostrando a atualidade dos temas que foram objeto de debate por
parte das associações juvenis.
Destacar ainda neste ano a realização da 5ª edição dos Jogos do Futuro, mostrando a
pertinência de uma visão regional sobre as politicas de desenvolvimento desportivo.
Como uma montra do que melhor se faz na nossa região ao nível do desporto, em apenas
dois dias contamos com 3000 participantes em 28 espaços diferentes, nos 9 municípios
participantes.
Na Quinta de São Paulo o ano de 2017 é marcado pelo m da recuperação parcial do
Convento de S. Paulo e com a sua abertura ao público. Iniciado um programa regular de
visitas ao Convento é também em 2017 com o concerto da Celina Piedade que marcamos
o inicio de um projeto de programação cultural para os Conventos de Alferrara, que se
quer regular, a desenvolver já no ano de 2018. Para pontear este trabalho de grande
reexão sobre este lugar marcado de forma indelével pela história das gentes desta
região, editamos o número zero dos Cadernos de Alferrara, compilação de textos
temáticos que enquadram toda a nossa intervenção.
No MAEDS o ano de 2017 foi preenchido por uma intensa atividade, pautada sempre pelo
princípio de difundir o nosso trabalho por toda a região e colocá-lo ao usufruto das
populações. Ressalvamos todo o trabalho conducente à celebração do bicentenário do
historiador Almeida Carvalho em parceria com a Câmara Municipal de Setubal, com a
LASA, UNISET, e o Setubalense.
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Destaque ainda para a organização do SIMPOM- Simpósio dos Museus, Investigação e
Educação, em Almada, em parceria com o Fórum Intermuseus do Distrito de Setúbal
(FIDS), os Museus Municipais de Almada (Câmara Municipal de Almada), o ICOMPortugal, o ICOM-CECA e a Associação Portuguesa de Museologia (APOM) abordando o
papel dos Museus na sociedade contemporânea.
Por ultimo, um particular destaque à preparação da estrutura da AMRS com o propósito
de melhorar e incentivar o funcionamento regular dos Grupos Intermunicipais nas mais
diversas áreas, reforçando o apoio da associação ao trabalho diário dos municípios
associados. Ressalvar o trabalho dos Grupos de trabalho intermunicipal da juventude,
das Bibliotecas publicas e da formação, não só pela sua regularidade mas também pela
consistência dos projetos entretanto desenvolvidos. O trabalho no âmbito da cultura tem
também progredido com o desenvolvimento de projetos comuns a todos os municípios,
mas a grupo intermunicipal da cultura carece de uma maior estruturação, estando já em
curso a sua preparação.
A preparação da estrutura da AMRS permitiu ainda, que no início de 2018 fosse possível
criar os Grupos de trabalho Intermunicipal da Educação e dos Recursos humanos,
estando o trabalho destes dois grupos em franco desenvolvimento, preparando-se ainda
a associação, neste primeiro semestre, para reativar o Grupo de Trabalho Intermunicipal
das Novas Tecnologias.
Encontra-se ainda em preparação o arranque dos Grupos de trabalho Intermunicipal das
áreas nanceiras, ambiente e proteção civil.
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1. CULTURA E PATRIMÓNIO
NATURAL, EDIFICADO E AMBIENTAL
1.1. CULTURA
- Festival Liberdade

O Parque Urbano de Albarquel, em Setúbal, foi pequeno para os cerca de 60 mil visitantes
do Festival Liberdade 2017 que decorreu nos dias 16 e 17 de junho.
Este grande projeto regional, assumido pela Associação de Municípios da Região de
Setúbal e os municípios seus associados, é já um marco no plano regional e arma-se no
contexto nacional pela sua visão que potencia a participação da juventude e suas
estruturas juvenis.
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Este espaço de festa, cultura e de encontro do movimento associativo juvenil contou com
o envolvimento de mais de 30 estruturas associativas juvenis, que deram a conhecer, na
Mostra Associativa, a sua atividade, os seus projetos e sua visão de futuro.

A música, a dança, o teatro, o cinema, o desporto e as artes visuais enriqueceram estes
dois dias de festival, que se realizou, este ano, no Parque Urbano de Albarquel, em
Setúbal. Participaram cerca de 800 jovens em todas as atividades do Festival Liberdade.
Os grandes nomes da música que passaram pelo Palco Liberdade, ecoaram enchendo o
Parque Urbano com as atuações de Amor Electro, Xutos & Pontapés, Diogo Piçarra,
Capicua, Bezegol e Supernova.

No Palco Paz, destinado à promoção dos novos valores da música no plano dos concelhos
da Região, atuaram os Melquiades, do concelho de Setúbal, os Persona 77, do concelho
de Alcochete, Unclear, do concelho de Sesimbra, Alexandre Silva & Os impróprios, do
concelho de Palmela, os Kibeline, do concelho de Santiago do Cacém, Warriors Against
The System, do concelho do Barreiro, Moon Preachers, do concelho do Seixal, Like The
Man Said, do concelho da Moita e a fechar este palco GatoSapato, do concelho de Almada.
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O Palco Igualdade com diferentes sonoridades, entre elas, o rap, o hip-hop, o
drum'n'bass, o dance hall e a eletrónica, assim como, com ritmos latinos e africanos.

Na Tenda Juventude o público cou a conhecer projetos mais intimistas, em particular,
nas áreas da música e da dança, entre eles os Marktub Dance, a Associação de
Sevilhanas, o DVA, Quixote One, Funparra, ATA Dança Flor de Lotus, entre outros.

A Sala Teatro e Cinema recebeu as curtas-metragens, o teatro e o encontro do movimento
associativo juvenil, com conversa /debate dedicado aos 70 anos do Dia Nacional de
Juventude, assinalado a 28 de março, e aos 55 anos do Dia Internacional do Estudante,
assinalado a 24 de março, com os oradores convidados Ana Inácio, Dirigente Associativa
da Associação do Projeto Ruído, Pedro Pina, Vereador da Juventude da Câmara Municipal
de Setúbal, Rogério Silva, Dirigente da CGTP e Dirigente Associativo na década de 90 e
Jorge Patrício, Músico e Dirigente Associativo na década de 80.
Mais de meia centena de trabalhos desenvolvidos por jovens artistas da Região integraram a “Arte em Liberdade”, uma mostra dedicada às artes visuais, presente na Sala
Teatro e Cinema (interior) e zona envolvente da Sala Teatro e Cinema e na Tenda da
Juventude (exterior).
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O Desporto, contou com diversas modalidades e experiencias que potenciaram o
envolvimento dos visitantes nas várias atividades desportivas espalhadas pelo Parque
Urbano de Albarquel.

A Animação de Rua foi constante nestes dois dias de festa com a participação dos
Sant'iago Olodum, Karma Drums, Os Bardoada, Associação Juvenil Os Indiferentes,
Jovens Impulsionadores, Tripalium, Bombo'Sapiens, a Tuna Académica de Setúbal Cidade
Amada, Clube Drujba, a Associação Gil Teatro, o Grupo de Cantares Alentejanos “Os
Baldoregas” e FUN PARRA.

Pelo segundo ano consecutivo, Rui Unas, com o seu
programa Maluco Beleza, apresentou, em direto,
os concertos do palco principal e realizou várias
entrevistas que podem ser revistas na sua página
do Facebook e no seu canal no Youtube.
O balanço do Festival Liberdade 2017 é muito
positivo, mostrando que este é um projecto
regional com potencial, que tem vindo a crescer de
ano para ano, aumentando o número de visitantes
e participantes, assim como potenciando o crescimento e a participação das estruturas
de juventude da Região.
Grupo de Trabalho Intermunicipal dos Vereadores da Juventude
O grupo de trabalho demonstrou grande regularidade e dinâmica no seu trabalho, em
muito potenciado pelo desenvolvimento do trabalho no quadro da realização do Festival
Liberdade.
12
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Foram também abordadas questões de interesse dos municípios associados como sejam
as comemorações dos 55 anos do dia 24 de Março - Dia Nacional do Estudante e dos 70
anos do dia 28 de Março - Dia Nacional da Juventude e sobre os Conselhos Municipais de
Juventude.
As comemorações dos 55 anos do dia 24 de Março - Dia Nacional do Estudante e dos 70
anos do dia 28 de Março - Dia Nacional da Juventude foram assinaladas pela AMRS e
pelos seus Municípios associados, em especial iniciativas desenvolvidas pelos
municípios na área da Juventude, que de forma diversa desenvolveram iniciativas como
debates, exposições, documentos, entre outras, potenciando o conhecimento sobre
Revolução de Abril de 1974 e o signicado do Dia Nacional do Estudante e do Dia Nacional
da Juventude no contexto mais geral da luta pela liberdade junto da juventude.
Grupo de Trabalho Intermunicipal de Técnicos da Área da Juventude\ Comissão Técnica
do Festival Liberdade
O grupo de trabalho adotou uma grande regularidade no seu trabalho assumindo a
responsabilidade da preparação das questões técnicas que possibilitaram a realização
do Festival Liberdade. Neste contexto foi de enorme importância o contributo dos
municípios associados com a disponibilidade dos seus técnicos, assim como a vontade e
dinâmica assumida pelos próprios, no assumir deste espaço de trabalho intermunicipal
como uma das prioridades da sua ação e como espaço onde a partilha e o trabalho em
conjunto amplia a intervenção e experiência de cada um e de todos.

- Jogos Futuro

A 5ª edição dos Jogos do Futuro da Região de Setúbal decorreu entre 2 e 4 de junho
proporcionando uma grande festa do desporto, numa manifestação única no país ao
envolver os diversos agentes da região e a sua população na atividade desportiva nas
vertentes competitiva e de convívio, em 24 modalidades. Foram cerca de 3 mil jovens
atletas com idades entre os 11 e os 16 anos que marcaram presença nos 28 espaços
desportivos dos nove municípios da região de Setúbal.
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A cerimónia de abertura dos Jogos do Futuro 2017, que contou com uma assistência de
mais de 2 mil pessoas no Largo do Mercado 1º de Maio, no Barreiro, foi marcada pela
presença da judoca olímpia Telma Monteiro e da atleta de bocia Rita Patrício, patronas
dos Jogos, juntando também diversas personalidades do desporto, atletas,
representantes do movimento associativo e de escolas dos municípios da região.
Apresentado por Wanda Stuart e Júlio Mesquita, o espetáculo teve uma forte componente
tecnológica, com projeções, performances artísticas e atuações do movimento
associativo da região que disputaram as emoções entre o público.
A 5ª edição dos Jogos do Futuro, ca marcada pelo trabalho conjunto desenvolvido pelos
municípios, a união entre os municípios e a parceria entre o Poder Local Democrático e o
movimento associativo popular, pela mobilização e integração da ação das escolas,
clubes, associações e federações, que deram corpo a esta grande iniciativa de armação
da região, valorizando o desporto.

- GTBIB- Grupo de Trabalho Intermunicipal das
Bibliotecas
Atendendo ao regular funcionamento deste grupo de trabalho e dando cumprimento às
funções a que se propõe, pode-se avançar que o GTBIB apostou em 2017 na avaliação de

um conjunto de projetos e iniciativas decorridas no domínio das suas competências com
o objetivo de potenciar prioridades e melhorar abordagens.
Neste sentido, não é exagerado dizer que, a análise deste grupo centrou-se na melhoria
das práticas intermunicipais e da prestação dos seus serviços.
Como não podia deixar de ser, o primeiro aspeto discutido e trabalhado pelo grupo foi a
análise e balanço do IX Encontro da Leitura Pública, que decorreu em novembro do ano
transato em Almada, sob o tema, Participação e Inclusão Social – As Bibliotecas Públicas
como Serviço Público de Qualidade.
Assente numa discussão sobre o futuro das Bibliotecas, este encontro permitiu uma
reexão sobre a necessidade do desenvolvimento das Bibliotecas Públicas e sua
rearmação.
14

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

Como já é habitual, o GTBIB reserva, nestes Encontros, um momento para uma
apresentação estatística do grupo, que avalia o desempenho das bibliotecas da Região.
Esta avaliação é cada vez mais uma necessária e obrigatória uma vez que é reveladora do
seu desempenho e fragilidades.
Assim, vericou-se necessário e pertinente trabalhar os conteúdos do questionário
anual, que a DGLAB - Direção Geral dos Livros Arquivos e Bibliotecas implementa
anualmente à RNBP – Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, um dos principais
instrumentos de avaliação de desempenho, que as bibliotecas têm ao seu dispor e que
segue a norma ISO 2789: Information and documentation – International library
statistics.
Este questionário da DGLAB contempla um conjunto de indicadores e número – chave da
RNBP, que se constituem instrumentos de gestão, passíveis de avaliar e comparar
serviços de bibliotecas com as mesmas características.
Alguns indicadores de resposta evidenciavam variação dos dados estatísticos no seio
deste grupo e assim sendo, com o objetivo de apurar e ultrapassar constrangimentos,
bem como, alcançar um preenchimento absoluto do questionário por parte das
Bibliotecas da Região, considerou-se necessário trabalhar este questionário, para que
todos pudessem utilizar esta ferramenta da mesma forma, e de um modo geral permitir
que se dissipassem dúvidas no seu preenchimento.
As reuniões realizadas em torno dos Indicadores e Números-Chave da Rede Nacional de
Bibliotecas Púbicas e Bibliotecas da AMRS permitiram então discutir e trabalhar os dados
e indicadores estatísticos, deste questionário.
Do resultado deste trabalho, foi submetido à Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das
Bibliotecas, um documento com as conclusões retiradas, sob forma de contributo, para a
melhoria ou revisão do Questionário de Recolha de Dados Estatísticos.
Foi ainda possível, em 2017, despoletar vários temas para discussão e ponderação,
atendendo às perspetivas de trabalho e âmbito dos projetos do GTBIB, tais como:
 Campanha para o Dar de Volta de 2017;
 X Encontro da Leitura Pública;
 AMRS Qualica – reexão sobre revitalização do projeto;
 Empréstimo Interbibliotecas – reexão sobre a sua implementação;
 Presença nas redes sociais/Blogue do GTBIB/Sites – mantém-se a preocupação com

esta área, que carece de restruturação e impulsão;
 Cartão intermunicipal, entre outros projetos e iniciativas a considerar.
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Preparação do X Encontro da Leitura Pública
O nal do ano de 2017 foi ainda dedicado à preparação do X Encontro da Leitura Pública a
realizar em 2018, , tendo como base a reexão feita do encontro transato e atendendo
ainda à intenção do posicionamento das Bibliotecas Municipais da Região face ao futuro.

- 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, através da rede de Bibliotecas
Públicas da Região.
Tem como principais objetivos a promoção da cidadania, através da sensibilização e
mobilização dos cidadãos para os valores da solidariedade, cooperação, partilha e
coesão social, numa perspetiva de preservação do ambiente e da sustentabilidade
ambiental, através da reutilização de manuais escolares.
Este projeto, iniciado em 2005 pela Biblioteca Municipal do Seixal foi alargado, a convite
da Associação de Municípios da Região de Setúbal, à rede de Bibliotecas Públicas da
Região, tendo potenciado a essência intermunicipal, fortalecendo todo um trabalho
desenvolvido pelos municípios envolvidos, no âmbito da rentabilização de recursos e da
partilha de boas práticas.
Atualmente, estão envolvidas neste projeto as Bibliotecas de Alcácer do Sal, Alcochete,
Almada, Barreiro, Moita Montijo, Palmela, Santiago do Cacém, Seixal e Setúbal e
respetivos polos.
Pelos seus objetivos, o Dar de Volta tem-se tornado amplamente conhecido e procurado,
evidenciando um serviço público cada vez mais distinto para os cidadãos e assumindose, cada vez mais, como um instrumento-chave, estratégico e benéco para a maioria
das famílias da Região.
16
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Contando hoje já com a gratuitidade dos manuais escolares em alguns níveis de ensino,
este processo de reutilização de manuais escolares mantem-se necessário e atual,
levado a cabo pelas Bibliotecas dos Municípios associados da AMRS através da recolha e
redistribuição de manuais escolares.
Sem prejuízo da estratégia comum de divulgação e promoção assegurada pela AMRS, as
Bibliotecas implementam ações próprias de divulgação, utilizando a imagem gráca do
projeto e sempre que necessitam solicitam à AMRS os elementos grácos, para estes
ns. A imagem gráca manteve-se, mantendo-se também todos os materiais
distribuídos para o efeito, desdobráveis, cartazes e marcadores de livros.

- Kid's Guernica
O projeto internacional Kids'
Guernica, implementado em
Portugal em 2005, pela AMRS,
tem, envolvido nas suas edições,
milhares 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 e da solidariedade.
Este projeto utiliza como tema de
fundo a obra emblemática de
Picasso e a promoção dos
valores da Paz.
Com este projeto, a AMRS e as autarquias da Região pretendem transmitir os valores da
paz, assumindo-a como o meio de expressão e veículo de criatividade.
O Kid's Guernica é posto em prática, através da articulação entre AMRS e os setores
educativos Municipais, que se tem mostrado um excelente veículo de ligação com a
comunidade educativa.
17
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Contrariamente ao que se passou na edição transata, a 6ª edição estendeu-se aos
municípios do sul e as reuniões técnicas passaram a ter a representação de Alcácer do
Sal e Santiago do Cacém.
Com base no relatório de balanço da 5ª edição do Kid's Guernica e no questionário de
avaliação do projeto foi possível trabalhar e dar início ao trabalho de preparação da 6ª
edição do Kid's Guernica.
A escolha do tema para esta edição foi trabalhada atendendo ao facto de se encontrar em
preparação 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 a Candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera e considerando
ainda que 2017 foi declarado pela ONU – Organização das Nações Unidas, como o Ano
Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento.
A possibilidade de sensibilizar as escolas e os alunos para uma Educação para o
Desenvolvimento Sustentável, a possibilidade de potenciar e coadjuvar a candidatura da
Arrábida, facilitaram a tarefa de denição do tema da 6ª edição e Arrábida Biosfera
passou a ser o mote desta edição.
A gestão do processo de inscrições da 6ª
edição do Kid's Guernica foi da competência
da AMRS, tendo-se criado para o efeito uma
base de dados cuja informação/conteúdos
foi dado a conhecer às técnicas das áreas
educativas municipais.
O sucesso obtido com o trabalho desenvolvido pela AMRS e com os técnicos dos setores
educativos foi notório e os números foram
claros mostrando uma vez mais o crescimento do projeto cumprindo-se a proposta
de chegar a mais escolas e concelhos da
Região de Setúbal.
A AMRS, juntamente com as divisões de
educação prepararam sessões de acompanhamento técnico às escolas com o objetivo
de prestar o apoio e suporte necessários, esclarecendo dúvidas a todos os intervenientes
no projeto. Ao todo decorreram 6 sessões que englobaram todos os municípios participantes.
Em jeito de conclusão poderemos dizer que o projeto assiste a uma fase de consolidação,
as escolas revelam cada vez mais interesse no projeto e de futuro será necessário avaliar
de forma sustentável o crescimento da iniciativa para que se mantenha a sua qualidade.
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- Lançamento do Livro Margem Sul
A AMRS - Associação de Municípios da Região de
Setúbal, no âmbito das Comemorações da
Revolução de Abril, lançou uma obra intitulada
“Margem Sul – A emergência da democracia de Abril
no distrito de Setúbal”, dedicada ao Jornal Margem
Sul, publicação que acompanhou o processo
revolucionário na Região, revelando os avanços e
recuos da destruição das estruturas da ditadura e
das conquistas da Revolução. Esta obra teve
apresentação pública e dela fazem parte páginas do
Jornal e dos episódios nelas relatados, que revelam
as profundas transformações que a Região sofreu
neste período, destacando-se, entre elas, a
emergência do Poder Local Democrático e a
conquista, a armação e o exercício de direitos,
liberdades e garantias antes negados.
A sessão de apresentação da obra realizou-se na Sala José Afonso da Casa da Cultura do
Município de Setúbal, tendo como intervenientes Rui Garcia, Presidente do Conselho
Diretivo da AMRS, Fátima Mourinho, Secretária-Geral da AMRS e Arlindo Mota, autor da
obra.
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1.2. PATRIMÓNIO (NATURAL, AMBIENTAL E
EDIFICADO)
- Arrábida

A Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS), o Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF) e os Municípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal estão a
preparar a Candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera, enquadrada pelo programa da
UNESCO "O Homem e a Biosfera" ("Man and the Biosphere" - MaB), entidades que
formalizaram esta parceria através da assinatura de protocolos de colaboração a 14 de
Abril de 2016. O grande objetivo é (i) conciliar a conservação e a preservação da natureza
com a atividade humana, assente numa lógica de desenvolvimento económica, social e
ambientalmente sustentável, envolvendo de forma ativa as populações locais, (ii)
consolidar o trabalho realizado no território da Arrábida, envolvendo e unicando cada vez
mais os municípios, a Região e os produtores locais, em prol da economia local e da
sustentabilidade e (iii) contribuir para a construção de um Planeta mais sustentável,
mais justo e equilibrado.
Desta forma, o decorrer do trabalho no âmbito da candidatura, para além do preenchimento do seu formulário, exigido pela UNESCO, tem como principal enfoque a intensicação da relação e comunicação com a comunidade local, através do envolvimento e da
colaboração de diversos parceiros relevantes, promovendo e desenvolvendo ações em
todos os setores, bem como, participando em iniciativas promovidas pelos municípios e o
ICNF, ressalvando-se, a importância da chancela “UNESCO” e a sua mais-valia para o
território
Assim, realizou-se no mês de junho, uma
reunião de caráter técnico com a ADREPES Associação de Desenvolvimento Regional da
Península de Setúbal, com a ARCOLSA Associação de Criadores de Ovinos Leiteiros da
Serra da Arrábida, e em outubro, uma outra
reunião também de caráter técnico com a ENA –
Agência de Energia e Ambiente da Arrábida,
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dando seguimento ao trabalho em torno da divulgação, promoção e estreitamento de
laços com entidades relevantes durante o período de 2017 a 2018. Nesta última reunião
realizada, pretendeu-se ainda propiciar o envolvimento e contributo efetivo da ENA –
Agência de Energia e Ambiente da Arrábida na construção deste processo, dando enfoque
ao Projeto Pedagógico da Arrábida.
No âmbito da candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera, durante este ano, a AMRS
promoveu algumas Ações Sectoriais com Agentes Económicos Locais, desenvolvendo um
vasto conjunto de contactos diretos com os produtores. Estivemos presentes na 23ª
edição do “Festival Queijo Pão e Vinho”, na
IV edição na da Quinta na Moagem, no
Seminário subordinado ao tema “Recursos
Pedagógicos aplicados à Educação para a
Sustentabilidade”, promovido pela ENA Agência de Energia e Ambiente da Arrábida,
onde se concretizou o lançamento ocial à
comunidade educativa das Maletas da
Sustentabilidade” e, onde foi feita uma
comunicação sobre “Candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera”.
De referir, que nos dias 6 e 7 de janeiro decorreu a Conferência “Conversas com a Serra e o
Mar””, no Auditório da Escola Secundária de Pinhal Novo, concelho de Palmela, que
contou com a presença da Dra. Anabela Trindade, Presidente do Comité Nacional do
Programa Man & Biosphere e Assessora do Conselho Diretivo do Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas, IP, bem como, o Dr. Adilo Oliveira Costa, Vereador da Câmara
Municipal de Palmela, onde foi feita uma breve apresentação sobre “A Serra da Arrábida –
Reserva da Biosfera, tendo possibilitado uma divulgação mais próxima do trabalho
desenvolvido, no âmbito deste processo.
E por m, no dia 20 de dezembro, no evento “O Ambiente e a Gestão do Património”,
realizado no Auditório Conde de Ferreira em Sesimbra, que contou com a presença do
Vereador José Polido, numa organização conjunta da ADREPES – Associação de
Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal, o Centro Europe Direct da Península
de Setúbal e a Câmara Municipal de Sesimbra, apresentámos, no painel “Arrábida – Um
Paraíso no Nosso Território”, a Candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera UNESCO,
tendo dado a conhecer aos presentes, o conceito, objetivos e possíveis retornos que este
reconhecimento internacional trará para a Região e sua população.
A Candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera esteve representada na 4.ª reunião
anual do Comité Nacional para o Programa MaB da UNESCO, que juntou os gestores e
representantes das nove Reservas da Biosfera, enquanto convidada, através da sua
Comissão Técnica, por dois técnicos da AMRS e uma técnica do Município de Sesimbra.
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Esta iniciativa, realizada de 12 a 15 de setembro na ilha das Flores, incidiu na partilha de
experiências e práticas de trabalho, debate de ideias e na troca de conhecimento entre os
representantes das várias Reservas da Biosfera e também, com atores do território.
O objetivo era encontrar e fomentar soluções criativas e interdisciplinares para conciliar a
conservação da biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais e o desenvolvimento socioeconómico das populações. A Comissão Técnica da Candidatura da
ARRÁBIDA apresentou os principais objetivos da sua candidatura, dando fundamentalmente enfoque às diculdades sentidas durante todo o processo.
De referir também, que a AMRS participou na 5.ª reunião do Comité Nacional para o
Programa MaB da UNESCO, realizada na sede do ICNF em Lisboa.
No âmbito da Carta de Desporto de Natureza do Parque Natural Arrábida (CDN PNArr), a
AMRS participou em várias reuniões na sede do Parque Natural da Arrábida sobre Projeto
da CDN do PNArr e também participámos na reunião de Percursos Pedestres, que teve
como objetivo, a aprovação da rede de percursos, por todas as entidades envolvidas,
denida no seguimento da proposta de Carta de Desporto da Natureza do PNA,.
Outras Ações e Participações a Destacar:
·
No dia 24 de janeiro, realizou-se no Ministério de Negócios Estrangeiros, uma
reunião de trabalho entre a Arrábida representada pela AMRS e Dra. Elizabeth Silva,
responsável pelo setor das Ciências da Comissão Nacional da UNESCO e a Dra. Anabela
Trindade.
Esta reunião, realizada no âmbito da Candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera e no
âmbito das relações existentes entre as instituições, teve como objetivo o ponto de
situação desta candidatura, atendendo ao trabalho já desenvolvido, bem como, a
apresentação das ações/iniciativas previstas, no âmbito deste processo;
 ARRÁBIDA marcou presença na 29ª edição da BTL – Feira Internacional de Turismo,

que decorreu de 15 a 19 de março.
 A AMRS participou no Seminário “O Impacto da Valorização dos Produtos Tradicionais

na Economia Local”;
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 Participação nas “Jornadas Locais sobre Sustentabilidade - o auditório da Escola

Secundária de Pinhal Novo. De referir que esta iniciativa no âmbito das atividades da
Rede Rural Nacional para o ano de 2017, teve como objetivo principal debater a
temática da sustentabilidade em várias vertentes;
 Participação na Conferência “25 Anos do Programa Cátedras UNESCO”, no dia 10 de

maio 2017;
 Participação na Ação “Biodiversidade é da Nossa Responsabilidade” – 20 de maio

2017;
 Presença na partilha de memórias em torno do tema: Naufrágios e Acidentes

Marítimos, inserido nas comemorações da Noite dos Museus e no projeto Sesimbra,
Memória e Identidade – Conversas no Museu;
 Participação na cerimónia de Apresentação pública de projetos intermunicipais pelos

municípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal com a Arrábida como elo, território e
património comum;
 No âmbito da candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera UNESCO e da Carta de

Desporto da Natureza do Parque Natural da Arrábida, realizou-se, no dia 8 de
novembro, o percurso pedestre de (re)conhecimento da travessia da Serra da
Arrábida, através do seu ponto mais alto, o Pico do Formosinho, sendo este um
percurso belíssimo, com paisagens naturais e únicas, mas, de diculdade elevada e
cuja distância percorrida ascendeu a cerca de 7 kms;

 Participação na ação de formação “Resolução alternativa de conitos em Reservas

da Biosfera: desaos e potencialidades" da responsabilidade da Cátedra UNESCO em
Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável da Universidade
de Coimbra, no dia 27 de novembro, em Coimbra.
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- Quinta de S. Paulo

Há vários anos que o balanço do trabalho efectuado na Quinta de São Paulo refere um
enorme crescimento qualitativo e quantitativo. No entanto, as intervenções realizadas no
ano de 2017 lançaram uma nova fase da vida deste equipamento de carater cultural.
No entanto este é um processo que se iniciou em 2016. Recorrendo à metodologia
“trabalho em construção”, adoptada pela primeira vez no processo de análise de
intervenção nos Conventos de Alferrara, inevitavelmente contagiou os restantes
projectos existentes na Quinta de São Paulo. Assim, sempre denindo um plano director a
médio-longo prazo, desenvolvemos os projectos da Quinta de São Paulo através de
pequenos investimentos que mais não são que a divisão de um todo.

Quinta Pedagógica de São Paulo

Este projecto conta já com quase uma década de existência, contudo, dadas as suas
características, ainda é por nós considerado um projecto em desenvolvimento e, de
alguma forma, embrionário.
Esta característica advém do facto de se reinventar de ano para ano, conferindo-lhe
novos contornos de visita, embora a base programática se mantenha.
Esta reinvenção tem expressão nos dois últimos projectos da Quinta Pedagógica, o
“Caderno da Quinta” e a “Quinta nas Escolas”. Dois projectos que embora recentes, estão
consolidados dentro da actividade e equipa da AMRS afecta à Quinta.
O “Caderno da Quinta” já vai na sua terceira edição e é distribuído às crianças e jovens
que visitam a Quinta Pedagógica. Está munido, não apenas, das descrições da fauna e
24

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

ora da região, como também, está repleto de actividades de ar livre e informações
acerca das prossões ligadas ao mundo rural. É um documento de trabalho para a Quinta
Pedagógica, mas uma ferramenta de diversão e aprendizagem para as crianças e jovens.
A utilização do “Caderno da Quinta” no projecto “Quinta nas Escolas”, constitui a base da
intervenção dos nossos técnicos juntos dos alunos em ambiente de sala de aula. Na visita
às escolas, a introdução ao caderno de campo e acompanhamento do estado das
descobertas dos alunos, marca uma parte da visita, seguindo-se a construção de uma
serie de atividades do “Caderno da Quinta” em conjunto com os alunos.
A maioria das visitas às escolas foram iniciadas a partir de Setembro de 2017.
Relativamente aos números concretos de visitas, o ano lectivo de 2016/17, a Quinta
Pedagógica de São Paulo recebeu 3096 crianças e jovens do pré-escolar ao 3º ciclo do
ensino básico, sendo que, no ano de 2017 (contanto com o arranque do ano lectivo de
2017/18 até Dezembro) a Quinta recebeu 3771 crianças e jovens.
Embora o crescimento tenha sido extremamente positivo, com novos projectos em pleno
crescimento, a atividade da Quinta Pedagógica de São Paulo, é muito condicionada pelas
condições atmosféricas. Por isso a relevância dos projetos com visita da Quinta às
escolas. É necessário, tendo em conta o desenvolvimento futuro deste projeto, que
estruturemos a nossa atividade para ser possível desenvolver atividades mesmo com
condições climatéricas menos agradáveis.
O universo de visitas é geral nos municípios que constituem a peninsula de Setúbal, no
entanto, ainda é necessário desenvolver um trabalho de interligação com os municípios
mais a Sul.

Conventos de Alferrara
É um ano que cará marcado na história destes dois espaços, com particular incidência
no Convento de São Paulo. Este convento foi alvo de uma importantíssima intervenção.
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Passando de uma ruína praticamente inutilizável a um dispositivo cultural que se espera
de expressão regional. É agora um esperançoso espaço de unicação cultural regional.
A partir da inauguração a 22 de Junho, iniciou-se um importante trabalho experimental.
Recebeu várias reuniões dos mais diversos sectores dos nossos associados e o comportamento do Convento com os seus utilizadores foi estudado. A par desta utilização
dirigida pelos associados foram realizados outros eventos, com especial destaque para o
concerto da Celina da Piedade na Igreja do Convento. A lotação esgotou ao m de uma
semana demonstrando não só a grande curiosidade dos munícipes, mas acima de tudo
validando a pertinência e necessidade do projecto.
A par de toda esta actividade nasceu também o projeto das “visitas guiadas” aos
Conventos de Alferrara. De Julho a Dezembro, apenas com 24 dias determinados,
registaram-se mais de 300 visitantes. Sendo de assinalar que embora a maioria dos
visitantes sejam da nossa região recebemos também visitantes oriundos de outras zonas
do país.
Iniciou-se um importantíssimo trabalho de estudo e interpretação dos Conventos de
Alferrara, sendo este conhecimento devolvido à população sob a forma dos Cadernos de
Alferrara. O número 0 foi lançado no dia 22 de Junho e é o primeiro documento interpretativo destes espaços.
A envolvente de ambos os conventos sofreu grandes intervenções de requalicação.
Vários trabalhos de desmatação foram realizados em conjunto com intervenções de
revitalização de taludes e muros de sustentação. Um trabalho realizado recorrendo não
só ao restauro de alguns dos muros existentes, mas principalmente recorrendo à
plantação de espécies autóctones do território da Arrábida em conjunto com espécies
orais presentes nos períodos dos sec. XV, XVI e XVII.
Foram iniciados os trabalhos de aplicação da escadaria em madeira que liga o patamar
da Casa da Nora ao Convento de São Paulo. Esta escadaria permitirá um acesso mais
rápido aos utilizadores.
Os conventos são agora um espaço vivo, com um usufruto real pelas nossas populações.

Quinta de São Paulo
A Quinta de São Paulo é cada vez mais um equipamento ao serviço dos seus associados e
através deles, um serviço público com um crescente impacto regional.
A Quinta de S. Paulo viu em 2017 a sua equipa aumentada com a entrada de dois novos
trabalhadores permitindo garantir a qualidade do trabalho que se vem desenvolvendo
neste nosso espaço.
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Esta mudança permitiu uma maior vigilância, um maior cuidado com o território. Permitiu
ainda um alargamento do trabalho diário de manutenção dos Conventos de Alferrara, na
garantia de melhores cuidados para os animais da Quinta e ainda o surgimento de novos
projectos, revitalizando assim os novos espaços. Os investimentos realizados no ano de
2017 contribuíram signicativamente para uma melhoria na oferta dos serviços
prestados aos nossos associados.
Largas centenas de metros de cercados foram substituídos por novos mais resistentes,
possibilitando um incremento da segurança do território e salvaguarda dos investimentos
públicos aqui efectuados.
Foram substituídas centenas de metros de vedação permitindo aumentar a segurança
dos equipamentos da quinta e realizadas várias campanhas de desmatação e manutenção de acessos, aumentando a prevenção contra incêndios, sempre sob a observação
das regras do Parque Natural da Arrábida.
Infelizmente ano de 2017 foi marcado por uma seca severa e a Quinta não foi excepção. O
furo artesiano secou já no terceiro trimestre do ano, obrigando ao início de um estudo de
soluções para este problema. A rápida resposta permitirá a continuidade dos perfeitos
cuidados para com os nossos animais.
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2. AMBIENTE E RECURSOS
NATURAIS
No âmbito do ambiente e recursos naturais a AMRS, em paralelo com os municípios
associados, continua a acompanhar a vida das entidades AMARSUL e da SIMARSUL com
particular atenção.
No domínio da AMARSUL a AMRS tem acompanhado os impactos da privatização da EGF
e assumiu recentemente de divulgação da posição dos municípios associados,
Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal, que na
dupla qualidade de acionistas – detentores de 49% da AMARSUL -, e de clientes,
suportam a quase totalidade da atividade da empresa e vêem-se impedidos de decidir
sobre a gestão da empresa onde participam. A prova disso é que mesmo manifestando
uma clara oposição à forma como o acionista maioritário decidiu proceder em relação à
Aplicação de Resultados e à Distribuição de Dividendos pelos Acionistas, acabaram por
ser distribuídos os resultados acumulados dos últimos anos, deixando a empresa com
menos capacidade para reinvestir.
No caso da SIMARSUL, a AMRS foi chamada a acompanhar o processo da reversão do
SIMARSUL, anteriormente agregada na empresa Aguas de Lisboa e Vale do Tejo. Foi um
processo muito exigente do ponto de vista jurídico e económico-nanceiro, que a AMRS
soube conduzir culminando na criação da nova SIMARSUL já em funcionamento.
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3. SOCIEDADE INFORMAÇÃO
E SETÚBAL PENÍNSULA
DIGITAL
3.1. SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO
- Comunicação
A internet, assumidamente um espaço indispensável ao sucesso da comunicação da
AMRS, tem mantido a sua dinâmica e importância, num quadro em que as diversas
plataformas, site, sub-sites e redes sociais, se complementam e conjugam na transmissão da mensagem que a AMRS pretende.
Foi relançada a newsletter “Intermunicipal” com intuito divulgar as notícias e iniciativas
mais relevantes da AMRS e da Região, com a periodicidade mensal, mantendo atualizados e em alerta todos os funcionários e colaboradores da AMRS e os utilizadores registados no nosso site.

Foi criada, no facebook, a página ocial da AMRS, servindo esta de veículo de transmissão de toda a informação relacionada com a AMRS, nomeadamente, as suas atividades,
ações e projetos.
Mantivemos atualizados o site AMRS e os sub-sites dos projetos Festival Liberdade e
MAEDS - Museu de Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal e lançámos o sub-site
dos Conventos de Alferrara.
A página, no facebook, “Arrábida Biosfera”, dedicada à promoção e divulgação do projeto
“Candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera”, manteve-se atualizada através da
partilha de imagens, deliberações das reuniões da comissão executiva e comissão
técnica e dos acontecimentos relevantes dos municípios de Palmela, Sesimbra, Setúbal e
do ICNF, relacionados com o projeto mencionado.
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A página, no facebook, “Festival Liberdade”, teve maior dinâmica nos meses que
antecederam o Festival Liberdade 2017, procurando a divulgação e promoção deste
projeto regional, das associações formais e informais, das atividades, dos espaços e
conteúdos que o integram.
Visando a partilha e melhor circulação de informação, mantivemos o contato com os
Órgãos de Comunicação Social local e nacional e com os gabinetes de imprensa dos
municípios nossos associados, através da produção de notas de imprensa sobre as
iniciativas que fomos desenvolvendo ao longo do ano e as tomadas de posição da AMRS.
A rede de painéis outdoor tem proporcionado a presença e armação da AMRS na região,
divulgando a mensagem da AMRS e dos seus associados, merecendo destaque, em
2017, os projetos Festival Liberdade e MAEDS e o Poder Local Democrático.

- Agenda do Professor 2017/2018
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, edição que contou com 11 300 mil
exemplares distribuídos.
A AMRS decidiu que com o vasto Património
Histórico e Museológico que a Região abarca seria
importante referi-lo e valoriza-lo nesta que é uma
ferramenta que chega a um tão vasto números de
professores no sentido do conhecimento e da
promoção de visitas de estudos entre cada um dos
Concelhos desta Região.
Demos assim aos professores ideias sobre o que
visitar com os seus alunos e dar a estes também um conhecimento maior sobre o
Património da sua Região.

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,
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que permite por um lado uma otimização do próprio espaço disponível bem como a
diminuição de custos ao nível energético.
Continuámos, em conjunto com o INOV-INESC, a aprofundar alguns temas relevantes,
com a realização de workshops temáticos. Realizámos um workshop sobre o
Regulamento Geral de Proteção de Dados, que contou com a participação de cerca de 60
técnicos dos municípios da região de Setúbal. Teve por objetivo abordar os desaos que
as administrações públicas locais enfrentam face às orientações do regulamento que
impõem novas obrigações aos cidadãos e organizações públicas e privadas. Foram
apresentadas perspetivas de gestão do processo de preparação e implementação do
regulamento, assim como as questões tecnológicas levantadas pela nova abordagem no
tratamento de dados pessoais

- Formação
Continuámos a apostar na formação dos técnicos de informática. Esta formação
especica tem como principal objetivo colmatar uma das principais lacunas
identicadas pelos municípios: 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. Esta formação foi iniciada em 2016 com o
levantamento dos cursos disponíveis, tendo em conta as áreas denidas como
prioritárias. Após a elaboração dessa lista, 92 técnicos municipais escolheram os cursos
que estavam interessados, nomeadamente sobre ITIL, Redes, Virtualização, e Gestão de
Projetos.
Foram já concluídos alguns cursos, cerca de 30, mas a taxa de conclusão ainda é baixa.
Sendo uma ferramenta nova, estamos a acompanhar a situação, de forma a podermos
melhorar alguns aspectos.
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- Plataforma Tecnológica
 Gestão, conguração e manutenção da infra-estrutura da rede e sistemas
 Instalação e conguração dos novos servidores de Gestão e Virtualização
 Adição do novo servidor ao Cluster de Virtualização
 Migração dos 5 servidores virtuais do Cluster antigo para o Cluster novo
 Upgrade Software:

- Servidores Web
- Bases de Dados
- Anti Virus
- Nagios
- Moodle
 Gestão, conguração e manutenção dos servidores virtuais, de domínio e de e-mail
 Gestão e manutenção dos servidores Web, Anti Virus e de Bases de Dados
 Gestão e manutenção dos servidores de Gestão (Ex: Nagios)
 Gestão diária de backups do Data Center, identicação/resolução de falhas,

actualizações de software – HP Data Protector e renovação de tapes em m de vida
útil;
 Gestão, conguração e manutenção da rede interna
 Renovação de licenciamentos e contratos manutenção;
 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/ 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;
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Conguração e Alojamento na Plataforma Tecnológica, durante o ano de 2017, dos
seguintes sites e outros serviços:
Conguração e alojamento dos sites:
- Alcochete FTP para os CTT
- Barreiro APP para os Serviços Online
- Montijo Visitas Virtuais
- Palmela AJITAR (Associação Juvenil Ideias que Transformam a Realidade)
- Setúbal Festival de Música

- Setúbal Planicação SMCI
- Setúbal Passatempos
- AMRS Alferrara
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Alojamento dos domínios:
- Municipio do Barreiro - domínio secundário
Servidores dedicados:
- Instalação e conguração do novo SIG de Alcochete
Neste momento encontram-se alojados na Plataforma do Setúbal Península Digital cerca
de 150 sites e subsites dos vários municípios e de outras entidades da região.
Rede Camarária em Banda Larga
Gestão e suporte aos municípios do projecto Rede Camarária Banda Larga, assegurando
a manutenção tanto dos equipamentos activos como dos passivos.
Pontos Públicos de acesso à Internet
Continuou-se a assegurar a monitorização, gestão e reparação dos pontos de acesso
existentes (quiosques e hotspots).
Monitorização Redes e Servidores
Na sequência da aquisição da ferramente NAGIOS, que permite a monitorização da rede e
dos servidores, continuou-se, durante o ano de 2017, a promover junto dos municípios
associados as suas potencialidade. Esta ferramenta já se encontra disponível em todos
os municípios.
Serviço de suporte e Help-Desk aos Municipios
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.

- Governo Electrónico Local
Serviços Online
Com a alteração dos portais institucionais das Câmaras Municipais, que teve lugar em
2015, foi necessário alterar os portais de serviços para adequar ambas as imagens. Para
além disso foi decidido abandonar uma das aplicações que suportava os serviços online,
a qual já não respondia de forma satisfatória às necessidades, e integrar totalmente os
portais com os backofces das Câmaras Municipais (AIRC e Medidata).
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A equipa do SPD iniciou este trabalho, que inclui o Web design e a criação de layouts, em
2016.
Os trabalhos prosseguiram em 2017 e durante esse ano foram alterados e postos em
produção os portais de serviços online dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento do Montijo, da Câmara Municipal do Montijo e da Câmara Municipal de
Alcochete.

No âmbito da manutenção assegurada pela AMRS, foram desenvolvidos novos
formulários para os portais das Câmaras Municipais da Moita, Palmela e Sesimbra, e
dado apoio aos técnicos municipais na utilização dos backofces e na resposta a pedidos
de ajuda de munícipes.
De salientar que se registou um aumento signicativo do número de munícipes
registados, e também da oferta de serviços.
Sítios Internet Autárquicos
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:
AMRS
 Criação/Eliminação/Manutenção de utilizadores de áreas reservadas da AMRS e

Autarquias em virtude de novo mandato
 Alteração de estilos e áreas da Newsletter AMRS para fazer face a necessidades

actuais.
 MAEDS Simpósio Museus, Investigação e Educação
 MAEDS Arqueologia Urbana e História Local
 Festival Liberdade 2017
 Conguração, carregamento de conteúdos e disponibilização de App Open Source em

Google Play Store para Festival Liberdade 2017
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Moita
 Disponibilização online de sub-site Movimento Associativo da Moita.
 Implementação de mais uma zona com informação de audioguia para participação na

BTL (ano 2017 – Audioguia de Alhos Vedros).
 Recticação de readspeaker para car disponível em todo o site (funcionalidade para

acessibilidade a pessoas com necessidades especiais).
Montijo
 Alteração ao funcionamento da subscrição das newsletters (novo botão Subscrever,

invalidar funcionamento actual da subscrição de newsletters e direcionar para outra
aplicação de gestão de newsletters por temas).
Palmela
 Adaptação de cor de faqs de página de informações sobre Serviços Online.

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;

AMRS
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 actualizações de todas

aplicações AIRC existentes na AMRS;
 Migração Circuito NOS para 100Mbps Simétricos
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4. FORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA
4.1. FORMAÇÃO

Em 2017 a Associação de Municípios da Região de Setúbal realizou 7 ações de
formação nas quais participaram um total de 115 trabalhadores dos municípios
associados, pertencentes a diversas categorias prossionais.
As ações, que abrangeram temas ligados à qualidade, à segurança e saúde no trabalho e
temas jurídicos, foram realizadas, na sua maioria, recorrendo a formadores da bolsa
interna da AMRS.
Em 2017 a AMRS continuou 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.
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5. MUSEU DE ARQUEOLOGIA
E ETNOGRAFIA DO DISTRITO
DE SETÚBAL
- Museu de Arqueologia e Etnograa do Distrito de
Setúbal

O MAEDS pugna por assegurar os objectivos da conservação do seu acervo e da
salvaguarda do património e memória regionais, desenvolver investigação no seu
domínio especíco (arqueologia), com produção de conhecimento original, e ainda de
prosseguir as atividades de educação patrimonial e de divulgação cultural junto de
diversicados públicos, com particular destaque para a população escolar, no
pressuposto de que a educação é um objetivo estratégico que a todos deve envolver.

- CEA- Centro de Estudos Arqueológicos
Chibanes
Desenvolvimento das actividades de investigação, conservação/restauro, inventário e
catalogação, e de divulgação cientíca. Durante o mês de fevereiro (1.ª fase dos
trabalhos) e de 9 de outubro a 22 de dezembro (2.ª fase dos trabalhos) decorreu a
intervenção arqueológica de campo no castro pré e proto-histórico de Chibanes,
integrada em projeto de investigação plurianual, dando continuidade às intervenções dos
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anos anteriores. A 1.ª fase da campanha de 2017 incidiu na Zona Oriental, em especial na
torre de vigia datada do período romano-republicano (sécs. II-I a.C.), e nos
compartimentos limítrofes. Já a 2.ª fase da campanha, desenvolvida na Zona Ocidental,
incidiu, sobretudo, no levantamento gráco e fotográco das áreas habitacionais que
registam contextos estratigrácos datados, igualmente, do período romano-republicano,
bem como, outros, associados às ocupações sidérica e calcolítica.
Creiro Romano - Arrábida
Este sítio arqueológico foi anteriormente musealizado e mantém-se limpo e conservado
pelo MAEDS, comportando-se como uma antena deste museu no que à arqueologia
romana respeita. É visitado anualmente por muitos milhares de turistas e habitantes da
região. Tal como em anos transactos, aí se realizaram, em maio e junho, trabalhos de
limpeza e de conservação e restauro, nomeadamente de cetárias da ocina de
preparados piscícolas, cujo opus signinum se encontrava muito deteriorado.
Neolitização da Costa Sudoeste Portuguesa
Deu-se continuidade ao estudo das colecções dos sítios mesolíticos da costa sudoeste,
em particular do habitat de Vale Marim I. Iniciou-se também o estudo do acampamento
mesolítico de Vidigal, da margem esquerda do Barranco do Queimado, cujos materiais
fazem parte das colecções de MAEDS.
Sítio Neolítico da Barrosinha - Comporta
Os trabalhos arqueológicos foram realizados entre 26 de junho e 14 de Julho com a
colaboração da Universidade da Cantábria, ao abrigo do programa internacional
CoChange - Coastal societies in a changing world: A diachronic and comparative
approach to the Prehistory of SW Europe from the late Palaeolithic to the Neolithic .

Projecto de Investigação "Preexistências de Setúbal»
Casa dos Mosaicos Romanos (R. António Joaquim Granjo, nº 19)
Preparação da monograa da Casa dos Mosaicos sob a direção de Carlos Tavares da
Silva, com o título “Caetobriga. O sítio arqueológico da Casa dos Mosaicos.”, volume 17
da revista Setúbal Arqueológica. O estudo da documentação arqueológica recuperada
durante a escavação deste arqueosítio foi realizado por Carlos Tavares da Silva
(horizontes cronológicos da Idade do Ferro e Romano), Antónia Coelho Soares (horizonte
cronológico romano) e Susana Duarte (horizonte cronológico islâmico). Os desenhos dos
materiais arqueológicos foram elaborados por Susana Duarte, Ana Castela e Teresa Rita
Pereira. Da equipa, pluridisciplinar, zeram ainda parte as zooarqueólogas Cleia Detry, da
UNIARQ/Universidade de Lisboa e Sónia Gabriel da DGPC, a bio-antropóloga Margarida
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Figueiredo, as paleo-dietistas Alice Toso e Michelle Alexander, da Universidade de York, a
historiadora de arte Licínia Nunes Correia Wrench da Universidade Nova, os ceramólogos
Eurico de Sepúlveda e Catarina Bolila.

Simpósio Museus, Investigação e Educação

Da iniciativa conjunta, do Museu de Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal
(MAEDS) / Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS), do Fórum
Intermuseus do Distrito de Setúbal (FIDS), dos Museus Municipais de Almada (Câmara
Municipal de Almada), do ICOM-Portugal, do ICOM-CECA e da Associação Portuguesa de
Museologia (APOM) decidiram levar a efeito um simpósio de reexão sobre o papel dos
Museus na sociedade contemporânea, com particular enfoque nas funções Investigação
e Educação, perspectivada às escalas local, regional e global.

Encontro de Arqueologia e História Local
Homenagem a João Carlos de Almeida Carvalho

Realizou-se nos dias 8 e 9 de Setembro de 2017 um evento dedicado à Arqueologia
Urbana e à História Local organizado pelo Museu de Arqueologia e Etnograa do Dsitrito
de Setúbal (MAEDS), Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS), Câmara
Municipal de Setúbal (CMS), Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão (LASA) e Universidade
Sénior de Setúbal (UNISETI).
A página dedicada ao encontro (http://arqueohistoria.maeds.amrs.pt/) serviu de
plataforma a todas as informações acerca do mesmo, bem como de recepção dos 73
formulários de inscrição online.
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Comemorações do Bicentenário do Nascimento de João Carlos de
Almeida Carvalho
Numa parceria entre Maeds/AMRS, Lasa, Câmara Municipal de Setúbal, AHS, Uniset, O
Setubalense teve lugar uma Coferência Inaugural a 11 de março no Salão Nobre da
Câmara Municipal de Setúbal.
Também integrada nas Comemorações do II Centenário do Nascimento de João Carlos
d'Almeida Carvalho (1817-1897), esteve patente ao
público, na sala polivalente do Arquivo Distrital de Setúbal,
a Mostra Documental “Almeida Carvalho nas suas múltiplas
dimensões”.
A referida Mostra pretendeu abarcar o legado deste ilustre
setubalense, realçando as várias facetas e importância da
sua vida ao nível da investigação, da arqueologia, da vida
prossional enquanto taquígrafo, do jornalismo e da vida
política, tendo sido selecionados documentos provenientes
de vários fundos documentais, com predominância para a
documentação do fundo “Arquivo Pessoal de Almeida
Carvalho”. O “Arquivo Pessoal de Almeida Carvalho” faz parte integrante do património
arquivístico do Distrito de Setúbal à guarda do Arquivo Distrital de Setúbal, sendo
composto por mais de cinco mil cadernos, dedicados às mais variadas temáticas e
contendo informação de carácter histórico, arqueológico, social, cultural e geográco,
entre tantos outros, e que muito contribui para um melhor conhecimento da nossa história
local e regional.
Ciclo de Conferências :
 Conferência «Setúbal no Tempo de Almeida Carvalho» - 28 de abril na Biblioteca

Pública de Setúbal.
 Aula Partilhada «Almeida Carvalho: notas biográcas» - 17 de maio na Biblioteca

Pública de Setúbal.
 Conferência «Almeida Carvalho e o pioneiro do mutualismo local» - 19 de maio na

Associação de Socorros Mútuos Setúbalense.
 Conferência «Jornalismo no Sec. XIX - O Folhetim» - 16 de junho na Biblioteca

Municipal de Setúbal.
 Conferência «Tróia Romana: novas investigações arqueológicas» - 28 de outubro no

MAEDS - Museu de Arqueofolia e Etnograa di Distrito de Setúbal.


Conferência «Setúbal na épocado Ultimatum Inglês» - 30 de novembro no MAEDS Museu de Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal.
41

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS



2017

Conferência « As propriedades de casa nobres» da familia Cabedo em Setúbal e
Lisboa: da implantação à evolução morfológica - 15 de Dezembro no MAEDS - Museu
de Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal.

- Indicadores de Produção Cientíca
Artigos publicados em revistas/livros internacionais
 PEREIRA, Vera; SOARES, Joaquina e TAVARES DA SILVA, Carlos (2017) –

Understanding the First Chalcolithic Communities of Estremadura: Zooarchaeology of
Castro de Chibanes, Portugal. Preliminary Results. Papers from the Institute of
Archaeology, 27(1): Art. 6, pp.1–11, DOI:
http://maeds.amrs.pt/informacao/PUBLICACOES/2017/PEREIRAetal2017.pdf
 SOARES, Joaquina e TAVARES DA SILVA, Carlos (2017) - Living in the southwest

Portuguese coast during the Late Mesolithic: The case study of Vale Marim I. Journal of
Archaeological Science: Reports.
https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2017.11.019

Artigos publicados em revistas nacionais
 DETRY, Cleia; TAVARES DA SILVA, Carlos e SOARES, Joaquina (2017) – Estudo

zooarqueológico da ocupação romano-republicana do Castro de Chibanes (Palmela).
Revista Portuguesa de Arqueologia, 20, p. 113-127.
http://maeds.amrs.pt/informacao/PUBLICACOES/2017/RPA_Detry_Silva_Soares.pdf
 MAYET, Françoise e TAVARES DA SILVA, Carlos (2017) – Olarias romanas do Sado. In

FABIÃO, Carlos; RAPOSO, Jorge; GUERRA, Amílcar e SILVA, Francisco (Coord.), Olaria
Romana: seminário internacional e ateliê de Arqueologia experimental. Lisboa:
UNIARQ – Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, Câmara Municipal do
Seixal e Centro de Arqueologia de Almada.
http://maeds.amrs.pt/informacao/PUBLICACOES/2017/olariaromana.pdf
 SOARES, Joaquina; MAZZUCCO, Niccolò e TAVARES DA SILVA, C. (2017) – Marine

adaptations in the Late Mesolithic of the Portuguese southwest coast: use-wear
analysis of the lithic industry of Vale Marim I. Revista Portuguesa de Arqueologia, 20,
p. 31-44.
http://maeds.amrs.pt/informacao/PUBLICACOES/2017/RPA_Soares_Mazzucco_Silva.pdf

42

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

- Conferências Ciênticas
14 de janeiro
«Uma Cultura Marítima Ancestral: Modo de Vida Anfíbio no Neolítico do Estuário do Tejo»,
conferência proferida por Joaquina Soares integrada no ciclo Conversas no Museu, Museu
Naval de Almada.
28 de janeiro
«Fenícios no Baixo Sado», conferência proferida por Carlos Tavares da Silva integrada no
ciclo Conversas no Museu, Museu Naval de Almada.
4 de março
«Arqueologia da Baía de S. Torpes», conferência proferida por Carlos Tavares da Silva no
âmbito do encerramento da exposição Memórias da Praia de S. Torpes, Museu Nacional
de Arqueologia.
11 de março
«Almeida Carvalho e a Sociedade Arqueológica Lusitana», conferência proferida por
Joaquina Soares no âmbito do II Centenário Do Nascimento De João Carlos D´Almeida
Carvalho (1817-1897), Salão Nobre da Câmara Municipal de Setúbal.
7 de abril
«O Projecto de Investigação “Preexistências de Setúbal” e a armação do MAEDS na
Cidade”, comunicação apresentada por Carlos Tavares da Silva, Antónia Coelho-Soares,
Joaquina Soares e Susana Duarte no Simpósio Museus, Investigação & Educação.
«Castro de Chibanes: Investigação, Educação e Patrimonialização», comunicação
apresentada por Joaquina Soares, Carlos Tavares da Silva, Susana Duarte e Teresa Rita
Pereira no Simpósio Museus, Investigação & Educação.
27 de maio
«Para uma abordagem Epistemológica do Bronze do Sudoeste», comunicação
apresentada por Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares ao 1º Colóquio Internacional História das Ideias e dos Conceitos em Arqueologia, em Oeiras.
8 de setembro
«Arqueologia e Esboço Paleogeográco da Baixa de Setúbal», comunicação apresentada
por Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares ao Encontro Arqueologia Urbana e História
Local de Homenagem a Almeida Carvalho.
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9 de setembro
«Arqueologia Urbana e Sismo de 1755. O Contexto da Av. Luísa Todi, 170-178, Setúbal»,
comunicação apresentada por Joaquina Soares, Carlos Tavares da Silva e Susana Duarte
ao Encontro Arqueologia Urbana e História Local de Homenagem a Almeida Carvalho.
«Arqueologia E História Local: Vestígios Da Muralha Medieval, No Passeio Da Praia, Em
Setúbal», comunicação apresentada por Joaquina Soares, Teresa Rita Pereira, Susana
Duarte e Carlos Mouro ao Encontro Arqueologia Urbana e História Local de Homenagem a
Almeida Carvalho.
«Preexistências De Setúbal. Intervenção Arqueológica Na Rua Arronches Junqueiro 3234», comunicação apresentada por Carlos Tavares da Silva, Antónia Coelho-Soares e
Susana Duarte ao Encontro Arqueologia Urbana e História Local de Homenagem a
Almeida Carvalho.
16 de setembro
«o Pão. Arqueologia e Património Imaterial», comunicação apresentada por Joaquina
Soares às 2.ªs Jornadas para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial do Alentejo.
Elvas.
3 de outubro
«centro Histórico de Setúbal e Cultura Marítima», conferência proferida por Joaquina
Soares integrada nas comemorações da Semana do MAR.
20 de outubro
«Breaking Down Barriers: A Glimpse at South-western European Prehistoric Gender
Identities», comunicação apresentada por Joaquina Soares ao AGE Wokrshop
2017/Gender and Change in Archaeology.

- Conservação/restauro, Inventário e Classicação
de Espécimes Museológicos
No âmbito das competências técnicas e cienticas do MAEDS prosseguiu-se com a
conservação e restauro de materiais arqueológicos provenientes das escavações de
Chibanes (Palmela), do Castro da Rotura, da Quinta do Estácio, da Travessa Frei Gaspar,
da Rua Arronches Junqueiro 32-34 e da Rua António Joaquim Granjo 19.
No total foram inventariadas e tratadas mais de 3000 peças.
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- MAEDS- Serviço Educativo
Exposições Temporárias
Até ao dia 7 janeiro
Exposição “O arquivo Leisner e os arquivos históricos da arqueologia portuguesa”.
Exposição organizada pela DGPC. Curadoria: Ana Catarina Sousa, Filipa Bragança e
Fernanda Torquato.
10 de janeiro a 9 de fevereiro
Exposição de fotograa CHRYSALIS De Rosa Nunes. Curadoria: Joaquina Soares
11 de fevereiro a 31 maio
Homenagem à Arquitecta Teresa Beirão: uma obra dedicada à arquitectura em terra Organização conjunta com a Centro da Terra
10 de março a 31 de maio
"Vieira da Silva. Gravuras» - Comemorações do Dia Internacional da Mulher/17.
Curadoria: Marina Bairrão Ruivo - Colaboração: Fundação Arpad Szenes -Vieira da Silva
Apoio: Junta de Freguesia de São Sebastião
24 junho a 15 de outubro
"Arrábida. Roteiro de afectos» - Colectiva de pintura, fotograa, desenho e escultura Artistas: Acácio Malhador, Ana Lima Netto, Andreas Stocklein, Emília Nadal. Maria
Gabriel, Misé P. e Rosa Nunes. Curadoria: Joaquina Soares
17 novembro a 13 janeiro
Exposição documental da musicóloga e pedagoga "Maria Adelaide Miguéns Rosado Pinto.
20 anos depois..." - Parceria MAEDS/LASA/ Câmara Municipal de Setúbal.

- Sextas de Arte e Ciência

(Parceria SYNAPSIS-MAEDS)

13 de outubro
... Entre contos e lendas, uma viagem pela memória e pela literatura oral tradicional - Com
apresentação de Sara Loureiro, intervenção de Joaquina Soares e a participação de
contadores de histórias e músicos.
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17 de março
«Um planeta ameaçado! Recursos e clima que soluções?» - Com o Prof. Francisco
Ferreira
Actualmente consumimos mais de 60% do que o planeta é capaz de renovar. Estamos a
usar combustíveis fósseis, a comer peixes de fundo com uma longa vida, e até já há locais
onde bebemos água fóssil. Com uma população a atingir 9 mil milhões na década de 2040
e com alterações climáticas com um impacte crescente, o que signicam soluções como
o Acordo de Paris à escala global e o que podemos fazer às escalas nacional, local e
também individual?
24 de fevereiro
Pintura e medicina - Com Dr. António M. D. Poças
24 de novembro
Desumanamente humanos . As vivências no campo de refugiados de Idomeni na Grécia.
Com Lígia Gonçalves

- Sábados no Museu
Ciclo de Conferências
21 de janeiro
"Setúbal sob jurisdição da ordem militar de Santiago na Idade Média: a estruturação de
um núcleo portuário urbano” - Com Dr.ª Ana Cláudia Silveira
11 de fevereiro
Imigração contemporânea para Portugal: menos trabalhadores, mais investidores e...
refugiados - Com Prof. Doutor Jorge Malheiros
28 de outubro
Tróia romana: novas investigações arqueológicas - Com Doutora Inês Vaz Pinto

- Mercado Romano 2017
No dia 9 de abril, o MAEDS participou com o atelier “Os Deuses Romanos” em mais uma
edição do Mercado Romano de Tróia. Evento que este ano foi dedicado ao Deus Mitra.
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Realizámos uma visitação ao universo mitológico greco-latino, através de abordagem
lúdica, com jogos pedagógicos, pinturas faciais, marionetas, construção de adereços
inspirados na indumentária romana. Estimamos que cerca de 600 visitantes tenham
participado nesta iniciativa da Tróia Resort.

- Dia Internacional dos Museus
Comemorações do Dia Internacional e da Noite Dos Museus
18 de maio
Programa:
«Descobrindo a Obra de Vieira da Silva».
Visita-ocina para Escolas
Exposição«As Ruas Direitas de Lés a Lés»
Perspectivas dos alunos da Escola
Secundária Dom João II.
Curadoria: Professores Joseph Rodrigues,
lucília Telmo, Misé Pereira, Raquel Freitas,
Raquel Ventura e Susana Nogueira.
Participação de Miguel Banha e grupo
musical Sant'Iago Olodum.
Visita Guiada às Ruas Direitas De Setúbal
- Joaquina Soares - Parceria:
MAEDS/AMRS e Escola Secundária D.
João II

19 de maio - Noite dos Museus
Literatura , Artes Visuais e Música "Entre o Dizível e o Indizível: Há palavras imensas, que
esperam por nós» - Percurso literário inspirado na correspondência entre Vieira da Silva e
Mário Cesariny. Por Sara Loureiro, António Marrachinho, Ana Mafalda Silva e Cristina
Soares.
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Seminário Adobe de Setúbal
20 de maio
Programa:
"Caramelos"- Os alicerces da patrimonialização de um termo identitário.
Teresa Sampayo
«Mapeamento e caracterização das casas "caramelas" na zona do Pinhal Novo»
Inês Oliveira
"Construção em adobe na região de Setúbal- contributo para a sua conservação»
Paulina Faria
Apresentação do livro "o adobe" - Alice Tavares e Maria Fernandes. Parceria com Centro
da Terra.

- Semana do Mar
Conferência «Centro Histórico de
Setúbal e Cultura Marítima» Visita guiada aos espaços expressivos da cultura marítima
em Setúbal. Conferência e visita
guiada por Joaquina Soares.
Parcerias: Administração dos
Portos de Setúbal e Sesimbra e
Câmara Municipal de Setúbal
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- Públicos Escolares
Visitas-ocinas/ Exposições Temporárias
14 de março a 31 de maio
«Descobrindo a obra de Vieira da Silva»

- Ateliês de Verão 2017
Público-alvo: dos 7 aos 13 anos
 Arrábida roteiro de afectos
 Ilustrando no museu...
 Deuses greco-romanos

21 de novembro a 10 de janeiro
«À descoberta de Maria Adelaide Miguens Rosado Pinto... 20 anos depois»

- O Museu vai à Escola...
3, 4, 10, 11, 12 de janeiro/16 e 17 de fevereiro/ 9 e 10 de março/29 de outubro
 Escola Básica 2+3 do Bocage (Setúbal)/
 Escola 2+3 Aranguês em Setúbal
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 Escola 2+3 Nuno Álvares de Arrentela (Seixal)
 Escola Básica Carlos Ribeiro (Pinhal de Frades, Seixal)
 Agrupamento de Escolas da Ordem de Santiago – Bela Vista (Setúbal)
 Escola Básica D. João II (Baixa da Banheira – Moita)
 Agrupamento de Escolas da Ordem de Santiago – Bela Vista (Setúbal)
 Escola Básica 2+3 Hermenegildo Capelo (Palmela).

Participantes: 1278

- Visitas Guiadas ao Centro Histórico de Setúbal
7, 14, de janeiro/1 de fevereiro/10 de março/27 de abril/9 de maio
 Escola Básica do Bairro Afonso Costa (Setúbal)
 Escola da Ordem de Santiago (Setúbal)
 Centro de Cidadania Activa (Setúbal)
 Escola Secundária Manuel Martins (Setúbal)
 Agrupamento de Escolas da Ordem de Santiago – Bela Vista (Setúbal)
 Centro Paroquial do Pinhal Novo.

a sua atividade de investigação, difusão cultural e conservação. Procurámos aprofundar
o trabalho
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6. PEDEPES ........................
PLANO ESTRATÉGICO PARA O

DESENVOLVIMENTO DA
PENÍNSULA DE SETÚBAL
No âmbito do Plano Estratégico para o Desenvolvimento da Península de Setúbal
(PEDEPES), demos continuidade ao processo de aprofundamento e atualização do Plano.
A importância da denição das linhas estratégicas para o desenvolvimento regional, em
todas as áreas que inuem na qualidade de vida de quem escolhe a nossa região para
viver, trabalhar e usufruir coloca este tema no centro da atividade da associação.
Preparar a nossa estrutura para garantir capacidade para preparar o debate da revisão do
PEDEPES e começar a produzir analise setorial que proporcione durante o ano de 2018 e
2019 aprofundar através de encontros ou seminários as linhas estratégicas que irão
armar a nossa região, foi o nosso objetivo em 2017.
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7. ADMINISTRAÇÃO GERAL
E FINANÇAS E RECURSOS
HUMANOS
7.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL
Foram aplicadas as normas e os regulamentos internos em vigor, em todos os procedimentos administrativos desenvolvidos nos setores de contabilidade e património,
aprovisionamento, tesouraria, recursos humanos e expediente, arquivo e serviços gerais,
e asseguradas funções elencadas para esta área, na Estrutura Orgânica dos Serviços da
AMRS.
No setor de Aprovisionamento foram elaborados vinte e um processos de adjudicação,
todos no âmbito da legislação em vigor para a contratação pública (CCP), no total de 
435.575. Um processo de Empreitada de Obra Pública para Consolidação e Proteção da
Zona Envolvente ao Convento de São Paulo, no valor de  44.900 e vinte processos de
Fornecimento de Serviços, por ajuste direto, de valor superior a  5.000,00, no desenvolvimento do Plano de Atividades, no total de  390.675.
No setor de contabilidade foram executadas tarefas de preparação da transição do POCAL
para o Novo Sistema Contabilístico para as Administrações Públicas (SNC-AP), tendo em
conta a perspetiva de entrada em vigor a 1 de janeiro de 2018. Situação adiada por mais
um ano, nos termos do OE para 2018.

7.2. RECURSOS HUMANOS
No setor de Recursos Humanos, o aspeto mais relevante da sua atividade prendeu-se
com o levantamento das situações laborais precárias e/ou inadequadas existentes e que
ocupavam postos de trabalho correspondentes a necessidades permanentes dos
serviços da AMRS, no seguimento da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro e da Resolução
n.º 32/2017, de 28 de fevereiro, do Conselho de Ministros, que assumia o compromisso
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do Governo num Programa de Regularização de Vínculos Precários na Administração
Pública, o “chamado” PREVPAP.
Igualmente, o levantamento das carreiras/categorias congeladas desde 2011, cujos
trabalhadores, à data de 31 de dezembro de 2016, se encontravam em condições de
alterarem o seu posicionamento remuneratório em janeiro de 2018, foi feito pelos
recursos humanos.
Foi ainda provido o lançamento de um concurso público de pessoal e acompanhado o
processo de recrutamento de dois assistentes operacionais para a Quinta de S. Paulo,
nomeadamente para executar tarefas relacionadas com a manutenção da Quinta
Pedagógica.
 Durante o ano de 2017, alguns trabalhadores da AMRS frequentaram ações formação

prossional, tendo em vista a diversicação e o aumento das suas competências
técnicas/prossionais: Workshop “SNC-AP – Transição simples para o novo sistema
contabilístico”, promovido pela AIRC – frequentaram 2 trabalhadores da área;
 Ação de formação sobre “Sistema de Normalização Contabilística para as

Administrações Públicas”, promovida pela OCC – Ordem dos Contabilistas
Certicados – frequentou 1 técnica superior economista;
 Cursos on-line na área da programação e desenvolvimento de App's:

1. Curso Completo do Desenvolvedor iOS 10 – Crie 15 App's;
2. Deploy para Android e iPhone, App Store Google Play;
3. Become a Web Developer from Scratch v2016;
4. Ruby on Rails – Curso Completo;
Frequentaram estes cursos Engenheiros de informática do Setúbal Península Digital.
No âmbito da promoção da saúde e prevenção da doença, foram realizados exames
médicos a todos os trabalhadores e obtidas as chas individuais de aptidão para o
trabalho, nos termos da Portaria n.º 71/2015, de 10 de março.
No setor dos serviços de expediente, arquivo e serviços gerais, foi assegurado o controlo
de existência de bens do economato, necessários ao desenvolvimento das atividades da
AMRS.
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8.3.4.1 Transferências Correntes - Despesa

Entidade: Associação de Municípios da Região de Setúbal
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Designações
Legais

Entidade
Beneciária

Lei nº 50/2012,
de 31/8

CDR, EIM

TOTAL ……

Finalidade

Montante
Orçado

Programa Financeiro
 170 068,00
de Dissolução e
Liquidação

Transferências
Efectuadas

 169 553,00

Grau de
Execução
Despesa

Observações

100%

 170 068,00  169 553,00
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8.3.4.1 Transferências Correntes - Receita

Entidade: Associação de Municípios da Região de Setúbal
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

 40 754,00

 0,00

Operação n.º 200009079 Arrábida a Património Mundial

Mecenato Cultural

APSS

 26 000,00

 27 000,00

Apoio ao Festival Liberdade
Edição 2017

Mecenato Cultural

Regiset, Lda

 2 000,00

 2 500,00

Apoio ao Festival Liberdade
Edição 2017

Mecenato Cultural

Crómia, Lda

 2 000,00

 2 500,00

Apoio ao Festival Liberdade
Edição 2017

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

Municípios Associados

 1 478 452,00

 1 451 962,00

Duodécimos

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

Municípios Associados

 413 173,00

 294 334,00

Setúbal-Península Digital

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

Municípios Associados

 20 425,00

 0,00

Promaas1999/2000
Programa de Modernização
Administrativa

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

Municípios Associados

 3 650,00

 0,00

Designações
Legais

TOTAL ……

 1 986 429,00

Comparticipação no capital
social da AMRS na CDR, EIM

 1 778 296,00
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RELATÓRIO DE GESTÃO
O novo sistema de normalização contabilística para as administrações públicas (SNCAP), 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 2017.
O presente Relatório pretende espelhar os resultados obtidos durante o exercício de 2017,
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 2017, 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

2017

2016

2015

2014

Total de Recebimentos

2.091.994

2.070.512

2.196.371

1.924.806

Total de Pagamentos

2.373.615

2.349.481

1.953.139

1.658.013

Saldo do Exercício

-281.621

-278.969

243.232

266.793

Saldo para a Gerência
do ano seguinte

348.920

630.540

909.509

666.277

Saldo Corrente

-45.465

168.263

646.483

455.115

85.594

466.591

197.132

99.879

Compromissos Transitados

A receita global registou um saldo corrente negativo (receita corrente – despesa corrente), de
45.465 euros.
O Saldo do exercício de 2017 foi inuenciado pela não arrecadação de  664.538, de dívida
acumulada dos municípios de Alcácer do Sal, Alcochete, Almada, Moita, Palmela, Santiago do
Cacém, Setúbal e Sines.

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

2017

2016

2015

2014

2.276.36
2.091.994
91,89 %

2.760.569
2.070.512
75 %

2.325.425
2.196.370
94,45 %

2.253.037
1.924.806
85,43 %

A taxa média de arrecadação da receita dos últimos quatro anos é de 86,69%.

125

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

1.2.1. RECEITAS CORRENTES
(valores expressos em euros)
Orçamento
2017

Receitas Correntes
Rendimentos de propriedade

Execução
2017

Taxa de
Execução (%)

100

0

0

1.986.876

1.778.296

89,5

Venda de bens e serviços correntes

20.000

22.418

112,1

Outras receitas correntes

3.000

24.521

817,3

1.825.235

90,8

Transferências correntes

Total das Receitas Correntes

2.009.976

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.

1.2.1.1. Evolução da Receita Corrente
(valores expressos em euros)
Receitas Correntes
Rendimentos de propriedade
Transferências correntes
Venda de bens e serviços correntes
Outras receitas correntes

Total das Receitas Correntes

2017

2016

2015

2014

0
1.778.296
22.418
24.521

61
2.038.771
25.681
1.199

136
2.103.743
18.346
74.146

143
1.884.410
21.230
15.023

1.825.235

2.065.712

2.196.371

1.920.806

A receita corrente diminuiu  240.477 face ao ano anterior, traduzindo um decréscimo de
11,6%, porque a dívida acumulada dos municípios associados no início de 2017, era menor.

1.2.1.2. Evolução das Transferências Correntes nos Últimos Quatro Anos
(valores expressos em euros)
Evolução das transferências correntes

2017

Sociedades e quase-sociedades
não nanceiras

32.000

2016
0

2015
0

2014
0

Públicas

27.000

0

0

0

Privadas

5.000

0

0

0

Administração Central

0

7.270

34.828

131.881

Proder nº 200009079

0

7.270

34.828

Administração Local:

1.746.296

2.031.501

2.068.915

1.752.528

Duodécimos

1401.485

1.381.436

1.356.419

971.387

50.477

267.611

340.565

229.422

364.071

480.055

Recuperação de dívidas (incluído em
duodécimos, no mapa do controlo
orçamental da receita)
Setúbal- Península Digital
Promaas 1999/2000

Total das Transferências Correntes

294.334

365.384

0

17.070

1.778.296

2.038.771

2.103.743

1.884.410
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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

Arrecadada

Dívida
Acumulada

2014

2015

Duodécimos

Arrecadada

Dívida
Acumulada

2016

SPD

SAMA

Arrecadada

Dívida
Acumulada

2017

ADS

Foi concluído, em dezembro de 2017, o pagamento da dívida de duodécimos e de
comparticipação no Setúbal Península Digital referente aos anos de 2012 e 2013, celebrado em
2014, por Acordo, com o Município de Setúbal.
O Município de Setúbal, desde 2015, não transfere a sua comparticipação anual para o Setúbal
Península Digital. Mantêm-se as dívidas com a 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.
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  664.538.

1.2.1.4. ESTRUTURA DA RECEITA CORRENTE
1%

2%
3%
Duodécimos

99,65%

Setúbal - Península Digital
Empresas públicas (APSS)

17%
79%

Empresas privadas
Recuperação de dívida
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Na estrutura da receita de 2017 predominam as receitas provenientes da Administração Local,
principalmente, as contribuições estatutárias dos municípios associados da AMRS.

1.2.2. RECEITAS DE CAPITAL
(valores expressos em euros)

Receitas de Capital

Orçamento
2017

Execução
2017

Execução (%)

96.760
170.000
266.760

96.760
170.000
266.760

100
100
100

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

Taxa de

Após processo de Oferta Pública de Venda, autorizado pela Assembleia Intermunicipal em 2013,
foi alienado o imóvel, designado de “Casa de Santana”, em Sesimbra, por escritura de compra e
venda datada de 17/07/2017, no valor de noventa e seis mil, setecentos e sessenta euros.
Foi, igualmente, concluído o processo de dissolução e liquidação da empresa CDR, EIM.

1.2.2.1. EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL
(valores expressos em euros)
Receitas Capital
Venda de Bens de investimento
Activos Financeiros
Total das Receitas de Capital

2017

2016

2015

2014

96.760
170.000
266.760

4.800
0
4.800

0
0
0

4.000
0
4.000

1.3. DESPESAS
(valores expressos em euros)

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

2017
2.907.276
2.373.615
81,6

2016

2015

2014

3.344.332
2.349.480
70,25

2.810.425
1.953.139
69,5

2.520.720
1.658.013
65,77

A taxa de realização da despesa global no exercício de 2017 foi de 81,6% e representa um nível
de pagamentos na ordem dos  2.373.615.
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1.3.1. DESPESA CORRENTE
(valores expressos em euros)

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

Total de Despesas Correntes

Orçamento

Execução

2017

2017

682.558
959.441
173.818
491.058
2.306.875

634.886

93,02

Taxa de
Execução (%)

741.908

77,33

169.553

97,55

324.353

66,1

1.870.00

81,1

A taxa de execução da despesa corrente foi de 81,1% e representa um volume de gastos
correntes em  1.870.700.

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

Total das despesas correntes

2017

2016

2015

2014

634.886
741.908
169.553
324.353
1.870.700

647.692
725.297
2.250
522.209
1.897.448

601.315
686.137

450.392
535.566
6.750
472.983
1.465.691

1.250
261.185
1.549.887

Houve diminuição global da despesa corrente quando comparada com o ano de 2016, no valor
de  26.748.
Face ao ano anterior, a rubrica com Pessoal diminuiu cerca de  12.800, a Aquisição de bens e
serviços cresceu  16.611 resultantes da execução das atividades programadas, as Transferências
correntes aumentaram, exclusivamente, resultantes da conclusão do Programa Financeiro de
Dissolução e Liquidação da empresa CDR, EIM, e as Outras despesas correntes diminuíram 
197.856.

Estrutura da Despesa Correnre

Total das Despesas Correntes

17%

34 %

9%

Despesas com pessoal
Aquisição de bens e serviços

40%

Transferências correntes
Outras despesas correntes

129

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

1.3.2. DESPESA DE CAPITAL
(valores expressos em euros)

Despesas de Capital
Aquisição de bens de capital

Total de Despesas de Capital

Orçamento
2017

Execução
2017

Taxa de
Execução (%)

600.401
600.401

502.915
502.915

83,76
83,76

O grau de execução das despesas de investimento foi de 83,76%, com um volume de pagamentos
na ordem dos  502.915 e de compromissos assumidos para o ano económico de 2018, pela
execução de contratos plurianuais, de  85.594.
Do investimento global executado, 479.778 euros foram gastos com os projetos da Quinta de S.
Paulo – Restauro e reabilitação do Convento de São Paulo, a Recuperação da Casa da Nora e, ainda,
no reforço das infraestruturas e aquisição de equipamento administrativo para o Convento de São
Paulo, entre outros.

Evolução da Despesa Capital
(valores expressos em euros)
Evolução das despesas

2017

2016

2015

2014

Aquisição de bens de capital

502.915

452.032

403.252

192.322

Total de Despesas de Capital

502.915

452.032

403.252

192.322

Total das Despesas de Capital
12%
33%

26%

2017
2016
2015

29%

2014
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1.3.3. DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA
(valores expressos em euros)
Evolução da despesa
Administração Autárquica (01)
Setúbal – Península Digital (02)

2017
Execução

%

1.436.538

1.132.911

78,87

299.623

261.830

Orçamento

2016

2015

2014

1.184.164

819.855

1.225.503

87,37

329.751

310.115

393.023

411.156

297.354

0

Quinta de S. Paulo (03)

725.811

652.417

89,89

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

445.304

326.457

73,31

424.408

525.815

39.488

2.907.276

2.373.615

81,64

2.349.480

1.953.139

1.658.013

Total das despesas

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 81,6%. As Atividades Mais Relevantes apresentam
um grau de execução de 79,59% e o Plano Plurianual de Investimento 83,76%.
(valores expressos em euros)
Por Orgânica

PPI
2017

Execução

AMR
2017

Execução

GOP
2017

Execução

Taxa de

Execução
(%)

Administração Geral (01)

14.200

3.094

399.480

340.531

413.680

343.625

Setúbal – Península Digital (02)

13.000

10.571

24.957

24.446

37.957

35.016

509.900

479.778

115.642

625.542

559.442

83,07
92,25
89,43

63.301

9.472

108.208

71.312

171.509

80.784

47,1

600.401

502.915

515.953

1.248.688

1.018.869

81,6

Quinta de S. Paulo (03)
MAEDS-Museu de Arqueologia e
Etnograa do Distrito de Setúbal (04)

TOTAL

648.287

79.664

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.
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OBJECTIVOS

2017

DOTAÇÃO

PAGAMENTO

413.680

343.625

83,07

001 -Organização e funcionamento dos serviços

55.370

33.410

76,27

002 -Cultura e Património

006 -PEDEPES

302.000
43.810
10.500
2.000

273.465
34.609
22.140
0

90,55
79
20,38
0

02-Setúbal – Península Digital

37.957

35.017

92,25

007- Equipamento

13.000

10.571

81,31

008- Comunicações

24.957

24.446

97,95

03 - Quinta S. Paulo

625.542

559.443

89,43

01-Administração Geral

004 - Sociedade de Informação e Setúbal Península Digital
005 -Formação e Modernização Administrativa

EXECUÇÃO (%)

011- Quinta S. Paulo

94.992

69.364

73,02

012- Conventos

487.200

458.530

94,12

013- Quinta Pedagógica

43.350

31.549

72,78

171.509

80.784

47,1

014 - Trabalhos museológicos e arqueológicos

79.608

64.635

81,19

015 - Instalações

61.541

7.813

12,69

016 - Atividades

28.600

6.676

23,34

1.660

1.660

100

100

0

0

1.248.688

1.018.869

81,6

04 - Museu Arqueologia e Etnograa - MAEDS

018 - Equipamento
019 - Acervo do Museu

TOTAL GERAL

A Administração Geral, função onde se desenvolvem as principais atividades no âmbito das atribuições
e competências da AMRS, tem uma taxa de execução orçamental de 83,07%, seguida do SPD-Setúbal
Península Digital com 92,25%, a Quinta de S. Paulo com 89,43% e o MAEDS-Museu de Arqueologia e
Etnograa do Distrito de Setúbal com 47,1%.
A boa performance da execução orçamental global das Opções do Plano deve-se, principalmente, nas
áreas da Cultura e Património, com os projetos: Festival Liberdade, Kid's Guernica e Edição do Livro
“Jornal Margem Sul”; da Sociedade de Informação e Setúbal Península Digital com o projeto “Agenda do
Professor 2017/2018”; da Quinta de S. Paulo com os projetos: Valorização, beneciação e conservação
da Quinta; o Reforço das infraestruturas, aos Conventos com o projeto: Restauro e reabilitação do
Convento de São Paulo, Recuperação da Casa da Nora, Edição de Livro sobre os Conventos de Alferrara e
Iniciativas culturais; da Quinta Pedagógica, com o projeto “A Quinta vai às escolas”; do Museu de
Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal com projetos no âmbito dos trabalhos museológicos e
arqueológicos, nomeadamente, a campanha arqueológica de Chibanes e as Exposições temporárias e
itinerantes.

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  502.915, a
que corresponde uma taxa de 83,76%.
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OBJECTIVOS

2017

DOTAÇÃO

PAGAMENTO

01-Administração Geral

14.200

3.094

21,79

001 -Organização e funcionamento dos serviços

14.200

3.094

21,79

02-Setúbal – Península Digital

13.000

10.571

81,31

007- Equipamento

13.000

10.571

81,31

509.900

479.778

94,09

03 - Quinta S. Paulo

EXECUÇÃO (%)

47.700

33.805

70,87

012- Conventos

462.200

445.973

96,49

04 - Museu Arqueologia e Etnograa - MAEDS

63.301

9.473

14,96

015 - Instalações

61.541

7.813

12,69

017 - Equipamento

1.660

1.660

100

100

0

0

600.401

502.915

83,76

011- Quinta S. Paulo

019 - Acervo do Museu

TOTAL GERAL

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  515.953, que
corresponde a uma taxa de execução de 79,59%.
OBJECTIVOS

DOTAÇÃO

PAGAMENTO

399.480

340.531

85.24

001 -Organização e funcionamento dos serviços

41.170

30.317

73.64

002 -Cultura e Património

006 -PEDEPES

302.000
43.810
10.500
2.000

273.465
34.609
2.140
0

90,55
79
20,38
0

02-Setúbal – Península Digital

24.957

24.446

97.95

008- Comunicações

24.957

24.446

97,95

03 - Quinta S. Paulo

115.642

79.664

68,89

011- Quinta S. Paulo

47.292

35.559

75,19

012- Conventos

25.000

12.557

50,23

013- Quinta Pedagógica

43.350

31.549

72,78

108.208

71.312

65,9

79.608
28.600

64.635
6.676

81,19
23,34

648.287

515.953

79,59

01-Administração Geral

004 - Sociedade de Informação e Setúbal Península Digital
005 -Formação e Modernização Administrativa

04 - Museu Arqueologia e Etnograa - MAEDS
014 - Trabalhos museológicos e arqueológicos
016 - Atividades

TOTAL GERAL

EXECUÇÃO (%)
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2.3.2. FINANCIAMENTO DAS AMR
O nanciamento das AMR - Atividades Mais Relevantes foi exclusivo da administração
autárquica.

3. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E
FINANCEIRA
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 2017 ascende a  2.439.526. No exercício de 2017, o ativo permanente (imobilizado)
representa 68,98% do total do ativo da Associação de Municípios e o ativo circulante
representa o remanescente 31,05%. A rubrica de dívidas de terceiros apresenta um valor
absoluto de  350.168 e que corresponde a 14,35% do ativo.
Rúbricas
Imobilizado
Dívidas de terceiros
Depósitos em instituições
nanceiras e caixa
Acréscimos e diferimentos
Total do Activo

2017

2016

Variação
Valor

%

1.682.906
350.168

1.362.836
548.479

320.070
-198.311

23,49
-36,16

353.638

645.731

-292.093

-45,24

52.814
2.439.526

61.774
2.618.820

-8.960
-179.294

-14,51
-6,85

Evolução das Imobilizações
Rúbricas

2017

2016

Imobilizado Bruto

5.399.083
3.716.177
1.682.906
0
1.682.906
0

5.248.145
3.885.309
1.362.836
12.166
1.350.669
0

Amortização Acumuladas
Imobilizado Liquido
Imobilizações incorpóreas
Imobilizações corpóreas
Investimentos nanceiros

Variação
Valor
150.938
-169.132

320.071
-12.166
332.238
0

%
2,88
-4,35
23,49
-100
24,60
0
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Dívidas de Terceiros
Rúbricas

Variação

2017

2016

350.168

378.479

-28.311

-7,48

Empréstimos concedidos – CDR, EIM

0

170.000

-170.000

-100

Estado e Outros Entes Públicos

0

0

0

0

350.168

548.479

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

Total

Valor

%

-198.311

-36,16

As dívidas de terceiros diminuíram 36,16% quando comparadas com o exercício de 2016.
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 2017 o valor total dos depósitos em bancos era de
 353.526, acrescido de  111 em caixa, representando 14,49% do conjunto do ativo.
Acréscimos e Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2017, no seu balanço, a AMRS tinha contabilizado em acréscimos de
proveitos  8.375 e em custos diferidos  44.439. Do total dos custos diferidos,  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.E os  8.375 de acréscimos de proveitos 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

2017

2016

Património

1.122.858
1.163.862
5.427
17.635
2.309.782
2.304.313

Resultados transitados
Reservas legais
Resultado Líquido do exercício

Total dos Fundos Próprios

Variação

1.122.858
1.422.564
5.427

Valor
0
-258.702
0

%
0
-18,19
0

-246.536
2.304.313

264.171
-562.409
5.469

107,15
-19,62
0,24

Os Fundos Próprios da Associação no nal do exercício de 2017 ascenderam a 2.309.782 euros,
a que corresponde um aumento de 0,24% relativamente ao exercício do ano anterior.
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3.1.3. PASSIVO
Estrutura do Passivo
Rúbricas
Provisões para riscos e encargos
Dividas a terceiros
Acréscimos e diferimentos

Total do Passivo

2017
49.129
4.721
75.894
129.744

2016
49.129
183.677
81.701
314.507

Variação
Valor

%

0
-178.956
-5.807
-184.763

0
-97,43
-7,11
-58,75

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

2017

2016

4.240
481
4.721

14.344
169.332
183.677

Variação
Valor

%

-10.104
-168.851
-178.956

-70,44
-99,72
-97,43

A dívida a terceiros refere-se, maioritariamente, ao Estado e Outros Entes Públicos e representa
89,81% da dívida total.
Acréscimos e Diferimentos

No nal do ano económico de 2017, na rúbrica acréscimos de custos consta o valor de 
75.894. Este valor engloba o reconhecimento de custos a pagar em 2018 relativos a férias,
subsídio de férias e respetivos encargos, adquiridos em 2017.

3.2. ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
O Resultado Líquido do Exercício de 2017 é positivo de  17.635. Quando comparado com o ano
anterior, verica-se um aumento do seu valor na ordem dos 107,15,%. Para este resultado
contribuiu, principalmente, a diminuição dos custos operacionais, resultante da atividade da
AMRS.

3.2.1. EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS
Rúbricas
Resultados Operacionais
Resultados Financeiros
Resultados Extraordinários

Resultado Líquido do Exercício

2017

2016

-39.740
-373
57.749
17.635

-233.711
-514
-12.310
-246.536

Variação
Valor

%

193.971
141
70.059
264.171

83
27,43
569,12
107,15
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No gráco abaixo pode observar-se a evolução do Resultado Líquido do Exercício nos últimos
quatro anos.
Resultado Líquido Exercício
2

2015
108.545,00

2017
17.635

2014
-131.520,07
2

25

2016
-246 536,51

3

3.2.2. RESULTADOS OPERACIONAIS
3.2.2.1. PROVEITOS OPERACIONAIS
Rúbricas

2017

2016

Transferências e subsídios obtidos

1.743.485

Outros proveitos e ganhos operacionais
Total dos Proveitos Operacionais

Variação

1.717.945

Valor
25.540

%
1,49

27.181

24.261

2.920

12,04

1.770.666

1.742.206

28.460

1,63

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

3.2.2.2. CUSTOS OPERACIONAIS
Rúbricas

2017

2016

Variação
Valor

%

-138.614

-11,77

654.025

-24.362

-3,72

1.067

2.250

-1.183

-52,58

Amortizações

91.754

95.328

-3.574

Provisões do exercício
Outros custos e perdas operacionais

0

0

Fornecimentos e Serviços Externos
Custos com pessoal
Transferências e subsídios correntes
concedidos e prestações sociais

Total dos Custos Operacionais

1.039.494

1.178.108

629.663

48.428

46.206

0
2.222

1.810.406

1.975.917

-165.511

-3,75
0
4,81
8,38
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Na estrutura dos Custos Operacionais, os Fornecimentos e Serviços Externos representam
57,42%, Pessoal 34,78%, Transferências e subsídios correntes concedidos 0,06%, as
amortizações 5,07% e Outros custos e perdas operacionais 2,67%.
Ao compararmos os dois últimos anos, verica-se que houve uma diminuição dos custos
operacionais na ordem dos 8,38%.

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

2017

2016

0
373

61
575

Variação
Valor
-61
-202

%
-100
-35,13

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

2017

2016

57.753

5.000

Variação
Valor
%
52.753
1.055,06

4

17.311

-17.307

-99,98

O valor de 2017 em proveitos e ganhos extraordinários inclui as mais-valias resultantes da alienação do
imóvel designado de “Casa de Santana”, em Sesimbra.

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 positivo de  17.635,01 seja transferido 5% ( 881,75) para a conta
571 - Reservas Legais, nos termos do ponto 2.7.3.5 e do n.º 5 do art. 50º do Regulamento do
Sistema de Controlo Interno, e o remanescente ( 16.753,26) para a Conta 59 – Resultados
Transitados.
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4. ANÁLISE DOS FLUXOS DE CAIXA
Recebimentos
645.731,54

Saldo da Gerência Anterior
Execução Orçamental

630.540,59

Operações de Tesouraria

15.190,95

Total das Receitas Orçamentais

2.091.994,45

Receitas Correntes

1.825.234,45

Receitas de Capital

266.760,00

Receitas Outras
Operações de Tesouraria

0,00
207.857,24

2.945.583,23

Total….
Pagamentos

2.373.615,22

Total de Despesas Orçamentais

1.870.699,93

Despesas Correntes

502.915,29

Despesas de Capital
Operações de Tesouraria

218.330,36

Saldo para a Gerência Seguinte
Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

Total….

353.637,65
348.919,82
4.717,83

2.945.583,23

Em 2017, o saldo inicial dos depósitos à ordem em instituições nanceiras e caixa foi de 
645.731,54. O saldo para a Gerência Seguinte é de  353.637,65, sendo da execução
orçamental  348.919,82 e de operações de tesouraria  4.717,83.
Verica-se que a receita bruta total (corrente e capital) 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  281.620,77.

139

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

5. INDICADORES E RÁCIOS FINANCEIROS
5.1. MEIOS HUMANOS
Rácios
Despesa com o pessoal (mensal)/
trabalhadores da AMRS
Nº médio de trabalhadores

2017

2016

2015

2014

1.824

1.861

1.670

1.706

29

29

30

22

A Associação de Municípios da Região de Setúbal, a 31 de Dezembro de 2017, tinha ao serviço
29 trabalhadores, para o desenvolvimento da sua atividade, à semelhança do ano anterior, pese
embora a saída de dois trabalhadores (um por aposentação e outro designado para os órgãos
sociais da SIMARSUL, SA, em representação dos Municípios) e o recrutamento de outros dois
para a Quinta de S. Paulo.

5.2. MEIOS FINANCEIROS - %
Rácios
(Receita Total n - Receita
Total n-1)/Receita Total n-1
(Despesa Total n - Despesa
Total n-1)/Despesa Total n-1

2017

2016

2015

2014

1,04

-5,73

14,11

13,98

1,03

20,29

17,80

4,18

As Receitas Totais e as Despesas Totais da AMRS, em 2017, estiveram em linha com as
registadas no ano anterior, observando-se um aumento ligeiro, 1,04% e 1,03%,
respetivamente.

5.3. INDICADORES DE EFICÁCIA - %
Rácios

2017

2016

2015

2014

Receita recebida/receita
orçamentada

91,89

75,00

94,45

85,43

Despesa paga/despesa
orçamentada

81,64

70,25

69,49

65,78

Investimento pago/investimento
previsto (PPI)

83,76

31,10

60,29

44,61

GOP executado/GOP previsto

81,60

64,79

58,60

62,02
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Os indicadores de ecácia revelam que a receita e a despesa tiveram um grau de execução
nanceira de 92% e 82%, respetivamente, superior ao vericado no ano transato.
O grau de concretização do investimento (PPI), no corrente ano, teve um grau de execução
nanceira muito satisfatório, na ordem dos 80%, que compara com os 31% em 2016, 60% em
2015 e 45% em 2014.
Por sua vez, as Grandes Opções do Plano (PPI e AMR) tiveram um nível de execução nanceira
de 82%, superior ao registado no último triénio.

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

2017
42,92

160,48

2016

2015

2014

50,02
181,43

66,29
170,86

61,28
225,59

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 2017 vericou-se um aumento ligeiro do valor das receitas totais e das despesas
totais da associação, e uma diminuição ligeira do valor pago imputado às GOP (-13%), apesar
do grau de execução nanceira das GOP ter sido superior (82%, em 2017; 65%, 2016) ao
vericado nos anos anteriores.
O rácio GOP/despesa total xou-se nos 43%, o que representa uma diminuição relativamente
aos anos anteriores. Para um nível de execução das GOP de aproximadamente 82%, as
despesas associadas às GOP representaram 43% da despesa total.
O segundo rácio, por outro lado, mede a produtividade através da comparação das despesas
associadas às GOP com as despesas com o pessoal.
Este rácio teve um menor desempenho em 2017, uma vez que se vericaram dois efeitos em
simultâneo, uma diminuição da despesa paga imputada às GOP relativamente ao ano homólogo
(-13%), e uma diminuição mais ténue das despesas com pessoal (-2%, 2017-2016).
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5.5. RÁCIOS ORÇAMENTAIS
Rácios Orçamentais de Natureza Económica - %
Rácios

2017

2016

2015

2014

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

79,55

79,83

61,79

50,57

16,13

17,69

16,58

24,99

0,00

0,00

0,00

0,00

Receitas correntes/receitas totais
Pessoal/Despesas correntes

87,25
33,94

99,77
34,13

100,00
38,80

99,79
30,73

39,66

38,22

44,27

36,54

17,34

27,52

16,85

32,27

100,00
78,81

100,00
80,76

100,00
79,35

Aquisição de bens e
serviços/Despesas correntes
Outras Despesas correntes/
Despesas Correntes
Investimento/Despesas de capital
Despesas correntes/Despesas totais

100,00
88,40

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 vindo a aumentar ligeiramente a sua execução relativamente aos
anos anteriores.
Em 2017, tal como o vericado nos antes anteriores, 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. Relativamente ao total das despesas correntes,
observa-se que a aquisição de bens e serviços representam 40% (38% em 2016), as despesas
com pessoal 34% (34% em 2016), e as outras despesas correntes 17% (28% em 2016) são
as que tem um maior peso na estrutura da despesa total.
No que respeita às despesas de capital, o investimento representa a totalidade dessas
despesas.

Rácios Orçamentais de Natureza Financeira - %
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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 35% das receitas correntes;
- Os duodécimos cobrem cerca de 60% 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 vericam a existência de elevados
superavits nem elevados decits operacionais na associação. Não obstante, em 2017,
vericou-se que as despesas correntes foram ligeiramente superiores às receitas correntes;
- Em 2017, as despesas de capital são, apenas, de investimento e foram cobertas parcialmente
por receitas correntes (50%);
- Os investimentos absorvem cerca de 24% das receitas totais.

5.6. RÁCIOS FINANCEIROS - %
2017

2016

2015

2014

Rácios de Liquidez
Liquidez Geral
Liquidez imediata
Estrutura Financeira
Solvabilidade
Autonomia Financeira

9,26
3,32

4,73
2,43

8,23
3,55

25,43
7,58

17,64
0,95

7,33
0,88

9,98
0,91

76,90
0,99

Cobertura do imobilizado por
capitais permanentes

1,40

1,73

2,79

1,47

Endividamento
Tesouraria
Fundo de Maneio (’000)

5,36

10,13

9,11

1,28

699

991

1.853

2.188

Necessidades de Fundo
de Maneio (’000)
Outros Rácios
Equilíbrio Operacional

345

365

1.015

1.526

97,8

88,17

102,93

92,81

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). Em 2017, ambos os rácios de liquidez,
geral e imediata, aumentaram.
O indicador de solvabilidade revela que a AMRS apresenta uma elevada capacidade para fazer
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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%).
Já o rácio de cobertura do imobilizado por capitais permanentes, sendo maior que 1, indica que
o nível de capitais permanentes existente permite fazer face ao valor do imobilizado, gerando
ainda excedente (fundo de maneio).
O fundo de maneio é positivo para todos os anos em análise (FM> 0), apesar de em 2016 e
2017 denotar-se uma diminuição em termos de valor. 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
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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 (cash-ow).
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%
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 2017.
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).
Acréscimos e Diferimentos
Os custos e proveitos são reconhecidos pelo valor dos documentos que os titulam.
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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 2017.
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 2017, 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  489.255.
Relativamente às imobilizações em curso, as mesmas ascendem a  821.732 o que representa um
aumento de  447.445, dos quais  442.569 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  4.876 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.

6.2. OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE:
Equilíbrio Orçamental – art. 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3/9

Não foi cumprido o princípio de equilíbrio orçamental e nanceiro no exercício de 2017,
conforme se verica no mapa infra.
Receitas Correntes Cobrada Bruta

 1.825.234

Despesa Corrente
Amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo

 1.870.700
 0,00
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Calculo dos Limites de Encargos com Pessoal
Pessoal do Mapa 2017
Receitas Correntes 2016

357.689,46
2.065.712,32

Pessoal em QO Situação 2017
Pessoal do Mapa 2017

357.689,46

Pessoal em QO Situação 2017

40.154,14

40.154,14

Receita Corrente 2016

2.065.712,32

Encargos Totais 2017

634.886,57

Receita Corrente 2016

2.065.712,32

17,32%
11,23%
1,94%
30,73%

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.
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