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INTRODUÇÃO

A Associação de Municípios da Região de Setúbal, no ano de 2018, com uma
atividade marcada por um novo ciclo de conjuntura politica, destaca-se pela
atualidade que continua a imprimir aos seus projetos e à sua ação. Com a
preocupação constante de desempenhar o seu papel, como representante dos
seus associados e de todas forças vivas da nossa região, mantendo a sua visão
agregadora, potenciadora das energias e das vontades deste território tão
singular.
Esse papel levou-nos, com o conhecimento que granjeámos com a construção do
PEDEPES, a desaar o CEDRU a desenvolver um documento estratégico, ainda em
curso, a que denominámos Plano de Ação Estratégico da Região de Setúbal, para
que possamos prosseguir com o nosso trabalho de legítimos representantes de
uma região. Aliás, a aproximação da discussão sobre o novo quadro de Fundos
Estruturais Europeus, obriga-nos a estar na linha da frente na procura de soluções
para contrariar a experiência de subnanciamento de uma região, que carece de
um olhar crítico por parte de todos.
Estivemos ainda na linha da frente no acompanhamento do tema das
“Transferências de Competências” do Governo para as Autarquias, com especial
incidência na área da educação, pelo volume de encargos que a mesma transporta.
Assim como acompanhámos outras matérias de relevo da vida dos nossos
associados: Lei das Finanças Locais, Orçamento de Estado, Regularização de
Vínculos Precários-PREVPAP, Fundos Nacionais e Fundos Estruturais Europeus, ou
a aplicação aos municípios da lei 39/2009 que estabelece o Regime jurídico do
combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos
desportivos, entre tantas outras.
Mas a AMRS não se limita a um papel reetivo.
Ela contém em si a dimensão da construção conjunta e do apoio ao progresso do
trabalho dos municípios. Essa é a maior demonstração do nosso empenho na
construção de serviços públicos de qualidade.
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Esse papel é espelhado na ação dos diversos grupos de trabalho intermunicipal que
cresceram ou que surgiram durante este ano, com atividade signicativa.
Ou dos projetos que mantemos em comum, e que são a armação da coesão de
uma região que se estende desde o Tejo ao Baixo Sado. A Agenda Cultural
Regional, a Agenda do Professor, o projeto Kid´s Guernica, o Festival Liberdade, os
Jogos do Futuro, o projeto Setúbal Península Digital, o trabalho em torno do
Património Cutural, o nosso Museu de Arqueologia e Etnograa do Distrito de
Setúbal ou a Quinta de São Paulo, são exemplo vivos da multiplicidade de pontos
que nos unem, sendo muitos deles uma referência não só na região, como no país.
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1. CULTURA E
PATRIMÓNIO (NATURAL,
EDIFICADO E AMBIENTAL)
1.1. CULTURA
Festival Liberdade
Em 2018 o Festival Liberdade realizou a sua 6ª edição. Um festival que é simultaneamente o mais antigo e o mais jovem Festival da Região. Surgido em 1994 para
comemorar os Valores de Abril e a Liberdade, este marcante festival de juventude
regressou em 2014 e desde então não mais parou de crescer. A edição de 2018
realizou-se nos dias 15 e 16 de junho, na Praia dos Moinhos, em Alcochete.
Comemorar os valores da Liberdade e a Revolução de Abril e simultaneamente
potenciar o envolvimento da
juventude e do seu movimento
associativo na construção do
festival, dando-lhes a oportunidade
de dinamizar os espaços, as
iniciativas e os conteúdos que o
integram tem sido a pedra de toque
deste projeto ao qual o envolvimento entusiasta de mais de três
dezenas de estruturas de juventude, a participação e envolvimento
direto de mais 900 jovens na sua
produção e os mais de 35.000
visitantes do festival são a face mais
visível da sua dinâmica e importância para a Região.
Com entrada livre, o Festival contou
no Palco Liberdade com artistas
10
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como: Valas, Piruka, DJ Gamiix, DJ Setecta Clemente, Persona 77, Marta Ren &
Groovelvets, Richie Campbell.
No Palco Paz, destinado à promoção dos novos valores da música no plano dos
concelhos da Região, atuaram o Simon K, de Alcácer do Sal, os Metamorfose de
Alcochete, os Crimson Bridge de Almada, os Kira do Barreiro, os 4º 4 (quatro a
quatro) da Moita, The Crying Grapes do Montijo, os Paper Hearts de Palmela, os
Rkappa & Cubado de Santiago do Cacém, os Chocolate Negro do Seixal, Before the
Light de Sesimbra e Rivertied de Setúbal
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. Passaram por este palco cerca de 3 dezenas de projectos musicais envolvendo jovens da região
Na Tenda Juventude o público cou a conhecer projetos mais intimistas, em
particular, nas áreas da música, da dança, do teatro e do cinema. Realizou-se
também o encontro do movimento associativo juvenil, bem como um debate sobre
os 70 anos da aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem com a
presença via skype de Yousif Rabeh, membro da organização de jovens refugiados
da Palestina, de Vitor Dias, resistente antifascista e de Simão Calixto do projeto
Ruído.
Cerca de quatro dezenas de trabalhos desenvolvidos por jovens artistas da Região
integraram a “Arte em Liberdade”, uma mostra dedicada às artes visuais.
O Desporto, contou com diversas modalidades e experiencias que potenciaram o
envolvimento dos visitantes nas várias atividades desportivas espalhadas pela
Praia dos Moinhos, donde se destacou o skate, o Kitesurf, o Yoga, a escalada e o
rapel.
A Animação de Rua foi constante nestes dois dias de festa com a participação dos
Jovens Impulsionadores, a Charanga da Sociedade Filarmónica Samouquense, a
Associação Gil Teatro, Associação do Rancho Folclórico de São Francisco, entre
outros.
Pelo segundo ano consecutivo, Rui Unas, com o seu programa Maluco Beleza,
apresentou, em direto, os concertos do palco principal e realizou várias entrevistas aos artistas, autarcas e associações juvenis, que podem ser revistas na sua
página do Facebook e no seu canal no Youtube.
Mais uma vez tivemos a colaboração do Instituto Politécnico de Setúbal com o
apoio á realização do programa Flash Liberdade, programa transmitido on-line, que
possibilitou, no mês anterior à realização do Festival, uma promoção e divulgação
do mesmo, através de entrevistas a artistas, associações juvenis, entre outros.
11
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Grupo de Trabalho Intermunicipal dos
Vereadores da Juventude
O Grupo de Trabalho tem mantido a sua regularidade e dinâmica de trabalho,
alicerçado fundamentalmente no desenvolvimento do trabalho no quadro da
realização do Festival Liberdade, sendo também abordadas questões de interesse
dos municípios associados como sejam as comemorações do dia 24 de Março - Dia
Nacional do Estudante e do dia 28 de Março - Dia Nacional da Juventude, os
Conselhos e Fóruns Municipais de Juventude, entre outros.

Grupo de Trabalho Intermunicipal de Técnicos da Área da
Juventude
Comissão Técnica do Festival Liberdade
O Grupo de Trabalho tem adotado uma grande regularidade no seu trabalho
fundamentalmente assumindo a realização do Festival Liberdade. Reete-se assim
o contributo dos diversos técnicos municipais assumindo com a sua vontade e
dinâmica própria este espaço de trabalho intermunicipal manifestando-se como
uma das prioridades da sua ação e como espaço onde a partilha e o trabalho em
conjunto amplia a intervenção e experiência de todos e de cada um.

Grupo de Trabalho Intermunicipal da Cultura
O Grupo de Trabalho da Cultura voltou a reunir com o objetivo de partilhar e
divulgar politicas culturais relevantes nos municípios associados. Deniu-se como
prioridade do trabalho promoção de atividades dos municípios associados e
portanto o projeto da Agenda Cultural Regional representou uma parte substancial do retomar de trabalho deste Grupo. Foi também denido a necessidade da
realização de um Encontro Regional sobre Cultura que permitisse a partilha de
conhecimentos e visões sobre a intervenção do poder local nesta área e que
envolvesse os diversos parceiros culturais da região xando que o mesmo deveria
ocorrer em 2020 e marcaria o trabalho de preparação todo o ano de 2019.
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Agenda Regional Cultural
Em 2018 iniciou-se o projeto de desenvolvimento da Agenda Regional. Este projeto
assenta numa estratégia partilhada entre os associados da AMRS para a
divulgação das muitas e diversas iniciativas de carater cultural que são
promovidas pelos municípios e consiste no desenvolvimento de um site e de uma
aplicação para telemóvel (app).
O munícipe ou o turista/visitante desta região poderá, através de uma única
plataforma digital consultar, os diversos eventos culturais e desportivos que a
região oferece e conhecer de uma forma centralizada e simples quais os grandes
ou pequenos espetáculos, feiras ou festas, exposições ou eventos desportivos a
decorrer.
As primeiras fases do projeto - denição de layouts, desenvolvimento do site,
desenvolvimento da app – estão terminadas, prevendo-se o lançamento da
Agenda Regional no primeiro trimestre de 2019.

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. Tendo em conta o seu
carácter bienal e uma vez que a 6ª Edição do Kid's Guernica circunscreveu-se no
ano letivo 2017/2018 foi possível, em 2018, dar seguimento às fases
subsequentes do projeto, atendendo a que, a primeira fase havia decorrido ainda
no nal de 2017.
Desta forma foi dado sequência às seguintes fases em falta:
 2ª Fase - Desenvolvimento e Entrega dos trabalhos
 3ª Fase - Seleção
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 4ª Fase - Realização da tela
 5ª Fase - Festa de Encerramento

Pelo seu envolvimento direto na Candidatura da Arrábida a Reserva de Biosfera, foi
organizada e facultada aos professores envolvidos na 6ª Edição do Kid's Guernica,
uma sessão de esclarecimento sobre a Arrábida, com o ICNF – Instituto de
Conservação da Natureza e Florestas, que decorreu no dia 15 de fevereiro de
2018, no Edifício Ask Me Arrábida. Contou com a presença de vários técnicos do
ICNF, que partilharam temas especícos num programa preparado em exclusivo
para as escolas.

Sessão de esclarecimento facultada pelo ICNF

Desenvolvimento das propostas a nível de escola (2ª fase)
Para o desenvolvimento do projeto e por forma a conseguir corresponder às
necessidades das escolas participantes, a Associação de Municípios da Região de
Setúbal facultou Kit´s, preparados para esta fase do desenvolvimento criativo dos
alunos.
Para o efeito, proporcionou 1 kit por cada turma participante à luz do que havia
feito na edição transata.
Posteriormente às sessões de esclarecimento e à entrega dos Kit's, os alunos
desenvolveram as propostas com o acompanhamento e orientações dos
professores responsáveis. Aos professores, coube-lhes a tarefa de ajudar os
alunos a compreender a importância do conceito do projeto e das diretrizes
implícitas no regulamento.
A Associação de Municípios da Região de Setúbal rececionou cerca de 895
trabalhos provenientes dos 10 municípios participantes.
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Escolha da proposta (3ª fase)
Para a análise e escolha das propostas, a AMRS convidou os seguintes elementos,
que compuseram o painel de júri, de entre eles, o artístico plástico e presidente do
júri – Jorge Pé-Curto; a artista plástica - Ana Isa Férias do Serviço Educativo do
Museu de Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal; o representante do
ICNF – Eduardo Carqueijeiro e o representante da Candidatura da Arrábida a
Reserva de Biosfera – Wieslaw Bodziony.
Do 2º ciclo de ensino foi selecionada a proposta n.º 159 – “Um Olhar Protetor
para as Espécies da Arrábida”, do Agrupamento de Escolas do Barreiro – Escola
Básica D. Luís Mendonça Furtado.
Do 3º ciclo de ensino foi selecionada a proposta n.º 599 – “Por um Mundo
Melhor”, do Agrupamento de Escolas D. João I – Escola Básica D. João I, da Moita.
Do Ensino Secundário foi selecionada a proposta n.º 889 – “Arrábida Storming”,
do Agrupamento de Escolas da Moita – Escola Secundária da Moita.
Atendendo aos pressupostos das normas de participação, o júri decidiu que a
representação em tela, nas dimensões do quadro "Guernica", de Pablo Picasso 7,8mX3,5m, seria “Por um Mundo Melhor”, do Agrupamento de Escolas D. João I
– Escola Básica D. João I.

Trabalho denido para representação em tela - Escola Básica D. João I

Realização da tela (4ª fase)
A obra escolhida pelo júri foi pintada em tela, com o formato do quadro Guernica,
de Pablo Picasso, com a dimensão de 7,80m por 3,50m.
Durante o período de execução da pintura, que decorreu de 15 a 26 de maio,
tempo disponibilizado para a realização da pintura do painel, a escola recebeu apoio
técnico da AMRS e do município da Moita.
15
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Pintura da tela na escola

Festa de Encerramento (5ª Fase)
A edição do projeto Kid's Guernica culminou com a realização da sua festa de
encerramento.
A Festa de Encerramento decorreu no Parque Augusto Pólvora, no dia 29 de maio,
entre as 10:00 e as 16:30, tendo contado com cerca de 3600 participantes, de
cerca de 40 escolas de 10 municípios da Região. Registando um crescimento
notório face às edições anteriores.
Em parceria com o município de Sesimbra foi possível disponibilizar um vasto
número de atividades para os alunos, fruto da disponibilidade do município de
Sesimbra que organizou vários ateliers, para dar resposta ao universo de alunos
participantes.
Ainda, foi possível contar com atividades de várias áreas, dinamizadas por escolas
e/ou grupos pertencentes aos vários municípios.

Croqui com atividades da Festa de
Encerramento
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Com um leque variadíssimo de atividades, ateliers e de animações ao dispor dos
participantes, regra geral, houve um espaço dedicado à projeção do vídeo com os
895 trabalhos recebidos nesta edição com destaque ainda para a nalização da
tela, pelos alunos da EB D. João I.

Tela nalizada na Festa de Encerramento

Na Cerimónia de Entrega de Prémios, foi ofertada às três escolas distinguidas,
uma peça escultórica da autoria do escultor Jorge Pé-Curto, marcando o
reconhecimento do trabalho realizado por estes alunos e respetivos professores,
com destaque à oferta simbólica, por parte da AMRS, de material de pintura ao
aluno Leonel Baldé (autor da pintura realizada em tela).

Participação no Concurso UNESCO- JAPÃO
Financiado pelo Governo do Japão, este prémio, reconhece, anualmente, três
projetos ou programas de Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS),
no valor 50 000 dólares cada um. A AMRS considerou, estarem reunidas as
condições e os critérios, para se candidatar à edição deste Prémio Internacional,
com o objetivo, de partilhar um exemplo de boas práticas no domínio da Educação,
e neste caso concreto na área do desenvolvimento sustentável. Ainda que, não
tendo ganho, a Comissão Nacional da Unesco Portugal selecionou o Projeto Kid's
Guernica, como um dos três melhores projetos nacionais, candidatos ao Prémio
UNESCO – Japão para a Educação para o Desenvolvimento Sustentável, nesta
edição de 2018, conferindo confere um claro reconhecimento ao trabalho e
empenho desenvolvidos pelas escolas, professores e alunos neste projeto regional
e educativo promovido pela AMRS e seus municípios associados.
17
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Avaliação da 6ª Edição do Kid's Guernica
Com o objetivo de melhorar o trabalho com as escolas, bem como, o próprio
projeto foi implementado um questionário de avaliação às escolas participantes,
que permitiu efetuar um balanço global desta edição, com base na informação
constante nos questionários de avaliação da iniciativa. Para além desta avaliação o
grupo de trabalho procedeu à calendarização de exposições e Itinerâncias do
projeto.

Exposição dos projetos da 6ª Edição do Kid's Guernica no Seixal

Rede Intermunicipal de Bibliotecas da
Região de Setúbal
A 4 de junho realizou-se uma reunião de eleitos com responsabilidades na área das
Bibliotecas, onde foi possível discutir a pertinência da formalização desta rede,
perspetivando o seu reposicionamento e consequente projeção a nível nacional.
Saliente-se que o grupo intermunicipal de Bibliotecas da Região de Setúbal, um
18
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dos mais antigos a nível nacional, tem desenvolvido, ao longo de mais de três
décadas, um trabalho cooperativo, de âmbito intermunicipal, com a discussão de
problemáticas comuns e com a implementação de projetos comuns, evidenciando
desde logo um trabalho consolidado no âmbito desta vertente de trabalho em
rede.
O entendimento foi unânime, este reconhecimento foi encarado pelos municípios
como uma mera formalidade, até porque, todo o trabalho deste grupo, tem vindo a
ser feito de modo a garantir uma atualização permanente das valências das
bibliotecas, assente numa lógica de boas práticas e exemplo.
Desta forma, em novembro, o Conselho Diretivo da AMRS aprovou a alteração da
denominação do Grupo Intermunicipal das Bibliotecas da Região de Setúbal para
Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Região de Setúbal conferindo assim o
reconhecimento formal desta rede de bibliotecas.

Reunião de eleitos com responsabilidades nas Áreas das Bibliotecas

X Encontro de Leitura Pública
Dando continuidade ao trabalho iniciado no nal do ano transato de preparação do
X Encontro de Leitura Pública vários aspetos determinaram a forma de pensar e a
reexão deste grupo sobre o posicionamento das Bibliotecas Municipais da
Região.
Redes Sociais e Bibliotecas em Rede, tema denido para a X edição trouxe consigo
a valorização da temática do trabalho em rede, que assume um papel cada vez mais
importante para as bibliotecas públicas.
A estratégia de criação de redes intermunicipais de bibliotecas públicas municipais
promovida pela DGLAB alavancou o trabalho de preparação do X Encontro de
Leitura Pública. Para o efeito, o Grupo Intermunicipal das Bibliotecas da Região da
19
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Setúbal reuniu a 22 de maio de 2018 com o Diretor de Serviços da Direção-Geral
do Livro Arquivo e Bibliotecas da DGLAB, permitindo aprofundar esta temática,
centrada na importância das redes de bibliotecas públicas, do trabalho em rede no
caminho da formação integral do indivíduo e para o desenvolvimento das
sociedades.

Reunião com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas

O apuramento do valor das bibliotecas e o valor de referência de poupança para o
público em termos económicos mas também sociais, esteve também na base de
trabalho do grupo, que pretendeu alargar a reexão sobre o valor e a função social
das bibliotecas.
No âmbito da preparação do Encontro
que contemplou a denição do programa,
a conrmação de oradores e respetivos
convites, trabalhou-se ainda o grasmo
desta edição, materiais grácos, o site e
respetivos conteúdos e apostou-se ainda
num modelo de comunicação e sua
divulgação nas redes sociais.
O X Encontro de leitura realizou-se, a 15 e
16 de novembro, no Auditório do Fórum
Cultural de Alcochete, com a presença de
mais de uma centena de participantes.
Um vasto painel de oradores, enriqueceu
dois dias de Leitura Pública na Região de
Setúbal, comprovando a pertinência e
atualidade dos temas abordados.
Neste Encontro, foi possível validar a
importância das Bibliotecas Públicas
20
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como polos essenciais na vida cultural de todos os municípios e comunidades e de
destacar o seu papel fundamental para o estímulo à participação dos cidadãos.
Da avaliação feita ao Encontro, através de questionários de avaliação concebidos
para o efeito, afere-se que este superou as expectativas, tendo reunido, uma
avaliação bastante positiva.

Dar de Volta

As Bibliotecas Municipais da Região de Setúbal continuaram a Dar de Volta em
2018, tendo realizado como é costume a sua campanha de divulgação e promoção,
que iniciou como tem sido costume no mês de maio. Os materiais de promoção e
divulgação são comuns e da responsabilidade da AMRS, que os disponibiliza às
Bibliotecas, que continuam ininterruptamente o trabalho de incentivo à
reutilização de manuais escolares.
O Dar de Volta é um projeto intermunicipal, desenvolvido no quadro das diversas
bibliotecas municipais da Região, que assenta nos conceitos de solidariedade e de
rentabilização de recursos.
Não obstante do programa de gratuitidade dos manuais escolares ter-se
alargado, abrangendo os alunos do 2.º ciclo, o Dar de Volta continua
manifestamente ativo dada a elevada procura deste serviço, constatando-se
ainda, como um projeto de grande impacto para a comunidade educativa e para as
famílias, facto que justicou a sua continuidade e consequente promoção.
Continuam envolvidas neste projeto as Bibliotecas de Alcochete, Almada,
Barreiro, Moita Montijo, Palmela, Santiago do Cacém, Seixal e Setúbal e
respetivos polos.
A campanha manteve o mesmo modelo e canais de distribuição de estratégia
comum de divulgação e ainda os mesmos suportes, desdobráveis, cartazes A3 e
marcadores de livro, tendo sido mantida a mesma imagem gráca.
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Educação
As atribuições e competências atribuídas de forma universal aos Municípios no
âmbito do planeamento da rede educativa, a construção, a manutenção e o
apetrechamento de edifícios escolares no ensino pré-escolar e no 1ºciclo do
ensino básico, bem como o fornecimento de refeições escolares e o
desenvolvimento dos processos de ação social escolar e transportes escolares
nestes níveis de ensino, a par dos protocolos de gestão de pessoal auxiliar de ação
educativa no pré-escolar e de muitas outras tarefas e projetos socioeducativos
assumidos pelos municípios foram o mote da criação do Grupo de Intermunicipal da
Educação.
O ano de 2018 foi o ano de constituição do Grupo de Trabalho Intermunicipal de
Educação, que funcionou regularmente durante todo o ano de 2018, dando
cumprimento aos objetivos denidos pela AMRS para este grupo,
designadamente, aprofundar a troca de experiências e partilha do conhecimento
na área da educação, apoiar tecnicamente os órgãos da AMRS e dos municípios na
apreciação relativa a questões da temática da educação, propor projetos
conjuntos dos Municípios ou da AMRS nesta área e conhecer e estudar in loco
projetos, experiências de trabalho ou equipamentos que constituem uma maisvalia para o trabalho do conjunto dos municípios.
Para além das reuniões do Grupo Intermunicipal da Educação, realizaram-se um
conjunto de reuniões e visitas técnicas aos Municípios Associados, que permitiram
o aprofundamento do conhecimento mútuo, do trabalho e de projetos
desenvolvidos pelos Municípios Associados e pela AMRS, na área da Educação.
Sublinha-se que o modelo das reuniões e visitas resultou da vontade de cada
Município tratar o trabalho geral na área da educação, destacar aspetos
particulares do seu trabalho nesta área, dar a conhecer projetos educativos ou
experiências de trabalho concretas, daqui resultando uma enorme variedade de
abordagens e conteúdos diversicados em cada município.
Tendo sido realizadas reuniões, visitas, participação e acompanhamento técnico
de projetos nos seguintes Municípios: Alcácer do Sal, Alcochete, Almada,
Barreiro, Moita, Palmela, Santiago do Cacém, Seixal, Sesimbra e Setúbal.
Foi realizado no dia 10 de abril de 2018 um Workshop sobre a medida
10.1/promoção do sucesso escolar, promovido pela AMRS e Câmara Municipal do
Seixal, nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal.
Durante este ano foi elaborado e editado on-line o Caderno de Projetos e
Recursos Educativos da AMRS
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Foram elaborados diversos pareceres técnicos na área da educação de apoio aos
municípios associados e aos órgãos da AMRS, nomeadamente sobre as 10
versões do Projeto de Diploma Sectorial da Educação, articulada com Lei 50/2018
“ Lei-Quadro de Transferência de Competências para as Autarquias Locais e
Entidades Intermunicipais”; questões relativas aos equipamentos educativos que
integram o património próprio da Parque Escolar, E.P.E., no âmbito do Projeto do
Decreto-Lei de Educação; Cartas Educativas Municipais e Rede Educativa;
Transportes Escolares; Portaria nº113/2018, de 20 de abril, que estabelece as
regras nacionais complementares da ajuda à distribuição de fruta, produtos
hortícolas, bananas, leite e produtos lácteos, nos estabelecimentos de ensino, às
medidas educativas de acompanhamento e custos conexos, em aplicação da
respetiva Estratégia Nacional.
Procedeu-se à elaboração de grelha base para recolha de dados relativos à área da
educação no âmbito do processo de transferência de competências, permitindo
assim que cada um dos municípios associados dispusesse de um instrumento de
análise da realidade pré-existente e dos custos de funcionamento e de
investimento correlacionados.
A AMRS participou em vários eventos municipais e de outras instituições na área
da Educação, designadamente no VI Seminário das Bibliotecas Escolares do
concelho de Setúbal – Desaos para o sucesso; na Feira XXI de Projetos
Educativos da Moita; na Feira de Projetos Educativos do Seixal; na Feira de
Pedagógica do Barreiro; no Congresso do Grupo de Intervenção em Saúde
Comunitária de Sesimbra; na Festa de Encerramento do Projeto Fantasiarte, em
Palmela; na IV Conferência Anual de Educação de Setúbal; na 2ª edição do Mercado
da Cidadania, promovido pela Câmara Municipal de Palmela, realizado em Pinhal
Novo; no II Colóquio Internacional Territórios e Comunidades Educadoras e
Desenvolvimento Sustentável – Descentralização e Inovação Pedagógica, que
decorreu na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de
Coimbra.

Transferência de Competências
O aprofundamento do conhecimento e da discussão em torno da Descentralização
Administrativa, da Regionalização e dos processos de transferência de
competências para as autarquias marcaram a atividade da AMRS durante o ano de
2018.
Reforçou-se o conhecimento das iniciativas legislativas apresentadas na
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Assembleia da República no âmbito da descentralização administrativa, Armouse através da atividade de apoio aos municípios que a AMRS desenvolveu, os três
princípios da Constituição da República Portuguesa respeitantes ao Poder Local
Democrático: Autonomia, Descentralização e Subsidiariedade e valorizou-se a
garantia da universalidade do acesso das populações aos bens e serviços do
Estado que efetivam direitos constitucionais, bem como a justa repartição dos
recursos públicos entre o Estado e as Autarquias Locais.
O Encontro “Descentralização Administrativa – Municípios e Regiões –
Aprofundar Abril” foi um espaço privilegiado para o aprofundamento da discussão
sobre estas matérias.

O Encontro “Descentralização Administrativa – Municípios e Regiões –
Aprofundar Abril”, realizou-se no dia 21 de maio, no Auditório Municipal do Pinhal
Novo, tendo contado com 113 participantes, de várias organizações e
instituições, nomeadamente Câmaras Municipais e Assembleias Municipais do
Distrito de Setúbal; Juntas de Freguesia e Assembleias de Freguesia; ANMP;
Delegação Distrital da ANAFRE; Deputados à Assembleia da República eleitos pelo
círculo do Distrito de Setúbal; Instituições Regionais que integram a Comissão
Executiva e o Conselho Regional do PEDEPES; Instituições Regionais e Municipais
de áreas que se encontram em discussão no âmbito do processo de transferência
de competências, tais como Diretores de Escolas, Diretores dos Agrupamentos
de Centros de Saúde e de Hospitais, entre outros.
O Encontro decorreu com um nível elevado de participação e debate.
Durante o ano de 2018 foram elaborados vários pareceres sobre a temática da
descentralização administrativa e os processos de transferência de competências
em curso assim como foram organizados vários dossiers de acompanhamento
destes processos, nomeadamente sobre a lei-quadro de transferência de
competências para as autarquias e entidades intermunicipais; projetos de
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diplomas sectoriais nas áreas da educação, recursos humanos e cultura; lei das
nanças locais; iniciativas legislativas, entregues na Assembleia da República, no
âmbito do processo de Transferência de Competências para os Municípios e outos
assuntos correlacionados.

1.2. PATRIMÓNIO (NATURAL,
AMBIENTAL E EDIFICADO)
Arrábida
A visão que temos sobre o futuro da nossa Região, é através do desenvolvimento
económico e social sustentável, isto é, que permita compatibilizar de forma
douradora a presença humana, a atividade económica e a pressão urbana, com a
preservação do património natural e cultural.
Devemos ser capazes de promover o desenvolvimento sustentável do território da
Arrábida e desta forma apresentarmos uma Candidatura da Arrábida a Reserva da
Biosfera Unesco.
A candidatura é liderada pela AMRS – Associação de Municípios da Região de
Setúbal, em parceria com os municípios de Setúbal, Palmela e Sesimbra e o ICNF –
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, entidades que
formalizaram a parceria através da assinatura de protocolos de colaboração. O
grande objetivo é 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.
As Reservas da Biosfera, partilham um trabalho em rede (entre as reservas da
biosfera portuguesas, as redes regionais, e o nível internacional), permitindo a
aplicação de um plano de ação conjunto que visa conciliar a conservação da
natureza, biodiversidade e geodiversidade com a atividade humana, assente numa
estratégia de desenvolvimento económico sustentável das suas regiões,
envolvendo os Stakeholders, situação esta que cou, em 2018, muito aquém das
expectativas.
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No âmbito do trabalho desenvolvido em 2018, destacamos o seguinte:
Pelo terceiro ano consecutivo estivemos presentes no “Festival Queijo, Pão e
Vinho”. A nossa participação reforçou o empenho na promoção e divulgação da
“Candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera”, junto dos produtores da Região
da Arrábida e dos visitantes deste certame.
Estivemos presentes na V edição da "Quinta na Moagem” com o objetivo de dar a
conhecer aos produtores e visitantes a Candidatura da Arrábida a Reserva da
Biosfera. Esta participação com um stand partilhado com a ADREPES,
proporcionou também transmitir a relevância deste processo para os produtores
locais presentes.
Marcámos presença na Feira San'tiago 2018, que decorreu entre o dia 21 de julho
e o dia 5 de agosto, no Parque de Santiago, nas Manteigadas. O tema desta edição
da iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Setúbal, considerada a partir
deste ano como produto turístico, foram os "Vinhos da Península de Setúbal",
representados pelos seus 43 produtores, no Pavilhão Vinhos de Setúbal.

No âmbito do Projeto Educativo da Candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera
UNESCO o lema do Kid's Guernica, no ano letivo 2017/2018, foi “Arrábida
Biosfera”. A 6ª edição deste projeto educativo, que se tem distinguido e enraizado
no seio das escolas e que, contou com cerca de 4500 alunos da Região, a trabalhar
em torno do tema, Arrábida Biosfera, elevando uma matéria cada vez mais
premente nos dias de hoje, a Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável.
Destacamos, também a presença na sessão de apresentação das Maletas da
Sustentabilidade, organizada pela ENA – Agência de Energia e Ambiente da
Arrábida e pela Câmara Municipal de Setúbal, sendo que, uma das três maletas, a
“Arrabida – Serra e Mar” contém contributos da Candidatura da Arrábida a
Reserva da Biosfera.
Participámos também nas XXIV Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental,
organizada ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental em parceria
com a Câmara Municipal de Setúbal e o Instituto das Comunidades Educativas. O
Presidente do Conselho Diretivo da AMRS, fez parte do leque de oradores da
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Conferência Inaugural desta iniciativa, dando a conhecer aos presentes o
conceito, objetivos e possíveis retornos que o reconhecimento internacional da
Arrábida como Reserva da Biosfera trará para a Região e sua população.

De referir também, que a AMRS apresentou Arrabida Biosfera na Conferência
“Oceanos: Sensibilizar para Agir, Proteger para Valorizar”. A iniciativa no âmbito
das comemorações do Dia Mundial dos Oceanos (celebrado a 8 de junho) a evocar
o 14º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, organizada pela Comissão
Nacional da UNESCO (CNU) em articulação com o Instituto Politécnico de Leiria e a
Comissão Oceanográca Intersectorial., decorrido em Peniche, e tendo contado
na sua sessão de abertura com a participação do Senhor Ministro dos Negócios
Estrangeiros, Augusto Santos Silva, o Secretário de Estado das Pescas, José
Apolinário e o Presidente da Comissão Nacional da UNESCO (CNU), o Embaixador
José Filipe Moraes Cabral.

A Secretária-Geral da AMRS, na apresentação sobre a “Candidatura da Arrábida
a Reserva da Biosfera UNESCO” falou sobre os objetivos e trabalho desenvolvido,
sublinhando que, com esta candidatura perspetiva-se uma Arrábida Biosfera que
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corresponda aos objetivos de preservação, valorização e promoção deste
território, num quadro de sustentabilidade económica, social e ambiental.
A Candidatura da Arrabida a Reserva da Biosfera esteve presente, como
convidada, na 6ª Reunião da Rede Nacional de Reservas da Biosfera, que decorreu
na Reserva da Biosfera Transfronteiriça do Gerês-Xurês. Promovida pelo Comité
Nacional para o Programa MaB (Man & the Biosphere) da Unesco, esta iniciativa
incidiu na partilha de experiências e práticas de trabalho, debate de ideias e na
troca de conhecimento entre os gestores e representantes das onze Reservas da
Biosfera, da Comissão Nacional da UNESCO e da Cátedra da UNESCO em
Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável da
Universidade de Coimbra presentes e também, com atores do território. Estes
ciclos de encontros têm constituído uma oportunidade para o aprofundamento de
sinergias, através de outras realidades e têm contribuído para a denição de
ações integradas, que promovem o sucesso do processo de candidatura da
Arrábida a Reserva da Biosfera, e da valorização e promoção da Arrábida.

E por m, a AMRS participou na 7.ª Reunião da Rede Nacional de Reservas da
Biosfera, que decorreu na sede do ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e
das Florestas, em Lisboa. Promovida pelo Comité Nacional para o Programa Man &
Biosphere (MaB), esta reunião conduzida pela sua Presidente Dra. Anabela
Trindade, contou com a presença das onze Reservas Mundiais da Biosfera da
UNESCO existentes em território português, e como convidada a Candidatura a
Reserva da Biosfera da Arrábida, que foi representada por técnico da AMRS.
Importa referir que, no âmbito do processo em curso, através de canais próprios,
mantivemos contacto permanente com a Dra. Elizabeth Silva da Comissão
Nacional UNESCO e Dra. Anabela Trindade, Presidente do Comité Nacional do
Programa Man & Biosphere.
Em relação à construção do site “ARRÁBIDA BIOSFERA”, dedicado à Serra da
Arrábida, à sua bio e geodiversidade e à invulgar conuência do rico património
natural e cultural da Região, com belíssimas imagens que retratam a diversidade
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da Arrábida, bem como, a todo o processo de candidatura da Reserva da Biosfera
Unesco, foram introduzidas algumas alterações no âmbito do seu conteúdo,
devidamente ajustados às realidades atuais, tendo cado assente concretizar o
seu lançamento em Fevereiro de 2019.

Património Cultural
A riqueza e o vasto património cultural da Região de Setúbal propiciam a criação de
linhas condutoras entre os vários municípios da Região, que podem ser dadas a
conhecer através da oferta de serviços e com vista à captação turística, à
projeção económica e seus benefícios adjacentes.
O património cultural destaca-se pelo seu potencial e assume um papel
diferenciador e de expressão para o território. É importante valorizar este
potencial e considerá-lo como uma opção estratégica de grande importância, não
só pela sua diferenciação, como também, pela qualicação da imagem de marca
dos lugares, sua atratividade e autenticidade.
Tendo em conta esta realidade a AMRS está a trabalhar no sentido da criação e
lançamento de rotas e itinerários de visitação regional, de interesse para os
municípios associados e que permitam de alguma forma criar novos produtos
turísticos e de negócio.
Após o levantamento iniciado sobre o Património cultural material e imaterial da
Região de Setúbal, a AMRS dará continuidade a este trabalho, no ano 2019,
pretendendo (i) promover uma serie de ações de promoção desse mesmo
património, (ii) criar novos produtos turísticos e novos negócios através do
lançamento de rotas e itinerários de visitação regional, (iii) a execução de ações
promocionais e ainda, (iv) um trabalho mais concertado com as entidades
nacionais que tutelam as matérias do património cultural.
29

RA
2018
Na sequência deste levantamento, foi possível delinear e trabalhar propostas de
rotas, que permitem não só a valorização do património identicado, como
também, reforçam a imagem e o crescimento económico da Região,
nomeadamente no âmbito do Trabalho e da Indústria.
A redução da memória operária e fabril, é um fator relevante a observar porquanto
é notório através do declínio físico do número de operários e trabalhadores e
também o próprio desaparecimento das origens operárias locais e regionais, que,
são parte integrante e de peso para a cultura, história e património de uma
localidade.
As Rotas do Trabalho e da Industria permitem manter o estudo da cultura material
e imaterial, tornando-se fontes inestimáveis de história, de técnicas, de indústria,
de memória, assim como, permite dilatar o espaço temporal de usufruto do
património industrial, através da sua preservação.
Assim, a AMRS está a trabalhar no sentido da criação e lançamento de rotas e
itinerários de visitação regional, de interesse para os municípios associados e que
permita de alguma forma criar novos produtos turísticos e de negócio.
Destacamos três propostas de rotas no âmbito desta Grande Rota de Trabalho e
Industria, pela sua pertinência histórica, local e cultural, nomeadamente:
 Rota do Sal na Península e Sul do Distrito de Setúbal;
 Roteiro das Pirites;
 Rota do Tejo e do Bacalhau.

Consideramos que este projeto terá grande importância para o crescimento
económico e levará à valorização da Região de Setúbal, através de um projeto
intermunicipal, promovendo o território enquanto destino turístico com oferta
cada vez maior.
No mês de Outubro, a Associação de Municípios da Região de Setúbal esteve
presente na 2.ª edição do Seminário “Património, Turismo e Desenvolvimento
Sustentável”, que decorreu no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa. O
Seminário pretendeu constituir-se como um momento de reexão acerca do papel
e contributo da cultura e do turismo para o desenvolvimento sustentável das
sociedades e dos territórios.
A AMRS participou ainda no Fórum Turismo Palmela “Turismo e Património
Cultural” que decorreu em dezembro, no Cineteatro S. João, em Palmela,
atendendo ao interesse das temáticas que foram debatidas.
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Importa referir que, no âmbito do processo em curso e tendo em conta a
necessidade de discussão e reexão sobre eventuais moldes de atuação, bem
como, perceber em que medida poderão as entidades regionais envolver-se neste
projeto, foi promovida uma reunião no passado mês de Dezembro com a Entidade
Regional de Turismo de Setúbal, que se constitui como um chavão para estas
temáticas. É necessário que estas Rotas sejam apelativas, não só para a captação
de visitantes e possam também aos olhos dos operadores turísticos constituir-se
como produtos de referência da Região.

Quinta de S. Paulo
No ano de 2018 alcançamos metas consideráveis no usufruto
dos diversos espaços da Quinta de São Paulo. Os fortes
investimentos do passado na qualicação do espaço e dos
conventos proporcionou um ano de 2018 cheio de atividade e
de reconhecimento por parte da comunidade da região. Foi um
ano ainda pautado pela reexão e implementação de novos
projetos, aumentando e qualicando a oferta que já
continha este maravilhoso espaço.

Quinta Pedagógica de São Paulo

A Quinta pedagógica de São Paulo recebeu no ano letivo de 2017/2018 cerca de
3757 crianças. Embora este seja o valor afeto ao ano letivo, pois a quinta organizase na sua atividade em anos letivos ao invés da restante estrutura da AMRS que
se organiza através do ano civil, de setembro a Dezembro a Quinta recebeu 289
crianças.
Este valor de Setembro a Dezembro é inferior aos dois anos anteriores (2016 e
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2017) em igual período. A razão para este ligeiro decréscimo prende-se pelo facto
deste período do ano ter sido mais chuvoso que os anos anteriores. Infelizmente a
Quinta, inserida no Parque Natural da Arrábida, tem as suas condicionantes e uma
delas é a impossibilidade de oferecer espaços protegidos da chuva às crianças que
a visitam.
Os municípios mais participativos foram: Almada, Alcácer do Sal, Moita, Montijo,
Palmela e Setúbal. Sendo que Palmela e Setúbal estão no topo de visitas.
No âmbito da restruturação da oferta pedagógica foram efetuadas alterações às
visitas e iniciados processos de formação para os monitores da Quinta. Foi
adquirido material pedagógico como microscópios, caixas de compostagem,
madeira para desenvolvimento de novas estruturas, etc. Ao nível da formação
iniciou-se a formação em olaria e procedeu-se ao desenvolvimento do plano de
formação para os monitores e novos monitores.
A Quinta Pedagógica tem agora uma restruturação de visitas que oferece várias
temáticas relacionadas com a área da biologia e o mundo rural português.
O projeto Quinta nas Escolas arrancou em pleno. Por cada visita a partir do 1º ciclo,
um dos nossos técnicos dirigiu-se à turma completando não apenas a oferta
pedagógica da Quinta, mas também, incentivando à utilização do Caderno da
Quinta.
Em 2018 foram realizadas mais de 100 visitas às escolas da região. Estas visitas
proporcionam uma continuidade no acompanhamento da Quinta a quem a visita,
permitindo novas temáticas de ano para ano.
O Caderno da Quinta é um importantíssimo instrumento de trabalho, no entanto
tem um custo associado. Na tentativa de minimizar os impactos orçamentais na
estrutura da AMRS, foi feita uma candidatura ao Fundo Ambiental para
nanciamento de 85% de uma das edições do Caderno da Quinta. Esta candidatura
foi aceite, auxiliando nanceiramente a AMRS neste signicativo investimento. Por
outro lado permitiu à AMRS adaptar a sua estrutura a nanciamento deste género
de incentivos.

Convento de São Paulo
O ano de 2018 foi marcado por um intenso usufruto por parte dos municípios do
espaço do Convento de São Paulo. O espaço ainda é jovem após a sua intervenção
de Reabilitação e os processos de validação são morosos e por vezes é necessário
proceder a consideráveis alterações e melhoramentos do espaço. Este processo é
importantíssimo para a qualicação do mesmo. Neste sentido foi construída uma
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escadaria de acesso ao convento, melhorando o acesso pedonal e proporcionando
o acesso praticamente direto a partir do espaço que no futuro será de parque para
os visitantes.
Procedeu-se à limpeza e revitalização de vários espaços envolventes,
proporcionando, não apenas, uma maior segurança contra incêndios, mas
principalmente, a capacitação de novos espaços exteriores utilizáveis. É
extremamente importante referir que todo este trabalho foi conseguido com os
recursos humanos afetos à quinta de São Paulo, aliviando signicativamente as
despesas com contratações externas.
Os municípios iniciaram a utilização deste espaço e do convento dos Capuchos.
Entre as várias utilizações destaca-se o festival de música de Setúbal, o
acantonamento de jovens de Alcácer do Sal, as visitas afetas ao tema da
eletricidade por parte da CM de Palmela e as férias jovens de Palmela e Setúbal.
Para além desta atividade, os municípios utilizaram o espaço de reuniões para os
grupos de trabalho intermunicipais, Conselho Diretivo da AMRS, reuniões de
departamento, etc.
Outras utilizações por parte dos municípios com particular interesse foram as
visitas de grandes grupos dinamizados por várias juntas de freguesia. Estas visitas,
chegando algumas a 180 participantes, percorreram os dois conventos de
Alferrara com público jovem e sénior em modelo de caminhada histórica.
O convento foi ainda alvo de outras utilizações, entre elas, duas com especial
destaque. Uma primeira para a realização de uma curta metragem de André
Marques e uma segunda para gravação do álbum de John Fletcher utilizando a
maravilhosa acústica da Igreja do Convento.
Da atividade própria da AMRS foram realizados concertos, com especial destaque
para o concerto de aniversário do restauro do convento a cabo do trio “Elas e o
Jazz”. As visitas históricas que se realizam em dois ns-de-semana por mês,
sábados e domingos, tiveram uma auência signicativa, revelando o potencial
deste espaço. Foram feitas 42 visitas, onde se contabilizaram cerca de 400
visitantes de vários pontos do país, registando-se apenas duas participações de
visitantes estrangeiros.

Infraestruturas da Quinta de São Paulo
Talvez a maior e mais signicativa intervenção tenha sido o reforço energético da
Quinta de São Paulo. Vários problemas existentes foram solucionados com esta
alteração. Entre eles, aquilo que se considerava ser falta de água no furo artesiano,

33

RA
2018
revelou-se ser provavelmente uma insuciência energética para alimentar a
bomba de extração, algo que até agora se apresenta bastante plausível dado que a
água não tem faltado.
Iniciou-se o processo de desenvolvimento do projeto para abertura capacitada da
parte superior da Quinta de São Paulo ao público. Este processo está a envolver
várias entidades como o ICNF, a Proteção Civil a as CM's de Palmela e Setúbal. Um
projeto que se possibilitará a abertura da Quinta ao público mas também será um
importante centro interpretativo do património natural regional.
A manutenção dos espaços é constante, proporcionando sempre a agradável
visita que a Quinta de São Paulo nos proporciona a todos. A utilização dos espaços
de reuniões da Quinta tem sido crescente e 2018 foi particularmente ativo por
vezes tendo que se desdobrar para a sala de reuniões do convento de São Paulo.
A manutenção dos caminhos, cercados e relvados, assim como limpeza e
desmatação de várias zonas, somando à limpeza do Parque de Merendas de São
Paulo, foi sempre garantida com recurso a meios humanos afetos à Quinta de São
Paulo. Este dado é importante para a estabilidade económica da AMRS, no
entanto, é necessário acompanhar por forma a não se traduzir numa signicativa
sobrecarga de trabalho para os trabalhadores afetos à Quinta de São Paulo. A
atividade tem vindo a crescer e é necessário encontrar um equilíbrio entre o
aumento da atividade e os recursos humanos existentes.
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2. AMBIENTE E RECURSOS
NATURAIS
Na prossecução dos seus objetivos relativos à defesa e salvaguarda dos valores da
sustentabilidade ambiental e dos recursos naturais a AMRS iniciou juntamente
com a AIA, a AdP e a APA, conversações para construir um modelo dinâmico de
monitorização do Aquífero Tejo-Sado. Este trabalho reveste-se da maior
importância para o futuro do abastecimento público de água às nossas
populações.
No mesmo sentido, este ano, a AMRS associou-se à AIA nas comemorações do Dia
Nacional da Agua lançando uma campanha em Outubro de 2018 de promoção do
trabalho, que é caracterizado pela sua grande qualidade, que os nossos municípios
vêm desenvolvendo na área do abastecimento público de água às populações.
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3. SOCIEDADE
INFORMAÇÃO E SETÚBAL
PENÍNSULA DIGITAL
3.1. SOCIEDADE DE
INFORMAÇÃO
Agenda do Professor
Mais uma vez a AMRS em conjunto com vários Municípios da Região que se
associaram a esta iniciativa, lançaram a já habitual Agenda do Professor, edição
que contou com 9 895 mil exemplares distribuídos à Comunidade Educativa.
Assim no aproximar do 30º Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança
adotada pela Assembleia Geral das
Nações Unidas, a AMRS pretendeu dar
relevância a este documento que
reconhece a todas as Crianças no
Mundo o direito ao desenvolvimento
harmonioso da sua personalidade, a
crescer num ambiente familiar, em
clima de felicidade, amor, compreensão
e paz.
Com este tema pretendeu-se também
dar a conhecer alguns Projetos mais
signicativos que se desenvolvem na
Região e que assentam na promoção do
desenvolvimento das Crianças.
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Comunicação Externa
A AMRS continuou a desenvolver, em 2018, um conjunto de ações internas e
externas de divulgação e promoção dos seus projetos e atividades. Destaca-se
uma estratégia mais ativa nas redes sociais, com especial enfoque no Facebook, no
Instagram e no Youtube, a atualização semanal do site institucional da AMRS, o
envio, mensal, da newsletter digital “Intermunicipal” e a implementação de dois
novos sub-sites, dedicados ao Festival Liberdade 2018 e ao X Encontro de Leitura
Pública.
Do ponto de vista digital, para além de uma presença diária com posts no
Facebook, Instagram e Youtube, foram publicadas notícias no site institucional da
AMRS relacionadas com a sua atividade diária, nomeadamente, sobre Quinta
Pedagógica de São Paulo, Conventos de Alferrara, MAEDS – Museu de
Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal, Arrábida Biosfera, Kid's Guernica,
Reuniões dos Grupos de Trabalho existentes no seio da AMRS e dos seus Órgãos
Sociais.
No âmbito do Festival Liberdade 2018, foi implementada uma campanha
publicitária digital, nas redes sociais, que decorreu nos meses de abril, maio e
junho, especicamente direcionada para os Jovens da Região de Setúbal. Nos 15
dias, que antecederam o evento foi divulgado um Spot Publicitário na RTP e na
Antena 1.
Em outubro, em colaboração com a AIA – Associação Intermunicipal da Água da
Região de Setúbal, foi lançada a campanha, para comunicar às populações da
Região a importância e qualidade da água das redes públicas municipais, através da
divulgação de um cartaz, no site institucional da AMRS, nas redes sociais, na sua
rede de outdoors e juntos dos Órgãos de Comunicação Social Locais e Nacionais.
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 2018, “AMRS – Uma Região, Um Projeto…Melhor Futuro”,
“Festival Liberdade” e “Água da Rede Pública, Segura, Saudável, Económica e
Amiga do Ambiente na Península de Setúbal”.
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3.2. SETÚBAL PENÍNSULA
DIGITAL
O SPD, fruto da velocidade dos avanços tecnológicos, e para poder continuar a
cumprir a sua função terá de procurar responder a novos desaos dos municípios
nesta área. Durante o ano de 2018 procurámos fazer um conjunto de reexões
para poder discutir esse inevitável “salto” que o SPD carece de dar.
Nomeadamente no apoio técnico altamente qualicado, Disaster Recovery, e
armazenamento de dados, matérias necessárias em todos os municípios
subscritores deste projeto.
Continuámos, em conjunto com o INOV-INESC, a aprofundar alguns temas
relevantes, nomeadamente o estudo de uma solução de “disaster recovery” para
os municípios, a elaboração de um caso de estudo tendo como base a solução de
virtualização executada pelo município do Barreiro e o apoio no desenho de um
modelo de negócio para o SPD.
No âmbito do estudo de uma solução de “disaster recovery” a equipa do SPD
deslocou-se à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo com o objetivo de
conhecer outras realidades e partilhar experiências.
Demos inicio, internamente, à elaboração de um estudo de viabilidade do projeto,
onde por um lado zemos um levantamento de todas as atividades prestadas aos
municípios, bem como um exercício de benchmarketing com o mercado com o
objetivo de analisar as vantagens comparativas deste projeto.

Plataforma Tecnológica
 Instalação e conguração do novo servidor Web (Linux)
 Upgrade Software:

- Servidores Web, Bases de Dados, Anti Virus, Nagios e 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, conguração e manutenção da infra-estrutura da rede e sistemas;
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 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;
 Aquisição de discos para aumentar o espaço de armazenamento no Data

Center disponibilizado aos municípios associados (Alcochete, Barreiro, Moita,
Montijo, Palmela, Sesimbra, Setúbal) para guardarem um segundo backup da
informação considerada critica. Passámos de uma capacidade bruta de 31,2
TB para 79,2 TB;
 Renovação do contrato de Comunicações, com uma diminuição de custos e

aumento de serviço, nomeadamente no aumento da largura de banda da
internte.
 Gestão e suporte das Comunicações para os munícipios MPLS e de Internet do

SPD
 Renovação de contratos de manutenção, upgrades Software e Congurações
 Gestão, conguração e manutenção da rede interna do Datacenter (Ex:

Routing, Switching e Firewall)
 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;
Conguração e Alojamento na Plataforma Tecnológica, durante o ano de
2017, dos seguintes sites e outros serviços:
Conguração e alojamento dos sites:
 Palmela Juventude Interactiva (http://www.juventudeinteractiva.org)
 Sesimbra Visit Sesimbra (http://www.visitsesimbra.pt)
 Sesimbra Suporte
 Setúbal 265 Juventude Inquieta
 Setúbal SOS
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 Setúbal Novo Site Municipal (www.mun-setubal.pt)
 Setúbal Portal Setúbal
 Setúbal Guia de Eventos (https://guiaeventos.mun-setubal.pt)

Alojamento dos domínios:
 Sesimbra yessesimbra.pt, simsesimbra.pt, sesimbrasim.pt

Servidores dedicados:
 Alcochete Instalação e Conguração do Novo Servidor para o SIG
 Setúbal Instalação e Conguração do Novo Servidor para o SIG
 Setúbal Instalação e Conguração do Novo Servidor de BD para o SIG
 Setúbal Instalação e Conguração do Novo Servidor para o Guia de Eventos

Neste momento encontram-se alojados na Plataforma do Setúbal Península Digital
cerca de 160 sites e subsites dos vários municípios e de outras entidades da
região.
Rede Camarária 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 2018, 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.
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Governo Eletrónico 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).
Em 2018 prosseguiu-se os trabalhos de adequação das imagens dos portais de
serviços online às imagens dos sites institucionais e à sua integração com os
backofces das Câmaras Municipais (AIRC e Medidata).
Procedeu-se a melhorias de algumas funcionalidades de backofce de Serviços
Online em todos os portais e manteve-se o apoio aos técnicos que trabalham com
estes backofce's.
Câmara Municipal da Moita
Disponibilização online de novo Portal Serviços Online para o Município da Moita,
implementação de novo layout, desenvolvimento de formulários para a área das
águas (Consulta de Contratos, Comunicação de Leituras, Rescisão de Contrato de
Fornecimento de Água, Substituição de Contador, Vericação de Canalização,
Autorização de Débito Direto, Alteração da Tarifa de Água, Adesão a Tarifário
Social ou Familiar, Adesão à Fatura Eletrónica) e integração com os serviços da
AIRC.

Câmara Municipal de Palmela
Implementação de novas funcionalidades de backofce, nomeadamente,
alterações de login, recuperação de senhas de acesso, bloqueio de utilizadores,
reenvio de emails de validação.
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Criação de novo layout para o portal de serviços online.

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:
 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;
Migração faseada dos sítios para a nova versão do Gestor de Conteúdos
Em 2018 implementou-se uma nova versão do Gestor de Conteúdos que suporta
os Sítios Internet Autárquicos, que implicou a migração dos conteúdos para este
novo gestor.
Adequação dos Sítios Internet Autárquicos ao Regulamento Geral de Proteção de
Dados
O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) entrou em vigor em 25 de
Maio de 2018, substituindo a diretiva e lei de proteção de dados em vigor e
obrigando à implementação de um conjunto de medidas nos sítios autárquicos, de
forma a cumprir as novas regras, assegurar os direitos dos titulares dos dados e
garantir a proteção desses dados.
A AMRS continuou a prestar serviços e apoio técnico aos seus associados,
maximizando as potencialidades do gestor de conteúdos.
Destacam-se entre outros:
 AMRS

- Site do Festival Liberdade 2018 e desenvolvimento e disponibilização de App
Open Source em Google Play para o FestivalSite da Arrábida Reserva da
Biosfera;
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- Site da Quinta Pedagógica de São Paulo;
- Site das Jornadas Arqueológicas da Costa Sudoeste;
- Implementação de nova agenda de eventos;
- Desenvolvimento de novo template para Newsletter AMRS.
 Câmara Municipal do Barreiro

- Desenvolvimento de formulário para cha de cedência de espaço - Auditório
Municipal Augusto Cabrita;
- Desenvolvimento para disponibilização de mapa do Município com links para
editais de Controlo de Qualidade de Água.
 Câmara Municipal da Moita

- Implementação de novas áreas no site: livro de reclamações online, nova área
para contactos;
- Implementação de nova zona de banners “Em destaque”;
- Desenvolvimento de formulário para adesão à fatura eletrónica da água;
- Implementação de zona com informação de audioguia para participação na BTL
(ano 2018 – Audioguia da Baixa da Banheira).
 Câmara Municipal de Palmela

- Desenvolvimento e implementação Formulário para Elogios, Sugestões e
Reclamações.
 Câmara Municipal de Sesimbra

- Reticação de todas as permissões do site;
- Implementação de novo layout na totalidade do site.
 AMRS

Gestão de Rede e Sistemas
- Migração da aplicação da Medidata da AIA para os servidores da AMRS;
- Suporte informático aos utilizadores;
- Suporte às aplicações AIRC (SGP, SCA, SGT, SIC, TAX e SGD);
- Gestão, conguração e manutenção da rede da AMRS (Ex: Routing, Switching
e Firewall);
- Gestão, conguração e manutenção do servidor AIRC.
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4. FORMAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA
4.1. Formação
Plano Estratégico Intermunicipal para a Formação e Qualicação
Prossional

PLANO INTERMUNICIPAL
DE FORMAÇÃO PARA A REGIÃO DE SETÚBAL

Em 2018 a AMRS - Associação de Municípios da Região de Setúbal realizou 20
ações de formação que abrangeram um total de 335 formandos.
A escolha das ações realizadas com recurso a formadores da bolsa interna foi feita
com base nas necessidades indicadas pelos técnicos da formação das diversas
Câmaras e na disponibilidade de formadores.
Procurou-se sempre que as ações de formação abrangessem trabalhadores do
maior número de Municípios possível.
Formação para Assistentes Operacionais
Em 2018 a AMRS realizou 4 ações de formação em Suporte Básico de Vida dirigida
a Auxiliares de Ação Educativa, que tiveram todas as vagas preenchidas.
Foi também organizada uma ação de formação em Atendimento Público e Gestão
da Imagem, dirigida a Assistentes Operacionais que possam ter contacto com o
público.
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Em 2018 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.
Formação na Área das Águas
A AMRS e a AIA decidiram estender a colaboração existente à área da formação
promovendo a convergência de meios com vista a aumentar o valor dos serviços
desenvolvidos a favor dos associados. Esta colaboração tem como objetivo a
promoção conjunta de um plano de formação especíco para os serviços de águas,
conjugando sinergias das duas entidades, designadamente o conhecimento
especíco da AIA sobre o setor e as capacidades formativas da AMRS. Este Plano
de Formação especico terá início em 2019.
Ações de Formação 2018
Ação de Formação

Nº Ações Nº de Horas Município

Total de
formandos

Regulamento Geral de Proteção de Dados

1

8

Setúbal

24

CCP – Aquisição de Bens e Serviços - Alterações

1

14

Moita

20

CCP – Empreitadas e Obras Públicas - Alterações

1

14

Seixal

20

6

Moita

16

6

Barreiro

16

6

Montijo

16

6

Alcochete

16

6

Barreiro

16

Suporte Básico de vida pediátrico

Suporte Básico de vida
Regime de acesso e de exercício de diversas atividades de comércio,
serviços e restauração (DL 10/2015)
Código do Procedimento Administrativo

4

1
1

3

7

Montijo

15

14

Barreiro

19

14

Seixal

19

14

Barreiro

14

14

Barreiro

20

14

Alcochete

21

14

Palmela

18

Lei 31 de 2014 – Lei de bases gerais da política pública de solos, de
ordenamento do território e de urbanismo

1

Regime Jurídico da Urbanização e Edicação

2

Sistema de Normalização Contabilística

1

21

Alcochete

11

Reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal

1

14

Barreiro

17

Regulamento Geral do Ruído

1

7

Barreiro

15

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial - DL 80/2015

1

14

Alcochete

14

Atendimento ao Público e Gestão da Imagem

1

12

Montijo

8

4.2. Apoio à Gestão Autárquica
Grupo de Trabalho Intermunicipal dos Recursos Humanos
A importância do trabalho e dos trabalhadores para o desenvolvimento do serviço
público municipal e a crescente complexidade da legislação laboral, bem como
temáticas de organização de serviços têm sido o mote para reuniões regulares
entre os Municípios no âmbito da AMRS.
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A constituição formal do Grupo Intermunicipal de Recursos Humanos em 2018
contribuiu para desenvolver este trabalho no sentido da criação de um espaço de
partilha de reexões e preocupações, de análise conjunta da legislação e
normativos nesta área, prestando apoio técnico aos órgãos da AMRS e dos
Municípios, que, deverá continuar a ser aprofundado.
Foram elaborados diversos pareceres técnicos na área dos recursos humanos de
apoio aos municípios associados e aos órgãos da AMRS, nomeadamente sobre Lei
112/2017, que estabelece o Programa de Regularização Extraordinária de
Vínculos precários na Administração Pública (PREVPAP); Normas de Recursos
Humanos com impacto na gestão das autarquias, no âmbito do Orçamento de
Estado de 2018; progressões remuneratórias na carreira de assistentes
operacionais com aumento decorrente da subida da Retribuição Mensal Mínima
Garantida (RMMG), vulgo Salário Mínimo Nacional e sobre Normas de Recursos
Humanos com impacto na gestão autárquica, no âmbito da proposta de Lei de
Orçamento de Estado para 2019.

Grupo de Trabalho Intermunicipal das Finanças Locais
Com a alteração à Lei das Finanças Locais, com a entrada em vigor do novo Sistema
de Normalização Contabilística e com a constante produção legislativa na área das
Finanças Locais, surgiu a necessidade de constituir o Grupo de Trabalho
Intermunicipal das Finanças Públicas, no sentido da criação de um espaço de
partilha, de reexão e de análise e que permita prestar apoio técnico aos
Municípios e à própria AMRS.
Este grupo foi criado formalmente no nal de 2018, e além das reuniões, foram já
elaborados, através de uma assessoria externa, um conjunto de apreciações e
pareceres, nomeadamente em relação às alterações da Lei das Finanças Locais
(Lei 51/2018), à proposta de Orçamento de Estado para 2019 e à questão
relativa à AMARSUL e os resultados antes de impostos negativos e de que forma é
que se repercute o valor do endividamento desta empresa nas contas dos
Municípios
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5. MUSEU DE
ARQUEOLOGIA E
ETNOGRAFIA DE SETÚBAL
CEA - CENTRO DE ESTUDOS
ARQUEOLÓGICOS
Arqueologia da Arrábida
Castro de Chibanes – Palmela
Prosseguimento dos trabalhos laboratoriais de tratamento, restauro, desenho e
inventário deste importante arqueossítio. Apoio à elaboração de estudos sobre o
período romano-republicano em publicação na revista Digitar da Universidade de
Coimbra e da Revista Portuguesa de Arqueologia (DGPC).
Complexo romano de salgas de peixe do Creiro – Arrábida
Continuação das atividades anuais de limpeza, e conservação da jazida, que está
sujeita a forte pressão antrópica, recebendo durante a estação balnear muitas
dezenas de milhares de visitantes.

Neolitização da Costa Sudoeste Portuguesa
Esta linha de investigação prosseguiu com o enfoque em dois sítios arqueológicos:
Concheiros do Castelejo e da Barrosinha
Foram realizados trabalhos de tratamento, inventariação e estudo faunístico do
concheiro mesolítico do Castelejo e do concheiro neolítico da Barrosinha
(Comporta) tendo em vista a preparação de
participação no XVIII Congresso da União
Internacional de Pré e Proto-históriaUISPP/UNESCO, realizado em Paris, em
Junho de 2018.
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Gaspeia – Santiago do Cacém
Efetuaram-se trabalhos de tratamento, inventariação, restauro e estudo dos
materiais arqueológicos mesolíticos e neolíticos, trabalho que deverá continuar
por 2019, tendo em vista a preparação da monograa dedicada à jazida
arqueológica da Gaspeia e apoio à organização do Museu de Alvalade do Sado.

Estudos Da Idade Do Bronze
Este período foi objecto de duas comunicações (Estudos Arqueológicos de Oeiras e
O Arqueólogo Português) e da continuação da análise dos materiais da necrópole
das Casas Velhas em Melides (Grândola). Concluiu-se o estudo dos artefatos
metálicos (já no prelo – Digitar, Universidade de Coimbra), e prosseguiu-se o
tratamento da cerâmica e respetivo desenho.

Arqueologia Urbana - Preexistências de Setúbal
Rua Vasco Soveral – Setúbal
Realizaram-se trabalhos de escavação na
Rua Vasco Soveral, em Setúbal, dando
continuidade ao projeto de Investigação
“Preexistências de Setúbal”. Posteriormente
procedeu-se ao tratamento e inventariação dos
respetivos materiais recolhidos.
A intervenção arqueológica permitiu observar uma sequência de ocupações que se
inicia no Bronze Final/Idade do Ferro através de materiais cerâmicos remobilizados
da encosta de Santa Maria até à atualidade.

Arqueomagnetismo
Colaboração com o projeto de doutoramento: Arqueomagnetismo em Portugal:
Estudo das variações do campo geomagnético em direção e em intensidade
durante o período romano (Séculos I a.C. a V d.C.) - Aplicações em Arqueologia de
Maria João Ângelo.
Análise, selecção e recolha de amostras de cerâmica de produção local/regional de
cerâmica de construção, cerâmica doméstica comum de mesa e armazenamento
proveniente de contextos estratigrácos bem datados de Abul, Pinheiro,
Chibanes, Ponta da Passadeira e Possanco.
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Jas/2018- Jornadas Arqueológicas Da Costa Sudoeste

O MAEDS e o FIDS, incentivados pelos bons resultados obtidos nas Jornadas
Arqueológicas da Península de Setúbal, decidiram estender a iniciativa ao sector
setentrional da Costa Sudoeste, apresentando e debatendo com a Comunidade
Educativa Regional (Professores, Pais e Alunos), o Património Arqueológico que
pode contribuir, enquanto instrumento pedagógico, para um ensino mais
experimental e mais ancorado territorial e socialmente, de forma a interessar a
população escolar dos diferentes graus de ensino. Esta iniciativa celebrou
igualmente o Ano Europeu do Património Cultural.
Estas Jornadas tiveram lugar em novembro de 2018 no Município de Santiago do
Cacém.

Sessão de abertura das Jornadas arqueológicas da Costa Sudoeste
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Ciclo de Comemorações do Bicentenário de Almeida Carvalho
Iniciado em 2017
Organização: Comissão Organizadora do Bicentenário do Nascimento de Almeida
Carvalho, Museu de Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal /Associação
de Municípios da Região de Setúbal (MAEDS /AMRS).
Conferência "Almeida Carvalho - a sua actividade como produtor de sal"
Por António Cunha Bento
Exposição "Almeida Carvalho. Aspectos Bio-Bibliográcos"
A referida mostra documental 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.
Conferência "O Colégio de São Francisco Xavier de Setúbal no contexto da
arquitectura dos colégios da Companhia de Jesus da Província Lusitana"
Por Arqtª Inês Gato de Pinho
Conferência “Aspectos das explorações em Tróia da Sociedade Arqueológica
Lusitana. Documentação inédita e o seu epílogo: a actuação de Almeida
Carvalho
Por João Luís Cardoso
A Setúbal da segunda metade do século XIX atinge um dos momentos mais
relevantes da sua história. Adquire denitivamente um modo de vida urbano, com
a inerente complexidade demográca, económica, social, política e cultural.
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Lançamento do Livro "Caetobriga-o
Sítio da Casa dos Mosaicos"
O MAEDS e a AMRS assinalaram o Ano Europeu
do Património Cultural com a apresentação da
pública do volume 17 da Setúbal Arqueológica
dedicado a "Caetobriga. O sítio arqueológico da
Casa dos Mosaicos", ocorrido em maio de 2018
em Setúbal.

Indicadores de Produção Cientíca
Artigos publicados em Revistas/livros Internacionais
 The Composition of the São Brás Copper Hoard in Relation to the Bell Beaker

Metallurgy in the South‐western Iberian Peninsula. Archaeometry, p. 1-14.
Doi: 10.1111/arcm.12422
http://maeds.amrs.pt/informacao/PUBLICACOES/2018/saobras.pdf

 Living in the southwest Portuguese coast during the Late Mesolithic: The case

study of Vale Marim I. Journal of Archaeological Science: Reports.
http://maeds.amrs.pt/informacao/PUBLICACOES/2018/ValeMarimI.pdf

Artigos publicados em Revistas Nacionais
 Para o estudo do Neolítico Médio: o sítio da Fábrica de Celulose (Mourão).

Revista Portuguesa de Arqueologia (21), p. 5-23.
http://maeds.amrs.pt/informacao/PUBLICACOES/2018/rpa21.pdf

 Génese do Conceito “Cultura do Bronze do Sudoeste”. Estudos Arqueológicos

de Oeiras (24), p. 375-396.
http://maeds.amrs.pt/informacao/PUBLICACOES/2018/oeiras_24_2018.pdf

 Forticação Medieval de Setúbal. Identicação do núcleo

defensivo da Ribeira ou "Castelo". Musa (5), Setúbal:
MAEDS/AMRS, p. 51-78.
 Arqueologia urbana e o sismo de 1755. O contexto da Av.

Luísa Todi 170-178, Setúbal. Musa (5), Setúbal:
MAEDS/AMRS, p. 51-78.
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PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS/CONGRESSOS
 “Como nasce um museu”


Encontro International "Subsistence strategies in the stone age, direct and
indirect evidence of shing and gathering"

 Congresso da União Internacional das Ciências Pré e Protohistóricas – UISPP
 5º Curso de História Local de Sines
 Conferência A Carta do Património: Instrumento de valorização e gestão do

território. Auditório da Biblioteca Municipal Bento de Jesus Caraça - Moita
 3.º Encontro Nacional de Museus com Colecções de Arqueologia
 Seminário Internacional “Entre o 3º e o 2º milénio AC: que tipo de viragem”

Conservação/restauro, inventário e classicação de
espécimes museológicos
As atividades em epígrafe são inerentes às rotinas museológicas. De destacar:
Conservação e restauro com reconstituição total e/ou parcial de materiais
arqueológicos do Castro da Rotura (Setúbal), Rua António Joaquim Granjo
(Setúbal), Rua Arronches Junqueiro (Setúbal), Travessa Frei Gaspar (Setúbal),
Castro Chibanes (Palmela) e Gaspeia (Santiago do Cacém).
Lavagem, inventário, classicação e desenho técnico arqueológico dos materiais
arqueológicos (cerâmica, fauna, artefactos metálicos e líticos) provenientes das
seguintes intervenções arqueológicas:
 Castelejo – contabilização de fauna mamalógica;
 Chibanes 2017 - 536 peças;
 Chibanes 2018 - 35 peças;
 Rua Vasco Soveral - 1326 peças;
 Museu de Alvalade (Santiago do Cacém) - 123 peças de indústria lítica.
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MAEDS – DIFUSÃO CULTURAL
EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS
 Exposição "Arrábida. Roteiro de Afectos"
 Exposição "Almeida Carvalho. Aspectos Bio-Bibliográcos"
 Exposição “Género e Outras Barreiras”
 Exposição "Corona Borealis. Ticiano Revisitado"

Sextas de Arte e Ciência (parceria Synapsis-Maeds)
 Conferência “A propósito de Corona Borealis, falemos de Astronomia”
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Março- Mulher
Ciclo de realizações integrado nas comemorações do Dia Internacional da Mulher
 "As sociedades contemporâneas e as questões das mulheres - silêncios e

realidades"
 “Ana de Castro Osório, escritora,

tradutora e editora”
 Lançamento do livro e conferência

“Moda e Feminismos em Portugal, o
género como espartilho”

Celebração do Dia Mundial da Poesia
Orientação de Sara Loureiro e António
Marrachinho Soares.
Participação dos livreiros da cidade de
Setúbal e do movimento associativo
literário.

Dia Internacional dos Museus
Comemorações do Dia Internacional dos Museus dias 18 e 19 de Maio, com a
realização de ateliês e visitas guiadas ao Museu.
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Semana do Mar
Visita guiada ao Estabelecimento Romano do Creiro – Arrábida

Ateliês de Verão 2018
Foram desenvolvidos vários ateliês de Verão para o público infantil versando temas
ligados ao Património e à Ciência.
 "O meu planeta"
 "Na máquina do tempo, a caminho da Pré-história"
 «Pequenos, grandes artistas”
 "À Descoberta do(s) Património(s)"
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Ocina de Natal
«Pequenos Arqueólogos"
Os pequenos arqueólogos tiveram oportu-nidade
de descobrir o apaixonante mundo da arqueologia,
recriando as técnicas, métodos e ferramentas
utilizadas nas escavações.
Houve ainda tempo para a construção de postais e
lembranças feitas de barro inspiradas nas peças
arqueológicas do Museu.

Jornadas Europeias do Património
 Visitas guiadas às exposições permanentes -

Arqueologia e Etnograa
 Inauguração da exposição "Corona Borealis.

Ticiano Revisitado"
 Visita guiada a Chibanes e workshop para

crianças e jovens "Desenhar Chibanes"

Visitas - Ocinas
Visita guiada "À DESCOBERTA DE ALMEIDA CARVALHO.
Aspectos bio-bliográcos"
Esta atividade deu a conhecer a vida
e a obra de Almeida Carvalho, uma
das guras intelectuais mais
importantes da Setúbal do Século
XIX.
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Ocina “Heróis greco-romanos & Heróis do séc. XX”
Fez-se uma viagem exploratória à exposição de Eduardo Carqueijeiro, “Corona
Borealis. Ticiano Revisitado”

O Museu Vai à Escola...
Visitas a decorrer ao longo de todo o ano abrangendo escolas de toda a Região.

Visitas guiadas ao Centro Histórico de Setúbal e à Estação
Arqueológica do Creiro e
Via Romana do Viso
Visitas a decorrer ao longo de
todo o ano abrangendo não só, a
Comunidade Educativa, como
outras Entidades Parceiras.
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6. DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
O PEDEPES, apresentado em 2000 e desde cedo assumido como um processo
aberto e dinâmico, um instrumento construído e implementando quotidianamente
pelo conjunto dos agentes regionais, resultou num trabalho de diagnóstico
profundo da situação da região, apontando linhas estratégicas de intervenção
para o decénio seguinte. Passados cerca de 20 anos, e com a concretização de
diversas medidas e projetos denidos pelo Plano, promovendo o desenvolvimento
económico e social da região, carece de avaliação e atualização, dando
continuidade às aspirações dos vários agentes regionais, na perspetiva do
desenvolvimento da Região e do País.
Paralelamente, Comissão Europeia (CE) adotou recentemente (maio 2018) uma
proposta relativa ao quadro nanceiro plurianual para o próximo período de apoio
comunitário (2021-2027), em conjunto com a proposta de Regulamento do
Parlamento e do Conselho, que estabelece as disposições comuns para o FEDER e
FSE no mesmo período.
Neste contexto, a AMRS decidiu avançar com a elaboração de um Plano de Acão
Estratégico para a Região de Setúbal que tem como grande objectivo contribuir
para a denição da estratégia regional e das linhas de intervenção a traçar para o
próximo decénio e também contribuir para a denição das intervenções a
concretizar na região para o período comunitário de apoio 2021-2027. Este Plano
foi adjudicado à empresa CEDRU – Centro de Estudos de Desenvolvimento
Regional e Urbano, Lda, estando já concluído a I Fase – Diagnóstico.
Este plano não pretende colmatar a necessidade de atualização do PEDEPES, mas
antes ter um documento breve e sintético que ajude a denir linhas de ação
imediatas para o trabalho de reivindicação de medidas justas e adequadas para a
Região seja junto do Governo ou de outras entidades que tenham inuencia ou
poder de decisão sobre o nosso território.
Demos inicio, à preparação do Ciclo de Conferências sobre a Região e os seus Rios,
que se realizarão em 2019/2020, com o objectivo de armar as especicidades do
nosso território e dar a conhecer as suas potencialidades, e que terá já a primeira
conferência em Novembro de 2019.
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Tendo em conta as preocupações colocadas pelos nossos associados sobre a
regulação da apanha do Bivalve nos rios Tejo e Coina, a AMRS interpelou o
Ministério do Mar sobre o tema. Foi denido um acompanhamento mais próximo
por parte do Ministério do Mar, AMRS e IPMA, e nesse sentido cou decidido a
criação de uma Comissão de acompanhamento composta pela AMRS e pelos
Municípios de Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete que, a partir do
momento em se desse inicio à construção da Unidade de Valorização dos Bivalves,
acompanhariam junto do Ministério o processo de classicação do Estuário do Tejo
e regulação da apanha dos bivalves.
Fundos Comunitários
Em relação ao Portugal 2020 e outros Programas com apoio nanceiro da União
Europeia, para o período 2014-2020, o ano de 2018 cou marcado pela
necessidade de se desenvolver um trabalho útil e em consonância com os
interesses e expetativas de todos os seus associados.
Assim, procedemos à análise, elaboração e envio de 64 memorandos explicativos
(Fichas Sumário) de programas e candidaturas de nanciamento Nacionais e
Europeus nos vários domínios, por forma a estreitar a colaboração entre os seus
municípios associados e que permita também que a AMRS possa tirar partido
destas ações internamente.
Internamente, a AMRS submeteu cinco candidaturas à Linha de Financiamento do
Turismo de Portugal para o Turismo Sustentável, que integra uma grande
diversidade de tipologias de ação, designadamente, no Programa Valorizar, com a
Linha de Apoio à Sustentabilidade.
Designação de Projetos submetidos, que ainda estão em fase de análise:
1. Ações de Promoção de Património Cultural Material e Imaterial da Região
de Setúbal;
2. Capacitação do Antigo Convento de Nossa Senhora da Consolação de
Frades, da Ordem de São Paulo de Alferrara;
3. Estudo para adaptação museológica e museográca do MAEDS;
4. Musealização de Sítio Arqueológico – “Casa dos Mosaicos”;
5. Percurso Interpretativo da Quinta de São Paulo.
Merece ainda destaque a aprovação da candidatura - Associação de Municípios da
Região de Setúbal “Caderno da Quinta” – submetida ao fundo ambiental
“Conservação da Natureza e da Biodiversidade - Apoio a Projectos no Âmbito da

59

RA
2018
Conservação da Natureza” publicado em Diário da República 2ª série nº 108 de 6
de Junho de 2018 sob o Aviso nº 7563/2018.
Participámos na XXVIII PIMEL, Feira do turismo e das Atividades Económicas de
Alcácer do Sal – 2018, uma iniciativa que teve como objetivo evidenciar e valorizar
toda uma cultura e história em que Rio do Sado é um elemento impulsionador de
vários pontos de interesse.
Destacamos ainda um conjunto de reuniões realizadas, com o objetivo de
desenvolver sinergias de trabalho em prol do desenvolvimento económico da
região e/ou sobre os fundos comunitários, com as seguintes entidades:
 ADREPES - Associação de Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal;
 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo

(CCDR-LVT);
 Madan Parque-Parque de Ciência e Tecnologia de Almada/Setúbal.

Participamos também na apresentação sobre “Financiamentos a Fundo Lançamento de Novo Período de Abertura de Candidaturas ao PDR 2020 –
ADREPES”, realizado no dia 4 de dezembro em Sesimbra.
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7. ADMINISTRAÇÃO GERAL
E FINANÇAS
A área de administração geral e nanças é composta setores de contabilidade e
património, aprovisionamento, tesouraria, recursos humanos e expediente,
arquivo e serviços gerais. Foram cumpridas as normas e os regulamentos internos
em vigor, em todos os procedimentos administrativos desenvolvidos nos referidos
setores. Foram igualmente asseguradas as funções elencadas para esta área,
inserida na Estrutura Orgânica dos Serviços da AMRS.
No setor de contabilidade e património foram executadas tarefas inerentes à
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 2019, adiada mais uma vez para 2020.
No setor de Aprovisionamento foram elaborados vinte e cinco processos de
adjudicação, todos no âmbito da legislação em vigor para a contratação pública
(CCP), no total de  432.927,79, acrescidos de IVA. Destes, vinte e quatro
processos são de Fornecimento de serviços (treze por consulta prévia e onze por
ajuste direto), no total de  423.931,63 e um de Aquisição de bens de capital, no
valor de  8.996,16, relativo à aquisição de discos para “storage” da Plataforma
Tecnológica do Setúbal Península Digital.
No setor de tesouraria foram asseguradas todas as orientações nanceiras
denidas superiormente e executadas as tarefas que lhe estão atribuídas,
incluindo, a gestão do plano de tesouraria.
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.
No setor de recursos humanos, assegurou-se o cumprimento integral da
regularização dos vínculos precários, no âmbito do PREVPAP (Lei n.º 112/2017, de
29 de dezembro), com a elaboração de contratos de trabalho em funções públicas,
em 1 de abril de 2018, com cinco técnicos superiores, um assistente técnico e um
assistente operacional. Foi assegurada a contagem integral do tempo prestado na
situação de vínculo inadequado destes trabalhadores, para efeitos de
reposicionamento remuneratório, nos termos do artigo 13.º da Lei n.º 112/2017,
de 29 de dezembro e artigo 18.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro.
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Em janeiro de 2018, com a aplicação do artigo 13.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de
dezembro e artigo 18.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (LOE 2018),
diploma que vem descongelar as promoções e progressões, foram alteradas as
posições remuneratórias de nove trabalhadores (3 técnicos superiores, 3
assistentes técnicos e 3 assistentes operacionais) que se encontravam nas
condições legalmente exigidas.
Em 31 de dezembro de 2018, a AMRS tinha ao seu serviço 36 trabalhadores com
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, distribuídos
pela Sede, Setúbal Península Digital, Quinta de S. Paulo e Museu de Arqueologia e
Etnograa.
Durante o ano de 2018, alguns trabalhadores da AMRS frequentaram colóquios,
seminários, workshops e ações de formação prossional, tendo em vista a
diversicação de conhecimentos e o aumento das suas competências
técnicas/prossionais, nas diferentes áreas de intervenção:
 “Gestão de Projetos Culturais”, promovido por Suggestus – Inovação para

o Desenvolvimento;
 “Património, Turismo e Desenvolvimento Sustentável”, promovido por

Motivos e Memórias, Unipessoal, Lda;
 “Olaria Tradicional”, promovida por Olaria Nova, de Joaquim Mateus;
 “Descentralização e Inovação Pedagógica”, promovida por Universidade de

Coimbra;
 Workshop “Tratamento Estatístico – Modelo Baysiano”, promovido pela

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
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.
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RELATÓRIO DE GESTÃO
INTRODUÇÃO
Por força de mais um adiamento da entrada em vigor do novo sistema de normalização contabilística para as administrações públicas (SNC-AP), Decreto-lei n.º
192/2015, de 11 de setembro, o presente Relatório de Gestão foi elaborado nos
termos do 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 2018.
O relatório de gestão da AMRS pretende espelhar os resultados obtidos no nal do
exercício de 2018, traduzidos na atividade desenvolvida no referido ano económico, no âmbito das suas atribuições e competências, proporcionando uma visão da
situação económico-nanceira da Associação de Municípios da Região de Setúbal,
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, para melhor servir os interesses dos seus municípios associados.
Para esse efeito, é apresentada, neste documento, uma análise à execução
orçamental (nanceira), demonstração de resultados (económica) e balanço
(patrimonial).
É, ainda, apresentada uma análise à execução das grandes opções do plano.
Do ponto de vista da demonstração de resultados, apresenta-se uma análise das
suas diversas componentes: resultados operacionais, nanceiros, correntes e
extraordinários.
Em relação ao balanço, para além da análise ao ativo, passivo e fundos próprios,
detalha-se a evolução das dívidas de clientes, contribuintes e utentes.
A execução orçamental de 2018 apresenta, em relação a 2017, um decréscimo da
receita total de  276.422, porque naquele ano se registaram receitas de capital,
de natureza extraordinária, no valor de  266.760, provenientes da venda de um
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imóvel e da regularização da posição que a AMRS detinha na CDR, empresa que,
então, concluiu o processo de liquidação. Esta regularização, no valor de 
170.000, não correspondeu a um recebimento efetivo, porque teve como contrapartida um registo na despesa de  169.553.
Se tivermos em conta apenas a execução das receitas correntes, vericamos um
decréscimo de  9.663 (0,5%), face a 2017.
A execução orçamental da despesa total apresenta, relativamente a 2017, uma
redução de  648.273, sendo  429.842 de despesas de capital e  218.431 de
despesas correntes. O valor da despesa de 2017 está inuenciado pela regularização da posição da AMRS na CDR, atrás referida, no valor de  169.553, cujo
montante não foi efetivamente despendido.
A redução nas despesas de capital deve-se, no essencial, ao investimento realizado, em 2017, na Quinta de S. Paulo ( 479.778).
Relativamente ao Orçamento anual, as receitas totais tiveram uma taxa de
execução de 70,7% e as despesas totais, uma taxa de execução de 67,2%.
Em 2018, foram cumpridos todos os limites estabelecidos por lei, nomeadamente,
o princípio do equilíbrio orçamental e a inexistência de pagamentos em atraso.
Do ponto de vista económico, o resultado líquido do exercício é de  15.748, que,
mantendo-se positivo, é inferior ao de 2017 em  1.887.
Na situação patrimonial, o ativo líquido aumenta  449.698, devido, em especial, à
anulação, por exigência legal, de uma provisão para clientes e utentes de cobrança
duvidosa ( 315.872) e, também, pelo aumento das disponibilidades ( 100.316),
para além de operações de especialização do exercício.
O passivo registou um aumento de  123.083, no essencial, por terem sido
criadas provisões para eventuais encargos com processos judiciais em curso (
66.000) e por operações de especialização do exercício ( 39.325).
A análise global dos documentos de prestação de contas de 2018, bem como os
rácios de atividade que são apresentados no Relatório, evidenciam que a AMRS
detém uma situação nanceira e económica equilibrada, cumprindo os objetivos a
que se propôs no Plano e Orçamento para este exercício e mantendo uma gestão
rigorosa.
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1. ORÇAMENTO
Nos quadros seguintes apresenta-se a evolução dos principais indicadores
orçamentais da Associação de Municípios da Região de Setúbal, nos últimos 4
anos, através da análise dos segmentos “receita” e “despesa”.

1.1. Análise da execução orçamental global
(Valores em euros)

Principais indicadores
económicos

2018

2017

2016

2015

Total de Recebimentos

1.815.572

2.091.994

2.070.512

2.196.371

Total de Pagamentos

1.725.342

2.373.615

2.349.481

1.953.139

Saldo do Exercício

90.230

-281.621

-278.969

243.232

Saldo para a Gerência
do ano seguinte

439.150

348.920

630.540

909.509

163.303

-45.465

168.263

646.483

92.769

85.594

466.591

Saldo Corrente
Compromissos Transitados

197.132

A execução orçamental global registou um saldo corrente (receita corrente –
despesa corrente) de  163.303 e um saldo do exercício de  90.230. Foi cumprido o princípio do equilíbrio orçamental (ponto 3.1 do POCAL e art. 40.º da Lei n.º
73/2013, de 3/9).

1.1.1. Receita
(Valores em euros)
Receita Total
Valor Orçamentado
Valor Executado
Taxa de Execução (%)

2018

2017

2016

2015

2.567.189
1.815.572
70,72

2.276.36
2.091.994
91,89

2.760.569
2.070.512
75

2.325.425
2.196.370
94,45

A taxa média de arrecadação da receita dos últimos quatro anos é de 83%
1.1.1.1. Receitas Correntes
(Valores em euros)
Receitas Correntes
Rendimentos de propriedade
Transferências correntes
Venda de bens e serviços correntes
Outras receitas correntes
Total das Receitas Correntes

Orçamento
2018

Execução
2018

500

0

Taxa de
Execução (%)
0

2.523.791

1.765.595

69,96

20.100

20.467

101,82

29.510

126,94

1.815.572

70,72

23.248
2.567.189
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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.
1.1.1.2. Evolução da Receita Corrente
A receita corrente diminuiu  9.663 face ao ano anterior, traduzindo um decréscimo de 0,5%
(Valores em euros)
Receitas Correntes

2018

2017

2016

2015

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

0
1.765.595
20.467
29.510

0
1.778.296
22.418
24.521

61
2.038.771
25.681
1.199

136
2.103.743
18.346
74.146

Total das Receitas Correntes

1.815.572

1.825.235

2.065.712

2.196.371

1.1.1.3. Evolução das Transferências Correntes
(Valores em euros)
Evolução das transferências correntes

2018

2017

Sociedades e quase-sociedades
não nanceiras

42.388

32.000

2016
0

2015
0

Públicas

34.500

27.000

0

0

Privadas

7.888

5.000

0

0

Administração Central

0

0

7.270

34.828

Proder nº 200009079 - Arrábida
a Património Mundial
Administração Local:
Duodécimos
Setúbal- Península Digital
Promaas 1999/2000

Total das Transferências Correntes

0

0

7.270

1.723.207

1.746.296

2.031.501

1.463.684

1.401.485

1.381.436

259.523
0

294.334
0

365.384
17.070

1.765.595

1.778.296

2.038.771

34.828

2.068.915
1.356.419
364.071
0

2.103.743

O projeto “Proder n.º 200009079 – Arrábida a Património Mundial”, cujo
processo ainda decorre no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, sob o n.º
881/16.6BEALM, previu-se, para 2018, a devolução do montante de 
40.753,99, relativo à pendência em litígio com o IFAP, IP, que não aconteceu.
Do Programa de Modernização Administrativa “PROMAAS 1999/2000”, em
2018, não foi regularizado o montante de  20.425,77, relativo ao processo de
contratualização entre a, então, AMDS e os municípios envolvidos na sua execução
(Almada, Palmela, Seixal, Moita e Sesimbra), de que resultou um Protocolo de
Colaboração assinado com o Município da Moita para a execução do “Projeto de
Elaboração de Um Guia do Munícipe no Município da Moita”. O Município vai
efetuar o pagamento, em regime de dez duodécimos, com início em março de
2019.
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1.1.1.4. Dívida Acumulada e Recuperada - Últimos Quatro Anos
Recuperação de Dívida
1 100 
1 000 

Dívida
Total Acumulada, Final Ano

900 
800 
700 

Dívida Arrecadada
- Duodécimos, SPD, SAMA,
ADS (2015-2018)

600 
500 
400 

2015

2016

2017

2018

A dívida total acumulada tem vindo a decrescer nos últimos anos, como se pode
observar no gráco, tendo atingido o valor de  720.014,46 no nal do presente
ano. No ano de 2015, o valor da dívida total ascendia a  1.027.397,13.
Por outro lado, o valor da dívida arrecadada acumulada, nos últimos anos, tem
vindo a crescer, fruto dos esforços encetados pela AMRS, no sentido de conseguir
recuperar as dívidas vencidas.
Da dívida total acumulada em 2018,  349.650,00 diz respeito ao valor da
comparticipação anual do Município de Setúbal para o SPD -Setúbal Península
Digital, que está em dívida desde janeiro de 2015, por um diferendo que se encontra neste momento em vias de ser sanado. Atualmente foi assumido o compromisso por parte do Município em celebrar Acordo de Pagamento.
Outra dívida, de valor expressivo, é a dívida de duodécimos, transitada da ADS –
Assembleia Distrital de Setúbal para a AMRS, em 31 de Outubro de 2014.
Atualmente, continuam por regularizar os montantes de  315.872,40 do
Município de Alcácer do Sal e  29.758,07 do Município de Sines. Este Município
vai efetuar o pagamento em regime de dez duodécimos, com inicio em março de
2019. O Município de Alcácer do Sal encontra-se em conversações sobre o valor
da divida registada e a sua forma de pagamento.
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, que perfazem o total
de  3.625,00. Esta Sociedade foi dissolvida em 2017.
No nal do presente ano económico a dívida total acumulada relativa às transferências devidas do SPD - Setúbal Península Digital, CDR, ADS e Outras (anos anteriores/ano corrente) xou-se em  720.014,46.
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1.1.1.5. Estrutura da Receita Corrente
2%

2%

Administração Central
Administração Local:
Sociedades e Quase
sociedades não
nanceiras

15%
Duodécimos

0%

83%

Setúbal - Península Digital
Empresas públicas (APSS)

98%

Empresas privadas
Promaas 1999/2000

Na estrutura da receita de 2018, predominam as receitas provenientes da
Administração Local, principalmente, as contribuições e comparticipações
estatutárias (Duodécimos e SPD - Setúbal Península Digital) dos municípios
associados na AMRS.

1.1.2. Despesa
(Valores em euros)

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

2018

2017

2.567.189
1.725.342
67,21

2.907.276
2.373.615
81,60

2016

2015

3.344.332
2.349.480
70,25

2.810.425
1.953.139
69,50

A taxa de realização da despesa global no exercício de 2018 foi de 67,21% e
representa um nível de pagamentos na ordem dos  1.725.342.
1.1.2.1. Despesa Corrente
(Valores em euros)

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

Total de Despesas Correntes

Orçamento

Execução

2018

2018

843.919
1.031.862
500
9.430
1.885.711

814.888

96,56

829.266

80,37

0

0,00

8.1153

86,06

1.652.269

87,62

Taxa de
Execução (%)

A taxa de execução da despesa corrente foi de 87,62% e representa um volume de
gastos correntes em  1.885.711.
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1.1.2.2. Evolução da Despesa Corrente
(Valores em euros)

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

Total das despesas correntes

2018

2017

2016

2015

814.888
829.26
0
8.115
1.652.269

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
1.250
261.185
1.549.887

Houve diminuição global da despesa corrente, quando comparada com o ano de
2017, no valor de  218.431.
As despesas com pessoal cresceram, por força da regularização de vínculos
precários e/ou inadequados, denominado PREVPAP, que ocorreu a 1 de abril de
2018 e o descongelamento das progressões ocorridas à data de 1 de janeiro, nas
condições previstas na Lei do Orçamento do Estado para 2018.
As aquisições de bens e serviços cresceram  87.358, resultante da execução das
GOP.
As Outras despesas correntes diminuíram  316.238, devido a uma alteração na
estrutura e enquadramento económico das despesas das GOP relativamente aos
anos anteriores, que passaram a ser classicadas de acordo com a sua natureza.
Esta alteração provocou o acréscimo vericado nas aquisições de bens e serviços.
1.1.2.3. Estrutura da Despesa Corrente
0% 1%

Total das Despesas Correntes
Despesas com pessoal

50%

Aquisição de bens e serviços

49 %

Transferências correntes
Outras despesas correntes

1.1.2.4. Despesa de Capital
(Valores em euros)

Despesas de Capital
Aquisição de bens de capital

Total de Despesas de Capital

Orçamento
2018

Execução
2018

Taxa de
Execução (%)

681.478
681.478

73.073
73.073

10,72
10,72
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O grau de execução das despesas de investimento foi de 10,72%, com um volume
de pagamentos na ordem dos  73.073 e de compromissos assumidos para o ano
económico de 2019, de  4.232,79, pela execução do contrato de empreitada de
2017/2018 no Convento de S. Paulo e na Zona envolvente, e na Casa da Nora.
Do investimento global executado,  32.283 foram gastos com equipamentos e
produtos informáticos,  18.450 com o projeto “Agenda Cultural Regional,
 17.873; na Quinta de São Paulo, reforço das Infraestruturas, aquisição de
Retroescavadora, Balde limpa valas para acoplar ao tractor e equipamento de
observação, entre outros; reparação dos Lagos e dos Abrigos das Aves na Quinta
Pedagógica; Equipamentos de Climatização no Convento de São Paulo, e  4.467
relativos ao cumprimento da al. b) do n.º 1 da cláusula Quarta do ContratoPromessa de Compra e Venda do Edifício do MAEDS, assinado em 18 de maio de
2015 entre o BANIF e a AMRS.
1.1.2.5. Evolução da Despesa de Capital
(Valores em euros)

Evolução das despesas

2018

2017

2016

2015

Aquisição de bens de capital

73.073

502.915

452.032

403.252

Total de Despesas de Capital

73.073

502.915

452.032

403.252

Total das Despesas
de Capital

20%
33%

2018
2017

22%

2016
2015

25%

1.1.2.6. Despesa por Classicação Orgânica
(Valores em euros)

Evolução da despesa

Orçamento

2018
Execução

%

2017

2016

2015

Administração Autárquica (01)

1.068.459

939.021

87,88

1.132.911

1.184.164

819.855

Setúbal – Península Digital (02)

342.136

279.187

81,60

261.830

329.751

310.115

Quinta de S. Paulo (03)

404.039

177.476

43,92

652.417

411.156

297.354

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

752.55

329.657

43,80

326.457

424.408

525.815

1.725.342

67,21

2.373.615

2.349.480

1.953.139

Total das despesas

2.567.189
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2. GRANDES OPÇÕES DO PLANO
As Grandes Opções do Plano (GOP) espelham a estrutura de como foram planeadas as diversas áreas de intervenção desta Associação, organizadas por objetivos,
programas, projetos e ações e desenvolvidas no corrente ano económico.
As Grandes Opções do Plano (GOP) são constituídas pelo Plano Plurianual de
Investimentos (PPI) e Atividades Mais Relevantes (AMR).
(Valores em euros)
Por Orgânica
Administração Geral (01)
Setúbal – Península Digital (02)
Quinta de S. Paulo (03)
MAEDS-Museu de Arqueologia e
Etnograa do Distrito de Setúbal (04)

TOTAL

PPI
2018
31.207

Execução

AMR
2018

27.222

Taxa de

Execução

GOP
2018

Execução

Execução

275.065

259.167

306.272

286.389

(%)

6.150

6.150

34.463

29.661

224.640

17.873

16.650

11.422

241.290

29.295

93,51
86,07
12,14

397.318

4.467

56.700

50.176

454.018

54.643

12,04

681.478

73.073

354.565

326.915

1.036.043

399.988

38,61

28.313

23.511

A taxa de execução global das GOP foi de 38,61%. As Atividades Mais Relevantes
apresentam um grau de execução de 92,20% e o Plano Plurianual de Investimento
10,72%.

2.1. Execução Financeira por Objetivos
As GOP encontram-se estruturadas em quatro objetivos – (01) Administração
Geral, (02) Setúbal Península Digital, (03) Quinta de S. Paulo e (04) Museu de
Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal.
OBJECTIVOS
01-Administração Geral
001 -Organização e funcionamento dos serviços
002 -Cultura e Património
004 - Sociedade de Informação e Setúbal Península Digital

005 -Formação e Modernização Administrativa
006 -Desenvolvimento Regional

02-Setúbal – Península Digital
007- Funcionamento dos serviços

03 - Quinta S. Paulo
008- Funcionamento dos serviços

DOTAÇÃO

PAGAMENTO

306.272

286.389

93,51

12.657

8.772

69,30

224.965
48.000
15.050
5.600

220.314
44.434
11.652
1.217

97,93
92,57
77,42
21,74

34.463

29.661

86,07

34.463

29.661

EXECUÇÃO (%)

86,07

241.290

29.294

12,14

11.790

11.266

95,56

009- Património Cultural

229.500

18.028

7,86

04 - Museu Arqueologia e Etnograa - MAEDS

454.018

54.644

12,04

010- Funcionamento dos serviços
011 - Trabalhos museológicos e arqueológicos
012 - Atividades
013 - Instalações - Beneciações
015 - Instalações - Aquisição

TOTAL GERAL

4.890

2.040

41,71

29.500
27.200

27.949
22.227

94,74
81,72

390.000

0

0,00

2.428

399.988

100,00

1.036.043

399.988

38,61

73

RA
2018
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 93,51% seguida do SPD-Setúbal Península Digital com 86,07%, da
Quinta de S. Paulo com 12,14% e do MAEDS-Museu de Arqueologia e Etnograa
do Distrito de Setúbal com 12,04%.
A boa performance da execução orçamental global das Opções do Plano deve-se,
principalmente, aos projetos: Festival Liberdade (98,98%); Agenda Cultural
Regional (100%); Kid's Guernica (92.4%); Dar de Volta (100%); Agenda do
Professor (98,35%); Plano Estratégico Intermunicipal para a Formação e
Qualicação Prossional (77,68%); Investimento em hardware e software
(74,22%); Quinta Pedagógica (99,45%); Trabalhos Museológicos e
Arqueológicos (94,74%); Exposições temporárias no MAEDS (97,15%) e
Publicações – MUSA, Vol. 5 – Compilação das atas do Encontro de Homenagem a
Almeida Carvalho “Arqueologia Urbana e História Local” (99,93%)

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
 73.073, a que corresponde uma taxa de 10,72%
OBJECTIVOS
01-Administração Geral

DOTAÇÃO

PAGAMENTO

EXECUÇÃO (%)

31.272

27.222

87,23

001 -Organização e funcionamento dos serviços

12.657

8.772

69,30

002 -Cultura e Património
006 -Desenvolvimento Regional

18.500
50

18.450
0

99,73
0,00

02-Setúbal – Península Digital

28.313

23.511

83,04

007- Funcionamento dos serviços

03 - Quinta S. Paulo

28.313

23.511

83,04

224.640

17.873

7,96
95,56

11.790

11.267

009- Património Cultural

212.850

6.606

3,10

04 - Museu Arqueologia e Etnograa - MAEDS

397.318

4.467

1,12

010- Funcionamento dos serviços

4.890

2.039

41,71

013 - Instalações - Beneciações

390.000

0

0,00

008- Funcionamento dos serviços

015 - Instalações - Aquisição

TOTAL GERAL

2.428

2.428

0,00

681.478

73.073

10,72

74

RA
2018
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 
326.915, que corresponde a uma taxa de execução de 92,2%.
OBJECTIVOS

DOTAÇÃO

PAGAMENTO

EXECUÇÃO (%)

01-Administração Geral

275.065

259.167

94,22

002 -Cultura e Património

206.465
48.000

201.865
44.433

97,77
92,57

15.050
5.550

11.652
1.217

77,42
21,93

6.150

6.150

100,00

6.150

6.150

100,00

16.650

11.422

68,60

004 - Sociedade de Informação e Setúbal Península Digital

005 -Formação e modernização administrativa
006 -Desenvolvimento Regional

02-Setúbal – Península Digital
007- Funcionamento dos serviços

03 - Quinta S. Paulo
009- Património Cultural

16.650

11.422

68,60

04 - Museu Arqueologia e Etnograa - MAEDS

56.700

50.176

88,49

011- Trabalhos museológicos e arqueológicos

29.500

27.949

94,74

012 - Atividades

27.200

22.227

81,72

354.565

326.915

92,20

TOTAL GERAL

2.3.2. Financiamento das AMR
O nanciamento das AMR - Atividades Mais Relevantes foi exclusivo da administração autárquica.
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3. ANÁLISE DA 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 2018 ascende a  2.889.224. No exercício de 2018, o ativo
permanente (imobilizado) representa 57,39% do total do ativo da Associação de
Municípios e o ativo circulante representa o remanescente 42,61%. A rubrica de
dívidas de terceiros apresenta um valor absoluto de  720.014 e que corresponde
a 24,92% do ativo.
Rúbricas
Imobilizado
Dívidas de terceiros

2017

1.658.106
720.014

1.682.906
350.168

-24.800
369.846

-1,48
105,62

453.954

353.638

100.316

28,37

57.149
2.889.224

52.814
2.439.526

4.335
449.698

8,21
18,43

Depósitos em instituições
nanceiras e caixa
Acréscimos e diferimentos
Total do Activo

Variação

2018

Valor

%

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

Variação

2018

2017

5.382.271
3.724.165
1.658.106
0
1.658.106
0

5.399.083
3.716.177
1.682.906
0
1.682.906
0

2018

2017

720.014

350.168

369.846

105,62

0

0

0

0,00

720.014

350.168

369.846

105,62

Valor

%

-16.812
7.388

-0,32
0,20
-1,48
0,00
-1,48
0,00

-24.800
0
-24.800
0

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

Estado e Outros Entes Públicos
Total

Variação
Valor

%
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As dívidas de terceiros aumentaram 105,62% quando comparadas com o exercício de 2017, devido à anulação da provisão da dívida do Município de Alcácer do Sal
no valor de  315.872,40 por, nos termos do POCAL, não serem consideradas
incobráveis dívidas de autarquias locais.
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 2018 o valor total dos
depósitos em bancos era de  453.836, acrescido de  118 em caixa, representando 15,71% do conjunto do ativo.
Acréscimos e Diferimentos
Em 31 de Dezembro de 2018, no seu balanço, a AMRS tinha contabilizado em
acréscimos de proveitos  8.375 e em custos diferidos  48.774. Destes, 
40.753,99, atribuídos a título de nanciamento da candidatura “Arrábida a
Património Mundial”, ação 3.2.1. Conservação e Valorização do Património Rural,
Operação n.º 020000907902, no âmbito do PRODER, correspondem a uma ação
administrativa intentada contra o IFAP, IP, que ordenou a sua restituição. 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 – Associação Empresarial da Região de Setúbal, na
qualidade de parceiro do projeto. Ambos os valores acima referidos ( 40.753,99
e  8.375,00) encontram-se provisionados a 100%.
3.1.1.1. Fundos Próprios
Estrutura dos Fundos Próprios
Variação

Rúbricas

2018

2017

Património

1.122.858
1.491.482
6.309

1.122.858
1.163.862
5.427

0
327.620
882

%
0,00
28,15
16,26

15.748
2.636.397

17.635
2.309.782

1.887
-562.409
326.615

-10,70
-19,62
14,14

Resultados transitados
Reservas legais
Resultado Líquido do exercício

Total dos Fundos Próprios

Valor

Os Fundos Próprios da Associação no nal do exercício de 2018 ascenderam a 
2.636.397, a que corresponde um aumento de 14,14% relativamente ao
exercício do ano anterior.

77

RA
2018
3.1.2. Passivo
Estrutura do Passivo
Rúbricas

2018

2017

Provisões para riscos e encargos

115.129
22.480
115.219
252.828

49.129
4.721
75.894
129.744

Dividas a terceiros
Acréscimos e diferimentos

Total do Passivo

Variação
Valor

%

66.000
17.759
39.325
123.084

134,34
376,17
51,82
94,87

A Associação detém um baixo nível de capitais alheios e todo ele é circulante (de
curto prazo).
A rubrica Provisão para riscos e encargos cresceu comparativamente a 2017,
face à decisão sancionatória do processo contraordenacional n.º 441/2009/PNAR
no valor de  18.000,00 com impugnação da decisão por parte da AMRS e bem
ainda, o eventual pagamento de coima entre  15.000 e  48.000 num outro
processo da mesma entidade com o n.º 94/2010/PNAR.
Dividas a Terceiros
Rúbricas

2018

2017

14.437
8.043
22.480

4.240
481
4.721

Estado e Outros Entes Públicos
Outros Credores

Total

Variação
Valor

%

10.197
7.562
17.759

240,50
1.572,15
376,17

A dívida a terceiros refere-se, maioritariamente, ao Estado e Outros Entes
Públicos e representa 64,23% da dívida total.
Acréscimos e Diferimentos
No nal do ano económico de 2018, na rubrica acréscimos de custos consta o valor
de  115.219. Este valor engloba o reconhecimento de custos a pagar em 2019
relativos a férias, subsídio de férias e respetivos encargos, adquiridos em 2018.

3.2. Análise da Demonstração de Resultados
O Resultado Líquido do Exercício de 2018 é positivo de  15.748, da mesma ordem
de grandeza do Resultado Líquido alcançado no ano anterior.
No exercício de 2018, vericou-se uma deterioração do Resultado Operacional.
Para esta diminuição contribuiu, de sobremaneira, o facto de a AMRS ter procedido em 2018 ao reforço das provisões para riscos e encargos, face à evolução
registada em dois dos processos judiciais em curso.
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Por outro lado, no corrente exercício, vericou-se um incremento dos Resultados
Extraordinários, o qual foi inuenciado positivamente pelo valor dos apoios
nanceiros à Edição de 2018 do Festival da Liberdade, arrecadados no âmbito do
Mecenato Cultural.

3.2.1. Evolução dos resultados
Rúbricas

2018
-55.654
-268
71.670
15.748

Resultados Operacionais
Resultados Financeiros
Resultados Extraordinários

Resultado Líquido do Exercício

Variação

2017
-39.740
-373
57.749
17.635

Valor

%

-15.914
105
13.921
-1.887

40,05
-28,15
24,11
-10,70

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

2018
-15.748,09

2017
17.635,01

2

25

2016
-246 536,51

3

3.2.2. Resultados Operacionais
3.2.2.1. Proveitos Operacionais
Rúbricas

2018

2017

Transferências e subsídios obtidos

1.778.684

1.743.485

Outros proveitos e ganhos operacionais
Total dos Proveitos Operacionais

20.467
1.799.151

Variação
Valor
35.199

%
2,02

27.181

-6.714

24,71

1.770.666

28.485

1,61

Como se observa no quadro acima, a rubrica das transferências e subsídios obtidos
79

RA
2018
é a mais expressiva ao nível dos proveitos operacionais (representam 98,87% do
total dos proveitos operacionais).
3.2.2.2. Custos Operacionais
Rúbricas
Fornecimentos e Serviços Externos
Custos com pessoal
Transferências e subsídios correntes
concedidos e prestações sociais
Amortizações
Provisões do exercício
Outros custos e perdas operacionais
Total dos Custos Operacionais

2018

Variação

2017

Valor

%
-20,11

830.460

1.039.494

-209.034

847.597

629.663

217.935

34,61

0

1.067

-1.067

-100,00
-17,63
100,00

75.579

91.754

-16.175

66.000
34.811

0
48.428

66.000
-13.617

1.854.806

1.810.406

44.400

-28,12
2,45

Na estrutura dos Custos operacionais, fornecimentos e serviços externos
representam 44,77%, Pessoal 45,70%, amortizações 4,07%, provisões 3,56%
e outros custos e perdas operacionais 1,88%.

3.2.3. Resultados Financeiros
Rúbricas
Custos e perdas nanceiras

2018

2017

268

373

Variação
Valor
-105

%
-28,15

3.2.4. Resultados Extraordinários
Rúbricas
Proveitos e ganhos extraordinários
Custos e perdas extraordinários

2018

2017

71.898

57.753

228

4

Variação
Valor
14.145
224

%
24,50
5.600,00

Dos  71.898,00 de proveitos e ganhos extraordinários,  42.388,00 foram
provenientes de apoios nanceiros à Edição de 2018 do Festival Liberdade, no
âmbito do Mecenato Cultural.

3.2.5. 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 54A/99, de 22/02), propõe-se que do Resultado Líquido do Exercício positivo de 
15.748,09 seja transferido 5% ( 787,41) 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 ( 14.960,68) para a Conta 59 – Resultados
Transitados

80

RA
2018
4. INDICADORES E RÁCIOS
FINANCEIROS
4.1. Meios Humanos
Rácios

2018

2017

2016

2015

Despesa com o pessoal (mensal)/
trabalhadores da AMRS

1.886

1.824

1.861

1.670

36

29

29

30

Nº médio de trabalhadores

A Associação de Municípios da Região de Setúbal, a 31 de Dezembro de 2018,
tinha ao serviço 36 trabalhadores, para o desenvolvimento da sua atividade, mais 7
do que no ano anterior. O aumento do número de trabalhadores correspondeu a um
aumento proporcional das despesas com pessoal do corrente ano, pelo que não se
registou uma alteração substancial, face ao histórico, do valor da despesa média
mensal com pessoal por colaborador.

4.2. Meios Financeiros - %
Rácios

2018

2017

2016

2015

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

-13,21

1,04

-5,73

14,11

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

-27,31

1,03

20,29

17,80

As Receitas Totais e as Despesas Totais da AMRS, em 2018, sofreram uma
diminuição, sendo que a variação registada nas Despesa Totais (-27%) foi superior
à variação registada nas Receitas Totais (-13%).

4.3. Indicadores de Ecácia - %
Rácios

2018

2017

2016

2015

Receita recebida/receita
orçamentada

70,72

91,89

75,00

94,45

Despesa paga/despesa
orçamentada

67,20

81,64

70,25

69,49

Investimento pago/investimento
previsto (PPI)

10,72

83,76

31,10

60,29

GOP executado/GOP previsto

38,61

81,60

64,79

58,60
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Os indicadores de ecácia revelam que a receita e a despesa tiveram um grau de
execução nanceira de 71% e 67%, respetivamente, inferior ao vericado no ano
transato.
O grau de concretização do investimento (PPI), no corrente ano, teve um grau de
execução, na ordem dos 11%, que compara com os 84% em 2017, 31% em 2016
e 60% em 2015.
Por sua vez, as Grandes Opções do Plano (PPI e AMR) tiveram um nível de execução nanceira de aproximadamente 40%, inferior ao registado no último triénio.

4.4. Indicadores de Eciência e
Produtividade - %
Rácios
GOP/despesa Total
GOP/despesas com pessoal

2018
23,18

2017
42,92

49,09

160,48

2016

2015

50,02
181,43

66,29
170,86

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 2018 vericou-se uma diminuição do valor das receitas totais e das
despesas totais da associação, as quais tiveram reexo no valor pago imputado às
GOP (-60% do que no ano transato), e no grau de execução nanceira das GOP
(39%, 2018; 82%, em 2017).
O rácio GOP/despesa total xou-se nos 23%, o que representa uma diminuição
relativamente aos anos anteriores. Para um nível de execução das GOP de aproximadamente 40%, as despesas associadas às GOP representaram 23% 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 sofreu uma diminuição em 2018, uma vez que se vericaram dois efeitos
em simultâneo, uma diminuição acentuada da despesa paga imputada às GOP
relativamente ao ano homólogo (-60%), e um aumento das despesas com pessoal
(+28%, 2018-2017).
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4.5. Rácios Orçamentais
Rácios Orçamentais de Natureza Económica - %
Rácios

2018

2017

2016

2015

Duodécimos /receitas correntes
Setúbal - península digital/receitas
correntes

80,62

79,55

79,83

61,79

14,29

16,13

17,69

16,58

Receitas correntes/receitas totais
Pessoal/Despesas correntes

100,00
49,32

87,25
33,94

99,77
34,13

100,00
38,80

Aquisição de bens e
serviços/Despesas correntes

50,19

39,66

38,22

44,27

Outras Despesas correntes/
Despesas Correntes

0,49

17,34

27,52

16,85

Despesas correntes/Despesas totais

95,76

78,81

80,76

79,35

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.
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
50% (40% em 2017), as despesas com pessoal 49% (34% em 2017), e as
outras despesas correntes 0,5% (17% em 2017).
No que respeita às despesas de capital, o investimento representa a totalidade
dessas despesas.
Rácios Orçamentais de Natureza Financeira - %
Rácios económicos
Pessoal/Despesas correntes
Duodécimos /receitas correntes
Despesas correntes/Receitas correntes
Despesas de Capital/Receitas de Capital
Investimentos/Receitas totais

2018

44,88
84,83
91,01
4,02

2017

34,78
61,17
102,49
188,53
24,04

2016

2015

31,35
70,19
91,85
94,17
21,83

27,38
69,45
70,57
18,36

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 45% das receitas correntes;
- Os duodécimos cobrem cerca de 85% da despesa total;
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- 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;
- Em 2018, as despesas de capital são, apenas, de investimento e foram cobertas
totalmente por receitas correntes, uma vez que as receitas de capital foram nulas;
- Os investimentos absorvem cerca de 4% das receitas totais.

4.6. Rácios Financeiros
2018

2017

2016

2015

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

8,94
3,30

9,26
3,32

4,73
2,43

8,23
3,55

10,43
0,91

17,64
0,95

7,33
0,88

9,98
0,91

Cobertura do imobilizado por
capitais permanentes

1,66

1,40

1,73

2,79

Endividamento
Tesouraria
Fundo de Maneio (’000)

8,75

5,36

10,13

9,11

1.151

699

991

1.853

698

345

365

1.015

97,00

97,8

88,17

102,93

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

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 2018,
ambos os rácios de liquidez, geral e imediata, registaram um valor satisfatório.
O indicador de solvabilidade revela que a AMRS apresenta uma elevada capacidade
para fazer face aos compromissos de longo prazo, na medida em que os fundos
próprios mais do que sustentam o total do passivo.
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 no
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último triénio 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.
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5. ANÁLISE DOS FLUXOS DE
CAIXA

Em 2018, o saldo inicial dos depósitos à ordem em instituições nanceiras e caixa
foi de  353.638,65. O saldo para a Gerência Seguinte é de  453.954,47, sendo
da execução orçamental  439.150,09 e de operações de tesouraria 
14.804,38.
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6. OUTRA INFORMAÇÃO
CONSIDERADA RELEVANTE:
Foi cumprido o princípio de equilíbrio orçamental previsto no ponto 3.1 (Princípios
orçamentais) do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL), onde se
estabelece que “na elaboração e execução do orçamento, as receitas correntes
devem ser, pelo menos, iguais às despesas correntes”.
Equilíbrio Orçamental – art. 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3/9
Na execução do orçamento, a receita corrente bruta foi superior à despesa
corrente, acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo
prazo, em  163.303,26, conforme se verica no mapa infra.
Receita Corrente Cobrada Bruta
Amortização média de empréstimo de médio e longo prazo anual

 1.815.572,73
 1.652.269,47
 0,00

SALDO

 163.303,26

Despesa Corrente

Setúbal, 15 de março de 2019
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ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS (PONTO 8 DO POCAL)
INTRODUÇÃO
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 2018.

8.1. CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE
A Associação de Municípios da Região de setúbal caracteriza-se conforme segue:
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22-01-2018
22-01-2018

8.2. NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADOS
8.2.1. Disposições do POCAL derrogadas
A Associação de Municípios da Região de Setúbal não tem implementado uma
contabilidade de custos, nos termos previstos no POCAL, pelos seguintes motivos: relação custo/benefício, dimensão da entidade e tipologia das atividades
desenvolvidas.
À exceção do anteriormente referido, não foram derrogados quaisquer disposições do POCAL, bem como, dos princípios contabilísticos
8.2.3. Critérios valorimétricos e métodos de cálculo
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).
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Acréscimos e Diferimentos
Os custos e proveitos são reconhecidos pelo valor dos documentos que os titulam.
Dívidas de e a Terceiros
As dívidas de e a terceiros estão reconhecidas pelo valor dos documentos que as
titulam.
Disponibilidades
Os valores em caixa de  118,04 correspondem ao montante em numerário que
existia ao cuidado do tesoureiro em 31 de Dezembro de 2018, conforme Resumo
Diário de Tesouraria n.º 109, de 28/12/2018.
Os valores em bancos correspondem aos montantes dos saldos contabilísticos, na
mesma data, devidamente reconciliados com os respetivos extratos bancários.
8.2.7. Movimentos ocorridos no imobilizado
Durante o ano de 2018, 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 se
apresenta de seguida.

Ativo Bruto
Ativo bruto
Rubricas

De imobilizações incorpóreas
Propriedade industrial e outros direitos

De imobilizações corpóreas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de imobilizações

Saldo Inicial

Reavaliação/
Ajustam.

Aumentos

66 837,39
66 837,39

Alienações

Transferências
e Abates

-55 378,71
-55 378,71

22 445,91
553 240,96
3 316 071,88
186 907,13
127 206,02
118 370,38
821 732,35
186 271,30
5 332 245,93

192 138,00
13 837,50

18 552,87

-188 698,90
17 276,60

12 733,68
4 232,79
2 427,60
37 946,94

5 399 083,32

17 276,60

37 946,94

Saldo Final

11 458,68
11 458,68

-4 830,05
-334,04
-814 659,85

22 445,91
1 560 038,81
3 348 427,40
186 907,13
122 375,97
130 770,02
11 305,29

-5 198,94

5 382 270,53

-60 577,65

5 393 729,21

814 659,85
-34,85

Na coluna de reavaliações/ajustamentos encontra-se reetido a transferência do
saldo da conta 448 - Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas,
associada ao contrato - promessa de compra e venda do imóvel do MAEDS Museu de Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal, para a conta 422 –
Edifícios e Outras Construções.
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Na coluna de aumentos encontram-se reetidas as aquisições de imobilizado e as
obras em curso, que no seu total ascenderam a  37.946,94.
Na coluna de transferências e abates encontram-se reetidos os abates realizados no exercício de 2018, no valor total de  60.577,65:  55.378,71 referente
a licenças de software, pelas mesmas se tratarem de licenças renováveis anualmente (vida útil inferior a um ano) - conta 433 – Imobilizações Incorpóreas; 
4.830,05 referente a acertos contabilísticos - conta 426 - Equipamento
Administrativo;  334,04 referente a placa de encastrar e acerto contabilístico conta 429 – Outras Imobilizações Corpóreas.
O saldo nal das imobilizações em curso ascendeu a  11.305,29, o que representa uma diminuição em relação ao ano anterior. Esta diminuição deveu-se à transferência no valor de  814.659,85 para a conta 422 – Edifícios e Outras
Construções (obras acabadas), cando ainda em saldo na conta 44 – Imobilizado
em Curso,  4.232,79 respeitante às obras de empreitada na renovação da
estrutura e consolidação do Convento de S. Paulo e da Casa da Nora, e 
7.072,50 respeitante a obras de Musealização da Casa dos Mosaicos Romanos.
Amortizações e Provisões
Amortizações e Provisões
Rubricas

De imobilizações incorpóreas
Propriedade industrial e outros direitos
De imobilizações corpóreas
Edifícios e outras construções
Edifícios
Outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas

Saldo Inicial

Reforço

66 837,39
66 837,39

Regularizações

-55 378,71

Saldo Final

11 458,68
11 458,68

26 917,64
58 919,12
3 252 662,71
109 547,93
118 674,32
82 617,69
3 649 339,41

814,45
11 852,49
35 429,54
16 858,78
1 458,85
9 523,08
75 937,19

-4 830,05
-109,00
-1 111,94

27 732,09
74 633,57
3 288 057,40
126 406,71
115 303,12
92 031,77
3 724 164,66

3 716 176,80

75 937,19

-1 111,94

3 735 623,34

3 861,96
-34,85

No mapa de amortizações e provisões, os valores indicados na coluna de reforço
referem-se às amortizações do ano.
Na coluna regularizações estão reetidos os abates dos bens realizados no
exercício de 2018, referenciados no ponto anterior, da conta 433 – Imobilizações
Incorpóreas, da conta 426 - Equipamento Administrativo e da conta 429 – Outras
Imobilizações Corpóreas.
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8.2.12. Informação sobre imobilizações corpóreas e em curso Imobilizações implantadas em propriedade alheia
Em imobilizações em curso, consta o valor de  7.072,50, respeitante a obras de
Musealização da Casa dos Mosaicos Romanos, realizado em edifício que não é
propriedade da Associação, mas que esta detém o direito de exploração mediante
contrato de arrendamento.
8.2.14. Bens do imobilizado que não foram possíveis de valorizar
O MAEDS - Museu de Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal, propriedade
da Associação, tem um vasto património cultural, artístico e documental de valor
imensurável, que se encontra devidamente inventariado.
Pela natureza dos bens em questão, não nos é possível valorizar, nem tão pouco,
reetir esse património nas contas.
8.2.27. Provisões (desdobramento)
No quadro abaixo encontram-se as movimentações ocorridas nas contas de
provisões, no ano de 2018:
Provisões
Descrição
Para cobranças duvidosas
Para riscos e encargos
Processos judiciais em curso:
PNAR-441/2009
PNAR-94/2010
Outros riscos e encargos

Saldo Inicial

Aumentos

Redução

Saldo Final

315.872,40
49.128,99

0,00
66.000,00

315.872,40
0,00

0,00
115.128,99

0,00
0,00
49.128,99

18.000,00
48.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

18.000,00
48.000,00
49.128,99

365.001,39

66.000,00

315.872,40

115.128,99

O saldo inicial da conta 291 - Provisão para Cobranças Duvidosas é de 
315.872,40 e diz respeito a uma dívida de terceiros, em mora há mais de 12
meses. No entanto, porque o devedor é uma autarquia local e o POCAL, nos
termos do seu ponto 2.7.1., determina que estas dívidas não são consideradas de
cobrança duvidosa, no presente exercício, foi anulada a respetiva provisão.
Por conseguinte, o saldo da referida dívida permanece em dívida de terceiros, mas
deixa de estar provisionada.
No ano de 2018 foi efetuado o reforço das provisões para riscos e encargos no
valor total de  66.000,00, face à decisão sancionatória do processo contraordenacional n.º 441/2009/PNAR no valor de  18.000,00 com impugnação da
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decisão por parte da AMRS e bem ainda, o eventual pagamento de coima entre
15.000,00 e  48.000,00, num outro processo da mesma entidade, com o
n.º 94/2010/PNAR.
8.2.28. Fundo Patrimonial (Classe 5) - Variações
Os movimentos ocorridos no decorrer do exercício de 2018 de cada uma das
contas da classe 5, constantes no balanço, podem ser analisados no quadro
abaixo.
Descrição
Património
Reservas:
Reservas legais
Resultados transitados
Resultado líquido do exercício

Saldo Inicial

Fundos Próprios
Aumentos

Redução

Saldo Final

1.122.857,74

0,00

0,00

1.122.857,74

5.427,23
1.163.861,59
17.635,01

881,75
333.863,93
15.748,09

0,00
6.243,71
17.635,01

6.308,98
1.491.481,81
15.748,09

2.309.781,57

350.493,77

23.878,72

2.636.396,62

O aumento registado na conta 571 – Reservas Legais, respeita à constituição de
reserva legal, de acordo com o estipulado no POCAL e no Regulamento do Sistema
de Controlo Interno da Associação, e que se consubstanciou na transferência de
5% do resultado líquido do exercício de 2017 ( 881,75).
Na coluna de aumentos da conta 59 – Resultados Transitados, encontra-se
reetido a anulação da provisão para cobranças duvidosas, no valor total de 
315.872,40, a transferência do resultado líquido do exercício de 2017, no valor
de  17.635,01, a regularização de um valor que tem permanecido, ano após ano,
na conta 2731 – Acréscimos de Custos, respeitante a seguros a liquidar (contabilização de valor de seguros a liquidar, de anos anteriores, em excesso), no valor de
356,38  e a regularização relativa às comparticipações dos Associadas na
candidatura Setúbal Península - Digital, no valor de  0,14.
Por sua vez, na coluna redução da conta 59 – Resultados Transitados, encontrase reetido o registo das amortizações do edifício do MAEDS - Museu de
Arqueologia Etnograa do Distrito de Setúbal de anos anteriores (contabilização
das amortizações desde a data do contrato de promessa de compra e venda do
edifício do MAEDS), no valor de  3.861,96, a anulação de uma guia de receita, de
anos anteriores, lançada em duplicada, no valor de 1.500, e a transferência de
5% do resultado líquido do exercício de 2017 da conta 59 – Resultados
Transitados para a conta 571 – Reservas Legais, no valor de  881,75.
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8.2.31. Demonstração dos resultados nanceiros
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 o mapa da demonstração dos resultados
nanceiros era o seguinte:

8.2.32. Demonstração dos resultados extraordinários
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 o mapa da demonstração dos resultados
extraordinários era o seguinte:

8.3. NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPETIVA
EXECUÇÃO
8.3.1. Modicações do orçamento
8.3.1.1. Receita
O mapa das modicações do orçamento da receita referente ao exercício de 2018
encontra-se disponível para consulta no nal do presente anexo.
8.3.1.2. Despesa
O mapa das modicações do orçamento da despesa referente ao exercício de
2018 encontra-se disponível para consulta no nal do presente anexo.
8.3.2. Modicações ao Plano Plurianual de Investimentos
O mapa das modicações ao plano plurianual de investimentos referente ao
exercício de 2018 encontra-se disponível para consulta no nal do presente
anexo.
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8.3.4. Transferências e subsídios
8.3.4.4. Transferências correntes - Receita
O mapa das transferências correntes - receita encontra-se disponível para
consulta no nal do presente anexo.
8.3.6. Endividamento
8.3.6.2. Outras dívidas de terceiros
As outras dívidas a terceiros, em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 tinham a
seguinte decomposição:
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8.3.4.4 Transferências Correntes - Receita
Entidade:
Período:

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

Associação de Municípios da Região de Setúbal
01-01-2018 a 31-12-2018

Entidade
Financiadora

Transferências Transferências
Orçadas
Obtidas

Observações

IFAP/FEADER

 40 754,00

 0,00

Operação n.º 200009079 Arrábida a Património Mundial

Mecenato Cultural

Simarsul, SA

 5 000,00

 5 000,00

Apoio ao Festival LiberdadeEdição 2018

Mecenato Cultural

APL, SA

 27 000,00

 27 000,00

Mecenato Cultural

Baía do Tejo, SA

 2 500,00

 2 500,00

Mecenato Cultural

Lusoponte

 2 500,00

 2 500,00

Apoio ao Festival LiberdadeEdição 2018

Mecenato Cultural

Regiset, Lda

 2 500,00

 2 500,00

Apoio ao Festival LiberdadeEdição 2018

Mecenato Cultural

Crómia, Lda

 1 000,00

 1 000,00

Apoio ao Festival LiberdadeEdição 2018

Mecenato Cultural

SCC, Lda

 0,00

 888,00

Apoio ao Festival LiberdadeEdição 2018

Mecenato Cultural

Manuel Cabete, Lda

 0,00

 1 000,00

Apoio ao Festival LiberdadeEdição 2018

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

Municípios Associados

 1 809 314,00

 1 463 684,00

Duodécimos

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

Municípios Associados

 609 173,00

 259 523,00

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

 3 625,00

 0,00

Comparticipação no capital social
da AMRS na CDR, EIM

€ 2 523 791,00

€ 1 765 595,00

Total ………………………………

Apoio ao Festival LiberdadeEdição 2018
Apoio ao Festival LiberdadeEdição 2018
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