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INTRODUÇÃO

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

Nas Opções do Plano e Orçamento foram definidas as linhas estratégicas 

para o trabalho a desenvolver no ano de 2015.

Com o Relatório de Actividades e Conta de Gerência de 2015, em 

apreciação, importa avaliar se essas linhas estratégicas então definidas 

corresponderam ao trabalho realizado.

O reforço do papel da AMRS enquanto espaço privilegiado de articulação 

politico dos Municípios concretizou-se através das iniciativas promovidas a 

propósito da extinção do Sistema Integrado Multimunicipal de Águas 

Residuais da Península de Setúbal e da sua entidade gestora, a Simarsul, S.A.

A articulação do trabalho intermunicipal, nos plano político e técnico 

aprofundou-se, nomeadamente, com reuniões realizadas no âmbito dos 

grupos de trabalho político e técnico que reuniram regularmente. O Festival 

Liberdade, o projecto Kid's Guernica e Dar de Volta, a Quinta Pedagógica e 

o projecto a Quinta nas Escolas e o Caderno de Campo foram algumas das 

acções objecto de reflexão.

O  processo de candidatura da Arrábida à Biosfera;

É de sublinhar, igualmente o Plano Intermunicipal de Formação e a Bolsa de 

Formadores Municipais que permitem a concretização de várias acções de 

formação;

O Setúbal Península Digital e a implementação dos novos sites dos 

Municípios e a definição de um Plano Estratégico para esta área de 

intervenção;

O MAEDS – Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal e a 

aproximação aos Municípios através do FIDS e do Programa “O Museu vai à 

Escola”.

A entidade regional foi igualmente promovida não só através de acções 

concretas de que é exemplo o Festival Liberdade mas também no plano da 

comunicação em que a rede de outdoors, foi o principal suporte. 
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A ligação aos agentes de desenvolvimento regional com a promoção de 

um conjunto de reuniões com o objectivo de avaliar o trabalho de 

desenvolvimento do PEDEPES – Plano Estratégico para o Desenvolvimento 

da Península de Setúbal da sua conformidade com o novo período de 

programação financeira comunitário.

A concretização dos projectos e das acções só foi possível, por um lado, 

porque os nossos associados, a esmagadora maioria, deram cumprimento 

ao estipulado nos 2 e 3 do artigo 21º dos Estatutos e da comparticipação 

assumida pelos Municípios envolvidos directamente no “Setúbal Península 

Digital”, bem como o cumprimento dos acordos estabelecidos para a 

recuperação das dívidas.

Acresce aos meios financeiros disponíveis o envolvimento e o empenho dos 

trabalhadores sem os quais não era possível atingir o nível de concretização 

alcançado.
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ACÇÕES DESENVOLVIDAS

1. CULTURA E PATRIMÓNIO (NATURAL, 

EDIFICADO E AMBIENTAL)

1.1. CULTURA

O conjunto dos eleitos municipais responsáveis pela área da cultura reuniu 

regularmente, produzindo orientações concretas para as acções a 

desenvolver, designadamente pelo grupo de trabalho intermunicipal 

Técnico.

O Grupo de Trabalho Intermunicipal da Cultura tem-se assumido como um 

espaço privilegiado para a reexão, partilha de experiências, debate, e 

iniciativa intermunicipal.

 “Festival Liberdade”

O ano de 2015 marcadamente o ano da consolidação do projecto “Festival 

Liberdade”, assumindo-se não apenas com parte integrante das 

comemorações regionais do 25 de Abril, mas acima de tudo como uma 

realização vincadamente regional que, procurando envolver a juventude 

da região, visa potenciar o trabalho intermunicipal, aprofundar o 

conhecimento e acção e intervenção junto da juventude e do movimento 

associativo juvenil.

10
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A edição do Festival Liberdade 2015, realizado em Corroios, nos dias 22 e 23 

de Maio, foi um espaço onde a juventude celebrou a Liberdade, a Paz e os 

valores de Abril.

Mais de 30 mil pessoas estiveram presentes nesta edição do Festival 

Liberdade, um espaço de convívio, de cultura e de debate que contou 

com uma diversidade de iniciativas do teatro, à dança, às curtas-

metragens, à música, ao Encontro do Movimento Associativo Juvenil, a 

atuações de grupos de performance de rua, bombos, desportos radicais e 

pintura de grafti.

A participação da juventude e das suas associações, formais e não formais, 

assumindo a construção deste Festival Liberdade, criando o seu próprio 

espaço, materializando as suas ideias, debatendo e trocando experiências, 

foi visivelmente uma aposta ganha.

A Região mostrou o que de muito se faz no associativismo juvenil. Mais de 30 

stands próprios dinamizados pelas estruturas de juventude e cerca de meia 

centena de projetos apresentados no festival, números que provam a 

existência de uma juventude dinâmica e uma grande capacidade 

realizadora que este Festival Liberdade potenciou.

Um balanço bastante positivo assente num crescente interesse e 

participação da juventude e das suas estruturas associativas na 

organização e realização do Festival Liberdade.

11
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Numa Região onde o Poder Local tem desenvolvido um trabalho 

inigualável, desenvolvendo variadíssimos projetos para a juventude, 

nomeadamente, através da construção e reabilitação de equipamentos 

municipais destinados aos jovens, como as casas da juventude, os 

polidesportivos ou as bibliotecas, passando também pela constituição de 

espaços de discussão e participação juvenis (formais ou não-formais), o 

Festival Liberdade assume a visão da esperança, da conança na 

capacidade transformadora que a juventude é naturalmente portadora.

Este é um Festival que assume valores e que assenta numa visão 

potenciadora da identidade regional, de uma região que, em contraciclo, 

coloca nas mãos da juventude a construção do futuro.

Grupo de Trabalho para a Juventude 

A  dinâmica imposta pela realização do Festival Liberdade e as reexões 

realizadas na sequência do trabalho desenvolvido junto do movimento 

associativo juvenil, conduziram à vericação da necessidade de criação de 

um espaço intermunicipal sobre as políticas de juventude.

Nesse sentido, o conjunto dos eleitos com responsabilidades na área da 

juventude começou a reunir regularmente, promovendo um conjunto de 

discussões e reexões que orientam a acção do grupo de trabalho 

intermunicipal que tem desenvolvido a sua acção em matéria de 

juventude, com particular destaque para a realização do Festival 

Liberdade e todo o trabalho realizado junto do movimento associativo 

juvenil da região.

GTBIB – Grupo de Trabalho das Bibliotecas 

As bibliotecas públicas, enfrentam mudanças radicais em todos os aspetos 

da sua organização e no modo em como prestam os seus serviços. 

2015 foi um ano para se repensar o quadro de intervenção, com base num 

conjunto de reexões sobre as ações a desenvolver no âmbito deste grupo 

de trabalho. 
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Este trabalho de ponderação, assente no debate e troca de experiências 

tem sido prosperante, vindo a fortalecer o trabalho da AMRS e seus 

associados. 

O regular funcionamento do Grupo em sede de reuniões mensais permitiu, 

num cômputo geral, apurar a necessidade da promoção e visibilidade do 

trabalho a desenvolver, no âmbito das políticas municipais, no sentido, de 

claricar o seu papel e posicionamento e estabelecer as suas 

funcionalidades perante um cenário regional e global.

O trabalho deste grupo incidiu em matérias comuns e transversais aos anos 

transatos, tendo sido privilegiado, a manutenção do catálogo de fundo 

local, a projeção e proliferação do projeto DAR DE VOLTA, a organização 

do IX Encontro da Leitura Pública, a atualização do blogue de leitura 

pública - que continua a ser um espaço fundamental de partilha e 

divulgação das iniciativas municipais e outros acontecimentos relevantes 

para as bibliotecas públicas municipais e seus visitantes, a aposta na 

formação e qualicação prossional dirigida aos trabalhadores das 

bibliotecas municipais da região e por m e principalmente, repensar sobre 

o investimento nas Novas Tecnologias e Internet, uma das áreas mais 

fragilizadas nas Bibliotecas.

Todos estes fatores lançam grandes desaos às bibliotecas públicas 

municipais pelo que é necessário dar-lhes resposta indo de encontro às 

necessidades dos utentes das comunidades locais, para garantir a 

viabilidade futura do serviço de biblioteca pública.

 “Dar-de-Volta”

O Dar de Volta é um projeto 

intermunicipal, promovido pela 

Associação de Municípios da 

Região de Setúbal e pelos seus 

municípios associados, posto em 

prática através da rede de 

bibliotecas da região.
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Este projeto privilegia, a promoção de uma cidadania ativa, através da 

sensibilização dos cidadãos para os valores da solidariedade, da partilha e 

da coesão social e a preservação do ambiente e sustentabilidade 

ambiental, através da reutilização dos manuais escolares. Disponibilizado 

pelas bibliotecas públicas municipais, pretende atingir e alcançar todas as 

famílias dos municípios envolvidos.

Após a realização da campanha anual, que se realizou entre os meses de 

abril e junho, o grupo de trabalho das Bibliotecas avaliou o DAR de VOLTA, 

identicando-o como um projeto que tem cumprido com os seus propósitos. 

Concluiu que o Dar de volta é uma iniciativa com bastante procura mas que 

necessita de uma maior impulsão, dado que, se verica um decréscimo na 

entrega de manuais.

Analisou, também, um conjunto de medidas, a adotar, que pudessem 

catapultar a iniciativa tendo ponderado avançar com as seguintes ações: 

- A imagem gráca do Dar de Volta para vai ser alterada no sentido de 

despertar o interesse de quem conhece e de quem ainda não conhece a 

iniciativa;

- Realizar um trabalho de divulgação mais aproximado das escolas;

- Manter a publicidade na rede de outdoors.

Kid's Guernica  

O projeto internacional Kids' Guernica, implementado em Portugal em 2005, 

pela AMRS, tem, envolvido nas suas edições, centenas de crianças e jovens.

Este projeto despertou uma nova perspetiva do pensamento sobre a arte na 

educação, unindo, de modo único, as questões teóricas da atividade 
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criativa à sua prática e tem contribuído fundamentalmente para a 

construção de uma Região atenta aos valores da paz, da liberdade, da 

igualdade, da solidariedade. 

A preparação da 5ª edição do Kids' Guernica resulta do trabalho 

desenvolvido entre a AMRS e as Áreas Educativas Municipais, saindo o 

projeto, da alçada de trabalho do Grupo de Trabalho Intermunicipal das 

Bibliotecas. 

Esta alteração veio permitir uma ligação mais próxima com as escolas dos 

municípios, agilizando-se a disseminação do projeto. 

A Paz e os Valores de Abril, a escolha do tema para esta edição assenta 

numa reexão histórica e cultural que remonta à Revolução de Abril e, à 

conquista da liberdade e da paz e seus valores intrínsecos, por forma a 

comemorar quarenta e dois anos de Abril e 40 anos desde a entrada em 

vigor da Constituição da República Portuguesa (10 de Abril de 1976), que 

proclama, entre vários aspetos, uma República soberana, empenhada na 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

O trabalho coletivo desenvolvido e o forte empenho intermunicipal 

permitiram, que esta 5ª Edição do Projeto Kid's Guernica, arrancasse, com 

uma massiva participação por parte das escolas da península de Setúbal, 

tendo-se alcançado, um total de cerca de 3200 alunos inscritos num 

universo de oito Municípios participantes – Almada, Barreiro, Moita, Montijo, 

Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal.

O crescimento do projeto reete a ecácia do serviço público em prol das 

escolas da rede pública, seus alunos e professores.

A AMRS pretendeu também, no decorrer do ano, alimentar uma relação 

mais próxima com a comunidade escolar, fomentando para tal, sessões de 

esclarecimento sobre o projeto e sessões de acompanhamento às escolas, 

professores e alunos, nas quais estiveram sempre presentes elementos da 

AMRS e das divisões de educação, do respetivo Município.

Também no que concerne a apoios, A AMRS considerou imprescindível, 

oferecer, como tem sido anteriormente feito, kit's de material para a 
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elaboração das propostas das escolas. No entanto, nesta edição, 

entendeu-se considerar a proporção de alunos inscritos tendo-se 

introduzido um novo rácio, 1 kit por cada turma participante, elevando 

substancialmente esta comparticipação, face às edições anteriores.

Também durante o ano de 2015, avançou-se com a preparação de um 

trabalho de vídeo em formato de documentário - com o objetivo de 

projetar e valorar o trabalho desenvolvido pelas escolas participantes e 

distinguir o projeto a nível da Região. 

O documentário servirá como instrumento de apoio às escolas, alunos e 

professores, que pretendam aderir ao projeto Kid's Guernica, e também, de 

veículo de divulgação do projeto e do trabalho desenvolvido pela AMRS e 

seus Municípios, num esforço incessante de defesa dos valores da paz e 

promoção da liberdade, centrada no respeito na democracia e na defesa 

direitos humanos.

1.2. PATRIMÓNIO (NATURAL, AMBIENTAL E 

EDIFICADO)

Arrábida 

O ano de 2015, cou fundamentalmente marcado pela deliberação da 

Comissão Executiva da Arrábida, composta pela AMRS – Associação de 

Municípios da Região de Setúbal, os municípios de Palmela, Sesimbra e 

Setúbal e o ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 

numa aposta contínua na Arrábida, com a necessidade de garantir o 

reconhecimento da excecionalidade dos seus valores patrimoniais, no 

desenvolvimento harmonioso deste território, na sua relação com quem 

nele vive ou visita, promovendo a proteção do património, o seu estudo e 
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valorização. Esta Comissão decidiu promover a Candidatura da Arrábida a 

Reserva da Biosfera, em estreita articulação com a Comissão Nacional da 

UNESCO, aproveitando, adaptando e aprofundando o muito trabalho já 

realizado.

Nestes termos, a Comissão Executiva da Candidatura decidiu, igualmente, 

reforçar o envolvimento de todos os parceiros e entidades com intervenção 

no território da Arrábida, mantendo-se, desde logo, a estrutura pré-existente 

composta pela Comissão Executiva, Comissão de Acompanhamento e 

Fórum, bem como, pela Comissão Técnica que terá a incumbência de 

desenvolver o dossier de candidatura.

A origem das Reservas da Biosfera remonta à "Conferência da Biosfera", 

organizada pela UNESCO em 1968. Desta conferência, resultou o 

lançamento do Programa "Homem e a Biosfera" (Man and Biosphere – MaB), 

em 1970. As Reservas da Biosfera são áreas de excelência, representativas 

dos principais ecossistemas mundiais (terrestres, marinhos e costeiros), 

estabelecidas pelos Estados Membros da UNESCO e reconhecidos pelo 

Programa “O Homem e a Biosfera” (MAB), são territórios promotores de um 

desenvolvimento sustentável, com base na ciência e nos esforços das 

comunidades locais. Uma Reserva da Biosfera pela UNESCO não 

acrescenta nenhum normativo que aumente restrições às atividades 

económicas, representando antes um “certicado de qualidade 

ambiental” utilizável na promoção do desenvolvimento e emprego. Elas 

promovem o marketing de produtos da região, o turismo em conformidade 

com o meio ambiente e uma agricultura inovadora que protege o 

ambiente.

A classicação da Unesco traz consigo diversos ganhos, a possibilidade de 

“tornar a Arrábida mais conhecida no mundo” de “tornar mais conhecidos 

os produtos” que se fazem na Serra da Arrábida, que poderão passar a 

ostentar o selo da reserva da biosfera, sendo, uma reserva da biosfera, “um 

lugar vivo”, que “necessariamente tem de ter pessoas e atividade 

humana”, onde a conservação da riqueza natural e do património cultural 

se alia ao desenvolvimento sustentável. Por m “se uma Reserva da Biosfera 

não está a contribuir para o desenvolvimento regional e local não está a 

cumprir a sua função” e acabará por ser desclassicada. A sua gestão exige 
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cooperação de diversas entidades e o envolvimento das populações.

Espera-se, que o estatuto de Reserva da Biosfera (um selo de excelência), 

atribuído pela UNESCO, permita um plano de ação que vise conciliar a 

conservação e preservação da Natureza com a atividade humana, 

assente numa estratégia de desenvolvimento económico sustentável da 

região, envolvendo de forma ativa as populações locais.

Tendo em conta o desao previsto para a entrega à Comissão Nacional da 

UNESCO do dossier da Candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera e os 

trabalhos que se avizinham para a construção de um processo de 

candidatura participado, técnica e cienticamente sustentado, 

considerou-se imprescindível dotar a Comissão Técnica dos meios e 

recursos adequados, tendo a AMRS, contratado um técnico para 

acompanhar o processo da candidatura e também, recompor e reforçar a 

Comissão Técnica nas áreas onde existe maior déce, nomeadamente, 

com técnicos na área de desenvolvimento económico, turismo, entre 

outras áreas.

Deu-se também o início do trabalho técnico da candidatura, em 

cooperação com Comissão Nacional da UNESCO, fazendo-se um ponto de 

situação sobre a estratégia que se pretende seguir, bem como, ativar 

procedimentos para sensibilização da população local para esta nova 

designação, de modo a que o processo conte desde logo com o apoio das 

comunidades locais.

Sendo fundamental concluir todos trabalhos resultantes dos Protocolos, 

assinados entre a AMRS e outras entidades, que dão suporte técnico e 

cientico à candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera, foi também 

conrmada a receção do Relatório Intercalar & Resultados das Campanhas 

de 2013/2014 do Estudo de Monitorização da Capacidade de Carga na 

Serra da Arrábida, com vista a posterior apreciação, perspetivando-se a 

entrega dos restantes estudos no início do ano de 2016.

Visitar outros territórios e experiências poderá constituir-se como mais uma 

oportunidade para aprofundar conhecimentos sobre as Reservas da 

Biosfera, suas atividades e planos de gestão, desta forma, a AMRS participou 

em reuniões e eventos promovidos pela Rede Portuguesa de Reservas da 
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Biosfera e outras de relevante interesse para o projeto: (i) reunião técnica 

“Perspetivas de Cooperação entre a Rede de Reservas da Biosfera 

Portuguesa e a Cátedra UNESCO da Universidade de Coimbra”, em 

Coimbra, em que se vericou um ambiente propício ao diálogo, tendo 

cado mais um “canal” aberto a futura colaborações, (ii) nas iniciativas de 

comemoração do Dia da Ciência, promovido pela Comissão Nacional da 

UNESCO em Lisboa e, (iii) nas Primeiras Jornadas da Reserva da Biosfera das 

Berlengas dedicado à biodiversidade e preservação ambiental, em 

Peniche.

Estes ciclos de encontros têm constituído uma oportunidade para o 

aprofundamento de sinergias com outras realidades e contribuído para a 

denição de ações integradas, que promovem o sucesso deste processo de 

candidatura, de valorização e promoção da Arrábida.

Comissão Técnica da Arrábida

No quadro do trabalho que tem vindo a ser realizado, na promoção do 

desenvolvimento do processo da Candidatura da Arrábida a Reserva da 

Biosfera, elaborando o dossier de candidatura com base no formulário e um 

plano de gestão que permita, num horizonte de 3 anos, destacar as 

medidas de gestão prioritárias para a gestão da Arrábida enquanto 

Reserva da Biosfera e, para o início de um trabalho técnico conjunto e de 

cooperação entre a Comissão Técnica da Arrábida e a Comissão Nacional 

da UNESCO, as primeiras reuniões deste grupo de trabalho contaram com a 

presença da responsável pelo setor das Ciências da Comissão Nacional da 

UNESCO e da Presidente do Comité Português para o Programa MAB.

No ano 2015, realizaram-se seis reuniões da Comissão Técnica da Arrábida, 

destacando-se os seguintes resultados e trabalho mais relevantes:

 Denição do Plano de Comunicação para a Arrábida

Na sequência das decisões tomadas na Comissão Técnica da Arrábida 

sobre a necessidade de se estabelecer uma estratégia de informação e 

sensibilização das populações no sentido da promoção da Candidatura 
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da Arrábida a Reserva da Biosfera, considerou-se essencial a 

implementação de um plano de comunicação especíco que permita 

promover a Arrábida e o esclarecimento sobre o conceito de reserva da 

Biosfera. 

 Discussão sobre o Zonamento e Delimitação da Arrábida a Reserva da 

Biosfera.

A decisão da Comissão Técnica da Arrábida foi consensual na 

conclusão do primeiro exercício com vista à denição do zonamento, 

antes da denição da Delimitação da Arrábida a Reserva da Biosfera, 

tendo sido considerado prioritário, propor limites gerais, um espaço de 

análise, (a área de estudo), sem manchas de zonas de núcleo e de 

tampão, pois não cabe agora decidir o Zonamento conforme as regras 

da UNESCO, uma vez que, a candidatura da Arrábida a Reserva da 

Biosfera é um processo dinâmico e não estanque.

 Elaboração das propostas da composição de grupos de trabalho e a 

abrangência das respetivas áreas de responsabilidades, visando o 

preenchimento do formulário da candidatura.

A coordenação e redação cabem a AMRS, que centralizará e 

articulará todos os trabalhos;

O template de candidatura - “Formulário da Candidatura” será 

preenchido, em primeiro lugar, em português, sendo posteriormente 

efetuada uma tradução nal para língua inglesa; 

Foi  aprovada a proposta de planeamento das tarefas e 

responsabilidades.

 Denição do Plano de Ação Interno, para o período 2016 – 2017

Iniciar a produção do Plano de Ação – denir a visão, a missão, os eixos 

estratégicos, os objetivos especícos, com ações concretas e 

executáveis, denindo-se, responsabilidades, um cronograma de 

execução e fontes de nanciamento e identicando-se e avaliando as 

vantagens e oportunidades da Arrábida; 
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Dever-se-á contar com um plano de atuação participado pelos agentes 

sociais, que responda ao espírito das Reservas de Biosfera. Também foi 

sugerido a criação de uma gura pivô/ responsável.

 Outras Ações e Participações a Destacar:

Reunião realizada dia 25 de junho, na Sede da AMRS, com a presença 

da equipa da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - FCSH/NOVA, 

sobre Estudo de Monitorização da Capacidade de Carga na Serra da 

Arrábida;

Reunião realizada dia 21 de julho, na Sede da AMRS, com a presença da 

equipa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 

de Lisboa (FCT-UNL), sobre Carta de Desporto de Natureza;

Reunião realizada no dia 1 de outubro, na Sede da AMRS, com a 

presença da equipa da Nova School of Business and Economics 

(NovaSBE), Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, 

sobre Elaboração do Estudo do Valor Económico da Arrábida, 

estimando-se que o mesmo pudesse decorrer ao longo de 2016;

Reunião com o Presidente do IPS – Instituto Politécnico de Setúbal, dia 10 

de Novembro, com o objetivo de avaliar a possibilidade do IPS 

desenvolver trabalho sobre o valor económico dos serviços de 

ecossistema da Arrábida.

Reunião com o Presidente da ERT – Entidade Regional de Turismo da 

Região de Lisboa, dia 25 de Novembro, com vista ao estabelecimento 

de sinergias em torno da Arrábida.

Reunião realizada dia 27 de novembro, na Sede da Entidade Regional 

de Turismo da Região de Lisboa (ERTLisboa) – Delegação de Setúbal, 

com o Diretor do Núcleo de Estruturação do Produto e Qualicação da 

Oferta – Jorge Humberto Silva, que teve como objetivo a criação de 

sinergias e o desenvolvimento de uma parceria em prol da “Arrábida”;

Reunião dos parceiros PRARRÁBIDA, que teve como objetivo avaliar o 

desenvolvimento do projeto, dia 14 de dezembro, na sede da ADREPAL, 

Espaço Fortuna, na Quinta do Anjo.
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À semelhança do ano anterior, os membros deste grupo de trabalho 

demonstraram elevado interesse no trabalho desenvolvido pela AMRS no 

âmbito da promoção à valorização do desenvolvimento do processo de 

candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera.

No âmbito da Candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera, a AMRS 

promoveu, em parceria com a revista National Geographic a produção do 

Calendário da Arrábida 2016, que fez parte integrante da edição de janeiro 

de 2016 desta revista.

Trata-se de um Calendário de parede, que é dedicado à serra da Arrábida, 

à sua bio e geodiversidade e à invulgar conuência de património natural e 

cultural na região. No Calendário da Arrábida 2016 podemos observar a 

ilustração de cada mês, com as belíssimas imagens que retratam a 

diversidade da Arrábida: rica biodiversidade marinha, endemismos 

botânicos, fauna residente e migratória e um rico património cultural.

Quinta de São Paulo

Já vem sendo recorrente que a primeira análise que se efectua nos 

Relatórios de Actividades à Quinta de São Paulo, se iniciem pela saudação 

ao aumento de actividade. 2015 não é excepção. 

Contudo, o aumento de actividade, não é apenas um somatório de 

quantidades das já pré-existentes práticas da Quinta, são na verdade, em 

alguns dos casos, iniciativas algo paradigmáticas. 

À luz de uma análise económica, estas iniciativas, são indicadores de 
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crescimento inquestionáveis. Um reexo de sustentabilidade e uma clara 

ligação às reais necessidades das autarquias associadas. 

Dadas as características da Quinta, e à semelhança dos anteriores anos, é 

necessário dividir o relatório da mesma em áreas/espaços distintos:

Os 47 hectares da Quinta de São Paulo obrigam a que a sua manutenção 

seja constante. Este ano foi um ano de transformações profundas ao nível 

das suas infra-estruturas. Foi desencadeado o processo de aumento de 

abastecimento energético da Quinta. Com o objectivo de adequar a 

potência às reais necessidades da actividade nela existente, é também 

importante referir que este aumento já contempla o abastecimento 

energético do Convento de São Paulo. 

Para além das já referidas desmatações em torno dos conventos, foram 

efectuadas outras em diferentes pontos da Quinta. Esta é uma prática que 

está instituída anualmente e que a AMRS assume o compromisso da sua 

continuidade, em conformidade com as normas existentes para a 

preservação das matas e orestas e consequente revitalização das 

mesmas.

Foi um ano de continuidade no tratamento da envolvente da Quinta 

Pedagógica e centro multiusos, com a beleza da Quinta a justicar a 

continuidade da contratação dos serviços de uma empresa para o 

tratamento dos relvados. 

Os caminhos e cercados da Quinta sofreram as normais e regulares 

manutenções, registando-se uma estabilização no número de transeuntes 

que saltam os cercados da mesma.

A alimentação e cuidados dos animais é, como é obvio, uma constante. É 

um trabalho diário de tratamento das inúmeras espécies existentes na 

Quinta.

Em jeito de conclusão, e fazendo referência aos indicadores de 

crescimento que foram referidos no início deste capítulo, podemos concluir 

que a Quinta de São Paulo é um polo pluridisciplinar  pedagógico de 

consumada importância regional. 

23

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015



O crescimento e investimento nas actividades e estruturas da Quinta são 

prova da pertinência da existência da mesma e são reveladoras dos 

caminhos acertados que foram sendo traçados ao longo dos anos.

Quinta Pedagógica de São Paulo

É imperativo que se inicie com a referência de que mais de 2500 crianças 

visitaram a Quinta Pedagógica de São Paulo em 2015. É também de igual 

importância relembrar que as visitas são gratuitas, permitindo a muitas 

escolas da região, uma facilitada organização das suas visitas de estudo 

anuais. Mais importa referir que muitas das vezes as escolas não têm 

qualquer custo em visitar a nossa Quinta, pois as autarquias dão o 

importantíssimo contributo de disponibilizar os seus autocarros. Assim, a 

AMRS, está mais uma vez em consonância com os seus valores fundadores e 

honra as linhas programáticas que a acompanham desde a sua génese. 

Prova são os avanços não só ao nível dos conteúdos programáticos, mas 

também, de novas actividades e projectos. Dois importantíssimos projectos 

foram iniciados em 2015 e esperam-se operacionais em 2016. São 

nomeadamente o "Caderno da Quinta" e a "Quinta nas Escolas".

O primeiro, o "Caderno da Quinta" 

teve a sua apresentação no ano 

transacto e entrou no período 

experimental. É um manual ao estilo 

"caderno de campo" onde estão 

compiladas as principais espécies 

selvagens e domésticas, tanto do 

reino animal como do vegetal, 

presentes na nossa região. Para além desta listagem e consequentes 

características descritas, o caderno, fornece mais de uma dezena de 

actividades de ar livre, uma listagem das principais prossões ligadas ao 

meio rural e produção agrícola, uma listagem de equipamentos ambientais 

da região e, por m, espaço de sobra para as anotações e ilustrações dos 

utilizadores. 
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A "Quinta nas Escolas" é um projecto que nasce da análise da realidade das 

escolas da região e também de um assumir de um maior contributo para 

esta área educativa. 

O projecto, consiste na "deslocação" da Quinta para o ambiente de sala de 

aula como forma de completar a visita à Quinta. Assim as escolas ou 

Divisões de Educação ao agendarem uma visita à Quinta, serão 

convidados a apresentar uma data posterior para que um dos técnicos da 

AMRS se desloque à escola e aprofunde os temas abordados na primeira 

visita. 

Esta actividade é baseada mais uma vez na lógica de educação não 

formal e tem uma forte componente prática. 

Entra também em período experimental no ano de 2016. 

Toda esta actividade é acompanhada paralelamente com o constante 

cuidado com o espaço e com uma enorme estima e cuidado para com os 

nossos animais. Todo este cuidado é diário e vai da manutenção e limpeza 

do espaço, até ao tratamento diário dos animais, muito além da 

alimentação. 

Conventos de São Paulo e dos Capuchos

É interessante a dinâmica crescente destas duas ex ruínas. E, é importante 

referir que esta será talvez a ultima vez que a palavra ruína estará associada 
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aos nossos conventos. Isto signica não apenas que já não o são, como 

também, que estão vivos. 

2015 é um ano charneira e paradigmático para estes dois espaços. Devido 

ao furto da estrutura metálica que sustentava grande parte da estrutura do 

Convento de São Paulo, a AMRS decidiu retirar o que restava da mesma e 

consolidar profundamente o Convento. Este processo teve um efeito de 

dínamo e potenciou um crescimento, que honestamente, foi positivamente 

inesperado. 

O processo de consolidação estrutural criou uma possível pré utilização do 

espaço ao impermeabilizarmos quase todas as coberturas do Convento. 

Processo este que deixou em aberto inúmeras possibilidades. Muitas delas 

que serão consumadas nos anos de 2016 e 2017. 

Mais importante são os novos desaos que surgem durante este processo. 

Descobertas importantíssimas como os frescos encontrados na Sala do 

Capítulo do Convento de São Paulo. Frescos estes que sofreram obras de 

restauro, pondo a descoberto a totalidade das paredes e tecto repletos de 

frescos do sec XVII que se encontravam totalmente cobertos por cal e 

escondidos do olhar. 

A intervenção neste Convento veio instruir uma sensibilidade enorme dentro 

da AMRS e foi também em 2015 que se iniciou a fase de consulta para a 

criação do projecto da 2ª fase de intervenção no mesmo. Esta será 

denitiva e deixará este espaço equipado com o essencial para uma 

utilização diária com um espectro de actividades e usos quase innito. 

Merece especial destaque o processo de infra-estruturação do Convento 

de São Paulo. A consulta para esta 2ª fase contempla os projectos da 

especialidade de águas, electricidade e esgotos. 

Neste processo também se iniciou a consulta para execução do projecto 

para a revitalização da Casa da Nora. Esta pequena casa de função servirá 

de polo de protecção e manutenção dos Conventos. É a garantia que ao 

se tornar o espaço habitado, o mesmo se manterá vivo e preservado. 

O Convento dos Capuchos viu a sua Casa de Fresco iniciar um processo de 

restauro profundo, processo que se estende até 2016. É uma intervenção de 
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alta exigência técnica que consiste na reconstrução das alvenarias 

envolventes, consolidação estrutural da casa de fresco e restauro dos 

frescos existentes no seu interior. É a primeira intervenção com cariz 

denitivo neste Convento.

A par destes trabalhos, existem outros, que anualmente são executados 

para protecção e acesso aos conventos .  Os caminhos são 

repavimentandos, as cercas são remendadas ou repostas e a envolvente é 

desmatada. Embora aparente ser um trabalho de menor importância, a sua 

pertinência é inquestionável, e prova disso é o facto de não existir um 

incêndio na Quinta hà mais de uma década. 

Com vista à revitalização destes espaços, foram iniciadas um grande 

número de reexões em torno da sua utilização e aprofundamento histórico. 

Neste sentido, por entre várias reexões, iniciou-se uma, que pelos seus 

intervenientes, é de sobeja importância. É nomeadamente a criação de um 

grupo de interpretação destes dois espaços onde se iniciou um 

importantíssimo processo de congregação de uma equipa pluridisciplinar 

para o mesmo. Esta equipa que conta com a presença do Arq. Victor 

Mestre, o Dr. Carlos Tavares da Silva, o Arq. Virgolino Ferreira Jorge, o Dr. 

Fernando Pessoa, entre outros, iniciou em 2015 um ciclo de visitas aos 

conventos com vista a aprofundar a discussão sobre os mesmos.
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2. AMBIENTE  E RECURSOS NATURAIS

A Autonomia do Poder Local Democrático na Defesa da Água Pública 

A Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal - AIA e a 

Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo - 

AMGAP que no conjunto representam 29 Municípios do Alentejo e Península 

de Setúbal promoveram conjuntamente durante o dia 12 de Março, no 

Auditório Fernando Lopes Graça, Fórum Romeu Correia, em Almada, um 

Encontro-Debate sobre o lema “A autonomia do Poder Local Democrático 

na defesa da Água pública”. v

A AMRS participou e divulgou esta iniciativa que pretendeu realçar e 

defender o papel determinante da Autonomia do Poder Local, através da 

intervenção direta das suas Autarquias na defesa da Administração e da 

Gestão Pública da Água ao serviço das populações e do País, apontando 

alternativas à chamada “Reestruturação do Setor Águas” sujeitas ao 

controlo e ao julgamento democrático das populações e ao mesmo tempo 

conformes com o respeito pela Autonomia do Poder Local.

Caravana em Defesa dos Serviços Públicos de Resíduos

No dia 30 de Março, a AMRS recebeu a Caravana em Defesa dos Serviços 

Públicos de Resíduos e contra a privatização da EGF, promovida pelo STAL – 

Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local.

Esta acção do STAL, insere-se no âmbito de uma campanha de informação 

e sensibilização à população sobre a venda da EGF ao sector privado.

No encontro, Rui Garcia, Presidente do Conselho Directivo da AMRS, 

exprimiu também que os municípios associados na AMRS têm, desde 

sempre, manifestado a sua oposição à privatização dos Serviços Públicos e 

da EGF.
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SIMARSUL

na sequência da Assembleia Geral da SIMARSUL, realizada no dia 30 de 

Março, a AMRS divulgou a posição comum dos municípios acionistas da 

SIMARSUL (Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e 

Setúbal) sobre o processo de extinção do Sistema Integrado Multimunicipal 

de Águas Residuais da Península de Setúbal e da sua entidade gestora, a 

SIMARSUL, SA., e declaração de voto vencido apresentado.

A discussão e votação deste ponto, incluído na ordem de trabalhos da 

referida reunião, revelou o isolamento da AdP – Águas de Portugal, acionista 

maioritário em representação do Estado, que votou contra a proposta, 

chumbando-a; e a determinação dos Municípios da Península de Setúbal 

continuarem a defender as populações, a autonomia do poder local e a 

manutenção do sistema e respetiva sociedade gestora, exigindo respeito 

pelos pressupostos e compromissos que conduziram à sua criação.   Com a 

decisão do Governo e a publicação dos instrumentos legais que 

conduziram à extinção do sistema e da empresa e à sua agregação nas 

Águas de Lisboa e Vale do Tejo, a AMRS, em representação dos Municípios 

accionistas do sistema, interpôs acção administrativa comum com vista à 

declaração de nulidade do contrato de concessão de exploração e 

gestão do sistema multimunicipal de água e saneamento de Lisboa e Vale 

do Tejo.

Com as alterações resultantes das eleições legislativas de Outubro de 2015, 

o Governo, em Dezembro, solicitou a suspensão da instância pelo período 

de 3 meses, considerando que a mesma perde utilidade uma vez que o 

actual Governo irá procurar reverter as consequências das políticas 

anteriores.
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3. SOCIEDADE INFORMAÇÃO E SETÚBAL 

PENÍNSULA DIGITAL

3.1 INFORMAÇÃO

Comunicação

O novo Gestor de Conteúdos, com a reestruturação dos sites, AMRS e 

Municípios associados, veio potenciar uma nova imagem e dinâmica na 

forma como se desenvolve a comunicação da AMRS. Esta nova ferramenta 

veio possibilitar o desenvolvimento de subsites, nomeadamente para 

projectos concretos da AMRS, com o objectivo de melhor responder às 

necessidades de maior aproximação às populações e visibilidade do 

trabalho que se desenvolve, garantindo o objectivo da divulgação junto do 

grande público da sua actividade e intervenção nos mais diversos 

projectos.

A rede de painéis outdoor tem proporcionado uma maior visibilidade das 

diferentes iniciativas promovidas pela AMRS, numa marcada estratégia de 

presença e armação da AMRS na região, sempre na procura da 

armação do Poder Local Democrático junto das populações.

Junto dos meios de comunicação social, em particular no plano regional, 
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procurou-se garantir a divulgação de posições políticas dos órgãos da 

AMRS, assim como a divulgação das suas iniciativas e dos seus associados.

O sector gráco continuou a 

assegurar a maioria dos suportes 

grácos das iniciativas da AMRS, 

desde o marcador de livros a 

ass inalar  o 8  de Março,  D ia 

Internacional da Mulher, aos 

materiais e imagens do Festival Liberdade, da Agenda do Professor, aos 

outdoors, ou aos materiais para a Festa de Natal, são muitos os exemplos 

que atestam o trabalho realizado.

A edição da Agenda do Professor 

para o ano lectivo 2015/2016, com 

mais de 10 mil exemplares, foi 

dedicada ao MAEDS – Museu de 

Arqueologia e Etnograa do Distrito 

de Setúbal, procurando armar o seu 

p a p e l  r e g i o n a l  e  o  t r a b a l h o 

desenvolvido junto da comunidade 

escolar e destacar o importante 

p a t r i m ó n i o  a r q u e o l ó g i c o  e 

etnográco da região.

A i n d a  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  à 

comunicação, foi iniciada em 2015, 

no plano técnico, uma reexão que 

pretendeu apresentar uma proposta 

global sobre estas questões, sugerindo uma estratégia capaz de englobar a 

presença na web e nas redes sociais, a utilização da rede de outdoors e a 

participação em festas e feiras, a criação de um grupo de trabalho 

intermunicipal para esta área.
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3.2. SETÚBAL PENÍNSULA DIGITAL

                 

Ao longo dos anos, fomos realizando investimentos na Plataforma 

Tecnológica, nomeadamente na adaptação à nova realidade, através de 

virtualização de servidores, permitindo uma otimização do próprio espaço 

disponível bem como a diminuição de custos ao nível energético.

Durante o ano de 2015, foi estabelecido um protocolo de colaboração com 

o INOV-INESC, para elaboração de um estudo que efectuasse um 

diagnóstico à situação actual do Setúbal Península Digital e que apontasse 

novos objectivos e metas de forma a rentabilizar a estrutura existente, bem 

como aprofundar as mais valias resultantes do trabalho em conjunto na 

área da informática e das novas tecnologias.

Este estudo, cujo relatório nal foi apresentado no nal do ano, permitiu abrir 

algumas janelas sobre o futuro, tendo apresentado um conjunto vasto de 

medidas que importa agora analisar, discutir e levar à prática.

No âmbito da Plataforma Tecnológica assegurou-se:

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

 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 dos servidores virtuais, de domínio e 

de e-mail;

 Gestão e manutenção dos servidores ISA, servidores Web, Anti Virus e do 

Cluster MSSQL;

 Gestão, conguração e manutenção da rede interna;

 Renovação de licenciamentos e contratos manutenção; 

 Renovação do servidor de segurança e publicação de sites com a 

aquisição de uma nova solução WAF (Web Application Firewall);

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E
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 Disponibilização aos Municípios associados (Alcochete, Barreiro, Moita, 

Montijo, Palmela, Sesimbra, Setúbal) de espaço de armazenamento no 

Data Center para guardarem um segundo backup da informação 

considerada critica. No âmbito deste projecto procedeu-se à instalação de 

um Servidor para o Projecto de Disaster/Recovery do Município do Barreiro;

 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 

2015, dos seguintes sites e outros serviços:

 AMRS Desenvolvimento do Site Festival da Liberdade;

 Barreiro Desenvolvimento Site Dia-B;

 Barreiro Site Biblioteca;

 Barreiro Site Memória e Futuro e Instalação do Servidor (Linux);

 Barreiro Site TCB e Instalação do Servidor (Linux);

 Barreiro Site SIG e Instalação do Servidor (Windows);

 Palmela Site Serviços Sociais;

 Palmela Site FIG Update (Festival Internacional de Gigantes);

 Setúbal Site SIG e Instalação do Servidor (Windows);

 Setúbal Site Biblioteca Upgrade;

 Setúbal Formulário BD Empresas;

 Setúbal Renovação Certicado SSL;

 Migração dos sites das Bibliotecas de Alcochete e Sesimbra.
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Neste momento encontram-se alojados na Plataforma do Setúbal Península 

Digital cerca de 120 sites e subsites dos vários municípios e de outras 

entidades da região. 

Procedeu-se também ao alojamento dos domínios:

 Barreiro "tcbarreiro.pt", "tcbarreiro.com" e "smtcb.pt";

 Moita "cm-moita.pt" e "scmav.org.pt" (Santa Casa da Misericórdia de Alhos 

Vedros);

 Palmela "assctmp.pt" (Associação dos Serviços Sociais e Culturais dos 

Trabalhadores do Município de Palmela);

 Sesimbra "sesimbra.pt".

Procedeu-se à renovação dos equipamentos informáticos (computadores) 

dos técnicos que estão a trabalhar do SPD, bem como aquisição de uma 

nova multifunções (impressora/fotocopiadora/digitalizadora).

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.
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Tendo em conta o período de vida útil dos equipamentos, foi feita a 

renovação da rede camarária sem os de Sesimbra com a instalação de 

novos equipamentos.

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 

2015, a promover junto dos municípios associados as suas potencialidades. 

Esta ferramenta já se encontra disponível em todos os municípios. 

Pontos públicos de acesso à Internet

Continuou-se a assegurar a monitorização, gestão e reparação dos pontos 

de acesso existentes (quiosques e hotspots). 

Deu-se início ao estudo para renovação da rede de hotspots, bem como o 

seu alargamento a novos locais;

Comunicações entre Plataforma Tecnológica e Municípios

Foi lançado um novo concurso público de fornecimento de comunicações 

entre a Plataforma Tecnológica e os Municípios associados, tendo sido 

possível uma redução de 50% relativo ao valor que se pagava 

anteriormente, mantendo as mesmas velocidades de ligação em bra – 

100Mb para todos os municípios.

Serviços de suporte e help-desk aos Municípios

Foram prestados aos Municípios associados serviços de suporte e 

colaboração em algumas áreas, de onde destacamos Redes e VoIP, 

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

Manutenção da plataforma Moodle para o suporte a grupos de discussão e 

formações

Ex: Grupo de Trabalho Intermunicipal SIG, Candidatura Arrábida, Cursos de 

Curta Duração, Cursos para a Universidade da Terceira Idade do Barreiro 

(28 cursos) e Grupo de trabalho "Informática e Novas Tecnologias" (INOV)

Governo Electrónico Local

Serviços Online

 Disponibilização online de Portal de Serviços Online de Alcochete;

 Disponibilização online do Portal de Serviços Municipalizados de Águas e 

Saneamento do Montijo

 Novos serviços online disponibilizados no Portal Serviços Online da Moita – 

desenvolvimento de formulários online para área de Águas.

De salientar que com a entrada em funcionamento destes novos portais, 

registou-se um aumento signicativo do número de munícipes registados, e 

também da oferta de serviços.

Sítios Internet Autárquicos

Novo gestor de conteúdos e remodelação dos sites institucionais

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E
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Decorreu, em Maio de 2015, o 

lançamento dos novos sites 

institucionais dos Municípios 

de Alcochete, Barreiro, Moita, 

Montijo, Palmela e Sesimbra e 

o site da AMRS.

Com esta nova imagem e 

com a aquisição do novo 

gestor de conteúdos atingiu-

se o principal objectivo deste projecto que era dotar os Municípios de uma 

nova ferramenta, mais fácil de usar, visualmente mais atrativa e moderna, 

visando uma maior aproximação aos munícipes.

No decorrer deste trabalho, foram migrados todos os conteúdos (noticias, 

actas, editais, subscritores de newsletter, documentos de áreas reservadas 

já existentes (Câmara Municipal, Assembleia Municipal, Arquivo Municipal 

Palmela, …)) dos sites antigos para os novos sites. Foi também feita a 

criação, inserção de documentos e conguração de todas as Áreas 

Reservadas já existentes nos antigos sites nos novos sites, bem como a 

criação de novas áreas reservadas para a Assembleia Municipal de 

Alcochete e para grupos de trabalho da AMRS. 

Foi realizada formação para os técnicos municipais no novo gestor de 

conteúdos, que envolveu cerca de 20 trabalhadores.

Foi prestado durante o ano, 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;

Gestão de Rede e Sistemas da AMRS

 Apoio informático aos utilizadores da AMRS - Help Desk presencial e 

telefónico; 

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

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

37



 Gestão, conguração e manutenção dos servidores de Domínio e AIRC;

 Aquisição de uma UPS para a sala de servidores da AMRS;

 Apoio a utilizadores no Sistema de Gestão Documental AIRC e 

actualizações de todas aplicações AIRC existentes na AMRS;

 Apoio na implementação de nova aplicação AIRC - SGF (Sistema de 

Gestão de Facturação).

Assumpção do MAEDS – Museu de Arqueologia e Etnograa do Distrito de 

Setúbal pela AMRS vericou-se:

 Integração na rede informática da AMRS;

 Ligação por circuito dedicada em bra à Plataforma Tecnológica;

 Reestruturação física da sala de comunicações bem como da rede 

informática com a aquisição, instalação e conguração dos novos 

Switches;

 Instalação dos novos telefones xos, utilizando o IP Centex – VOIP, ligando-

os à rede já existente;

 Suporte informático aos utilizadores;

 Gestão, conguração e manutenção da rede do MAEDS (Ex: Routing, 

Switching e Firewall).
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4. FORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA

4.1. FORMAÇÃO

Na procura de soluções para fazer face às cada vez maiores necessidades 

de formação e implementar as medidas previstas no Plano Estratégico 

Intermunicipal para a Formação e a Qualicação Prossionais da AMRS, em 

2015 continuaram as reuniões regulares dos eleitos responsáveis pelas áreas 

de recursos humanos e as reuniões do grupo de trabalho constituído pelos 

técnicos das áreas de formação.

No âmbito do funcionamento daqueles grupos de trabalho foram 

realizadas as seguintes atividades:

 Criação da Bolsa Intermunicipal de Formadores, a qual é constituída por 

formadores das bolsas internas dos Municípios associados;

 Elaboração das normas que regulam o funcionamento da Bolsa, as quais 

foram aprovadas pelos eleitos;

 Continuação do trabalho de elaboração do Plano de Formação 

Intermunicipal, que culminou com a realização de um conjunto de ações 

de formação piloto de forma a avaliar as diculdades que poderiam 

eventualmente surgir. Foram realizadas as ações previstas tendo a 

avaliação, quer de formandos quer de formadores, sido extremamente 

positivas.
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Ações de formação 2015 (ações piloto)

Em 2015 a AMRS prosseguiu os contactos com entidades da região com o 

objetivo de estabelecer acordos/parcerias para formação, de forma a 

suprir necessidades de formação para as quais não dispõe de recursos 

próprios.

Neste âmbito chegou-se a acordo com a Autoridade Nacional de Proteção 

Civil, através do Comando Distrital de Operações de Socorros de Setúbal, 

para a realização de ações de formação em proteção civil para dirigentes 

e técnicos dos Municípios, ações essas que começaram em 2015, para 

dirigentes dos Municípios de Moita e Barreiro, e se vão prolongar por todo o 

ano de 2016.

4.2. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Prémio da Qualidade do Distrito De Setúbal - Serviços Públicos

A 10ª Edição do Prémio da Qualidade, prevista para o biénio 2015-2016, 

contou com um número reduzido de candidaturas que não justicavam a 

sua realização, pelo que se decidiu pelo seu adiamento e pela realização 

de um conjunto de ações de divulgação e sensibilização, de forma a 

retomar o Prémio em 2016.

CIQI – Conselho Intermunicipal da Qualidade e Inovação

O Conselho Intermunicipal para a Qualidade e inovação continuou a 

funcionar como espaço de reexão e troca de experiências relacionadas 
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com a modernização administrativa e a qualidade dos serviços público, 

através da realização de reuniões regulares, com a discussão de temas que, 

devido a exigências legais que obrigam a uma cada vez maior 

desmaterialização, abrangem questões como a gestão documental, 

arquivo e preservação digital, plataformas centrais do Estado e formas de 

responder às exigências criadas pela obrigatoriedade de utilizar estas 

plataformas, e ainda os pagamentos eletrónicos. 
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5. MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOGRAFIA 

DO DISTRITO DE SETÚBAL

O MAEDS prosseguiu em 2015, segundo os princípios da Nova Museologia, 

uma abrangente intervenção sociocultural, ultrapassando largamente as 

funções de conservação; saindo para o exterior do seu espaço físico, 

promoveu acções de formação nos estabelecimentos de ensino da Região 

e valorizou os sitios arqueológicos do Creiro (Arrábida), da Época Romana, e 

o castro pré e proto-histórico de Chibanes. A investigação arqueológica foi 

uma importante vertente do trabalho. 

Nas acções desenvolvidas e nas visitas ao Museu participaram entre 9000 a 

9200 pessoas.

Exposições temporárias:

 A continuação das exposições “Américo Silva, projectos 1994-2002”;

 “Villa Romana do Rabaçal, Penela, Portugal, 1984-2010: Generosidade de 

Terra e Solidariedade aos Homens”;

 Em colaboração com os Museus de Vila Franca de Xira e do Rabaçal;

 Ateliê pedagógico sobre a “Villa Romana do Rabaçal”;

 Ateliê “À descoberta da obra do analista Américo Silva”;

 A exposição “Viagens” - colectiva de fotograa dos artistas António 

Correia, Barbara  Polyak, Francisco Borba, Guilherme Godinho, Luís Pereira, 

Mafalda Pires da Silva, Manuel Gardete, Mauricio Abreu, Rosa Nunes;

 A exposição no âmbito das come-

morações do Março – Mulher de Emilia 

Nadal, “Imperativos 1970-2015 – O tempo 

e as Circunstâncias”. Esta exposição, 

trouxe a Setúbal, pela primeira vez, a obra 

d e  E m i l i a  N a d a l ,  u m a  d a s  m a i s 

importantes artistas plásticas contem-

porâneas portuguesas;
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 A exposição “MAEDS no verão 15: “A linha e o espaço”.

No âmbito do projecto “O Museu vai à Escola” realizaram-se:

 Exposição itinerante “Os Romanos no Sado” apresentada na Escola Básica 

da Fragata do Tejo, na Moita, na 

Escola Secundária D. João II, na 

Escola Básica 2+3 do Bocage, na 

Escola Secundária do Bocage, na 

Escola Básica Monte Belo, na 

E s c o l a  B á s i c a  d o  V i s o ,  n a 

Universidade Sénior de Setúbal, 

no Instituto Politécnico de Setúbal 

/ Escola Superior de Educação, em Setúbal e no Agrupamento de Escolas 

Hermenegildo Capelo, em Palmela.

 A exposição itinerante “O Sismo de 1755 e as suas evidências 

arqueológicas” apresentada na Escola 2+3Bocage.

A iniciativa “Sextas de Arte e Ciência” em parceria com o Synapsis 

realizaram-se várias acções:

 “Projectos Fotográcos com António Correia”;

 “O processo criativo: a arte na perspectiva de alguém que entrou no 

mundo que não conhece” com Carlos Eufémia”;

  “As Cores e a Água” com Nuno David;
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 conferência “As sombras dos Rios. As cores do cobre” com Victor S. 

Gonçalves;

 Palestra “ A Arte no Feminino” com Luísa Perienes;

 Palestra “As voltas que o mundo dá, divagações em torno do presente” 

com Pedro Castro Henrique;

 Palestra “ A escolha do tema” com Helena Mendonça;

 Palestra “A pintura e o processo” com Luciano Costa;

 Palestra “Terra Santa – Um lugar com história” com Franciscano Frei Miguel.

O MAEDS proporcionou várias visitas guiadas ao Centro Histórico de Setúbal 

às seguintes entidades: 

 Escola Secundária D. João II, Setúbal;

 Grupo combatentes de Olhão;

 Trabalhadores do Instituto de Emprego e Formação Prossional de Setúbal;

 Alunos do Campo Arqueológico de Tróia.

Em parceria com a LASA – Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão:
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 “Setúbal, na Rota do Pescadores”;

 “Setúbal, na Rota dos Azulejos”.

Á semelhança do que tem acontecido com anos anteriores o MAEDS aderiu 

ao Dia Internacional dos Museus “Museus para uma sociedade sustentável’’ 

lema estabelecido pelo Conselho Internacional de MUSEUS-ICOM.

Em que se realizaram as seguintes acções:

 Atelier para grupos escolares:

 Ocina criativa: “Reciclar o lixo urbano”

 Ateliê: “Imaginário Pré-Histórico”

 Visita guiada ao Centro histórico de Setúbal: “À Descoberta do 

Património da Cidade”

 Visitas Guiadas às Exposições:

 Colecções permanentes de arqueologia e Etnograa

 Emilia Nadal. Imperativos 1970-2015

 “O tempo e as circunstâncias”  (pintura, desenho e instalação)

O Fórum InterMuseus do Distrito de Setúbal - FIDS voltou a reunir, 

actualizando a informação sobre os projectos culturais em curso na região. 

Estiveram presentes os municípios de Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, 

Palemla e Seixal.
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 O MAEDS participou nas Jornadas Europeias do 

Património 2015 com: 

  Exposição Chronos, fotograa e vídeo de Rosa 

Nunes no âmbito da qual se realizou a 

conferência “O depósito votivo de Garvão e a 

religiosidade na Idade do Ferro no Sul de 

Portugal” por Francisco Gomes.

 Visitas guiadas à Jazida Romana do Creiro e ao 

Castro de Chibanes, por Carlos Tavares da Silva e 

Joaquina Soares.

 O MAEDS participou em várias Conferências realizadas em Portugal com 

apresentação de comunicações por Joaquina Soares e Carlos Tavares da 

Silva.

Participamos igualmente na:

 Conferência Mesa–Redonda de 

Madrid sobre a Recepção da Nova 

Arqueologia em Espanha, com a 

comunicação “Nova Arqueologia' 

em Portugal .  Tópicos para um 

debate”apresentada por Joaquina 

Soaresna Universidade Complutense 

de Madrid, integrada no projecto 

internacional sobre Arqueologia Sem 

Fronteiras, nanciado pelo ICREA.
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 Na 9.ª Conferência Internacional sobre o Mesolítico na Europa, promovida 

pelo MESO 2015, que se realizou em Belgrado, Sérvia.

Ateliers de Verão 2015 (Público-alvo crianças dos 7 aos 13 anos)

 “À Descoberta do Museu”

 “Palavras Saborosas”

 “Movimentos à Solta”

 “Os meus Jogos”

O curso de “Desenho Traço a Traço”

Na sua 9ª Edição do curso dedicado à 

compreensão do desenho, tendo 

como tema central as diferentes 

linguagens do mesmo. As sessões 

reservaram um espaço importante 

para a cr iação, observação e 

experimentação.

Contámos com um grande número de 

convidados das mais diversas áreas, 

potenciando uma aprendizagem diversicada.

Público-alvo: Todos os interessados em explorar as suas capacidades no 

campo das Artes Visuais, com ou sem experiência.

Exposição “Setúbal em diário grácos” mostra de trabalhos realizados nesta 

edição do curso.
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As escavações arqueológicas em Chibanes prosseguiram no Castro pré e 

pró-histórico. Decorreram durante os meses de Julho e Agosto. A campanha 

de 2015 incidiu, sobretudo, nos níveis do período Romano – Repúblicano 

(sécs. II.I ac) dotados de uma arquitectura e urbanismo planeados .

No complexo romano de produção de salgas de peixe do Creiro (Arrábida) 

e a romanização do estuário do sado. Decorreram, entre Janeiro e Junho, os 

trabalhos de limpeza e desenho arqueológico.

O estudo sobre a arquitectura e cultura material das campanhas de 

escavações até agora realizadas de autoria de Carlos Tavares da Silva foi 

publicado na Revista Portuguesa de Arqueologia bem como o Estudo sobre 

as faunas dos contextos arqueológicos do Creiro por Cleia Detry e Carlos 

Tavares da Silva.

No projecto de investigação “Neolitização da Costa Sudoeste Portuguesa”, 

pro jecto de tempo longo,  desenvolveram-se vár ias  acções 

nomeadamente a apresentação, na conferência Associação dos 

Arqueológicos Portugueses e Faculdade de Belas Artes da Universidade de 

Lisboa, da comunicação “Neolitico médio e agro pastoral. Invisibilidade e 

crise”;

Na conferência “Economias do mar e neolitização da Costa Sudoeste” 

integrada no ciclo de conferências “Sitios e materias (re)leituras e 

(re)interpretações organizado pela Sociedade de Geograa de Lisboa.

No projecto de investigação “Preexistencias de Setúbal” em parceria com 

a Universidade de York Inglaterra a investigadora Alice Tuso encontra-se a 

estudar os isótopos estáveis de ossos romanos encontrados na escavação 

realizada pelo MAEDS de necrópole islâmica da Rua Franscisco Augusto 

Flamengo, em Setúbal.
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Sobre a Casa dos Mosaicos Romanos 

iniciou-se o estudo da documentação 

arqueológica recuperada durante a 

escavação deste arqueossitio. O projecto 

de museolização da casa foi adjudicado.

A arqueologa Cleia Detry procedeu ao 

estudo das faunas de diversos contextos 

arqueológicos pertencentes ao acervo do 

MAEDS.

Integrámos o projecto de investigação 

“Cochange-Coastal Societes Inachanging World” para o estrudo das 

sociedades costeiras da Pré-História do SW da Europa, do nal do Paleolitíco 

ao Neolitíco.

O MAEDS também esteve representado no painel de avaliação para a 

atribuição de Bolsas de Doutoramento e Pós-Doutoramento da Fundação 

para a Ciência e Tecnologia, nos domínios da História, Arqueologia e 

Património.

Na conservação / restauro inventário e classicação de espécimenes 

museológicos destacamos:

 Inventário dos artefactos líticos do sítio mesolítico de Vale Marim I, da C.2, 

no total de 8989 peças;

 Inventário, classicação e restauro dos materiais arqueológicos da Casa 

dos Mosaicos Romanos, no total de 307 peças;

 Inventário, classicação e restauro dos materiais romanos do Creiro, no 

total de 211 peças.

O Atlas do Património Cultural do Alentejo Litoral e Costa Vicentina iniciado 

há já alguns anos, foi concluido e entregue nos termos do Protocolo 

estabelecido entre a Assembleia Distrital de Setúbal e a Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Litoral.

Procedemos à distribuição do Vol.4 da Revista Musa – Museus, Arqueologia 

& Outros Patrimónios na qual se publicaram artigos de vários investigadores.
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O imóvel onde se situa o MAEDS 

integra um conjunto de quarteirão 

no qual a AMRS, sendo já proprie-

tária de um lote e conhecida a 

intenção do BANIF de venda do 

imóvel após um processo negocial, 

estabeleceu com o BANIF um 

contrato de promessa compra e 

venda o que irá permitir uma 

intervenção de reabilitação do 

edifício integrado num plano geral 

do referido quarteirão.

O edifício foi objecto de uma 

intervenção de estabilização de 

parte do tecto que ruiu bem como 

f o r a m  r e s o l v i d a s  s i t u a ç õ e s 

pontuais.

-
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6. PEDEPES – PLANO ESTRATÉGICO PARA 

O DESENVOLVIMENTO DA PENÍNSULA DE 

SETÚBAL

No ano de 2015, continuou-se o processo de actualização do PEDEPES – 

Plano Estratégico para o Desenvolvimento da Península de Setúbal, 

promovendo-se um conjunto de reuniões, quer da Comissão Executiva, 

quer do Conselho Regional, com o objectivo de apreciar o trabalho de 

desenvolvimento do Plano e da sua conformação com o novo período de 

programação nanceira comunitária. 
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7. ADMINISTRAÇÃO GERAL E RECURSOS 

HUMANOS

Administração Geral

Ao nível da Administração Geral foram assegurados todos os 

procedimentos legais e regulamentares respeitantes aos procedimentos 

relativos ao aprovisionamento, contabilístico e de tesouraria.

No aprovisionamento assegurou-se contratos num total de €765.609,30, 

foram celebrados 28 contratos de fornecimento de bens, prestação de 

serviços e empreitadas.

A manutenção dos equipamentos e a limpeza das instalações foram 

igualmente assegurados através de contrato de prestação de serviços bem 

como os seguros respectivos.

Celebrou-se um contrato de arrendamento relativo à casa do Mosaicos.

Recursos Humanos

No Natal realizou-se o habitual almoço com o Conselho Directivo, 

trabalhadores e colaboradores, momento sempre assinalado pelo balanço 

do trabalho realizado ao longo do ano e perspectivas para o ano seguinte.

Foi oferecido um cabaz de géneros alimentícios a todos.

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E
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O dia 8 de Março – A AMRS – Associação de Municípios da Região de 

Setúbal, uma vez mais, assinalou o 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, 

saudando as Mulheres de todo o mundo e, em particular, as Mulheres da 

Região de Setúbal, na sua luta pela emancipação e pela igualdade.

Em 2015, num mundo ainda caracterizado pelas injustiças e desigualdades, 

pela opressão e violência, a AMRS, neste Dia Internacional da Mulher, 

rearmou o seu compromisso de continuar a combater todas as formas de 

discriminação.

Em 31 de dezembro de 2015, a AMRS, tinha ao seu serviço, 30 trabalhadores, 

repartidos pelas diferentes áreas de actividade (Administração Geral, 

Setúbal Península Digital, Quinta de S. Paulo e MAEDS - Museu de 

Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal), com a seguinte 

composição social:

Os trabalhadores foram sujeitos à avaliação anual das suas condições de 

saúde e iniciou-se o processo de avaliação das várias situações que podiam 
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colocar em causa a segurança dos trabalhadores nos locais de trabalho, 

avaliação que teve como objectivo principal dar cumprimento à legislação 

em vigor no âmbito da segurança e saúde no trabalho.

Foram resolvidas algumas das inconformidades detectadas nos diferentes 

locais, nomeadamente, ao nível da sinaléctica, do sistema de iluminação e 

emergência da caixa de primeiros socorros e da utilização dos monitores e 

teclados dos computadores foram colocadas faixas antiderrapantes e 

sinalização nos degraus das escadas do Centro de Estudos do MAEDS.

O Acordo Colectivo de Entidade Empregadora Pública assinado com o 

STAL em Janeiro de 2014 foi, nalmente, publicado em Diário da República 

em Novembro de 2015

Em 2015, duas funcionárias da área de administração geral e nanças 

participaram numa acção de formação sobre “O Orçamento de Estado 

para 2015 – Disposições Relativas a Trabalhadores do Sector Público”, 

promovida pela ATAM, que se realizou na Casa do Ambiente, Montijo.

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E
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Entidade: Associação de Municípios da Região de Setúbal

       Período:  01/01/2015 a 31/12/2015

Designações 
Legais

Entidade 
Beneficiária

Finalidade
Montante 
Orçado

Transferências 

Efectuadas

Grau de 
Execução 
Despesa

Observações

al. y)  do n.º 1do 

art. 12.º  dos 

Estatutos da 

AMRS

LASA - Liga dos 

Amigos de Setúbal 

e Azeitão

Apoio Financeiro € 1 250,00 € 1 250,00 100%

TOTAL € 1 250,00 € 1 250,00

8.3.4.1 Transferências Correntes - Despesa
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Entidade: Associação de Municípios da Região de Setúbal

       Período:  01/01/2015 a 31/12/2015

Disposições 
legais

Entidade 
Financiadora

Transferências 
Orçadas

Transferências 
Obtidas

Observações

al. a) do n.º 1 do art. 21.º 

dos Estatutos da AMRS
Municípios Associados € 1 384 584,00 € 1 356 419,34 Duodécimos

al. a) do n.º 1 do art. 21.º 

dos Estatutos da AMRS
Municípios Associados € 278 300,00 € 340 565,54

Recuperação de dívidas 

de duodécimos

al. e) do art. 21.º dos 

Estatutos da AMRS
Municípios Associados € 443 707,00 € 364 071,33

Setúbal-Península 

Digital 

al. e) do art. 21.º dos 

Estatutos da AMRS
Municípios Associados € 7 859,00 € 7 858,80

Reengenharia e 

Desmaterialização de 

Processos - SAMA

al. e) do art. 21.º dos 

Estatutos da AMRS
Municípios Associados € 3 650,00 € 0,00

Comparticipação no 

capital social da AMRS 

na CDR, EIM

al. e) do art. 21.º dos 

Estatutos da AMRS
Municípios Associados € 1 000,00 € 0,00

Promaas1999/2000 - 

Programa de 

Modernização 

Administrativa

Programa 

PRODER/Melhoria da 

Qualidade de 

Vida/Conservação e 

Valorização do 

Património Rural; al. d) 

do art. 21.º dos 

Estatutos da AMRS

IFAP/FEADER € 23 000,00 € 34 827,86

Operação n.º 

200009079 - Arrábida a 

Património Mundial

€ 2 142 100,00 € 2 103 742,87Total

   8.3.4.4 Transferências Correntes - Receita
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RELATÓRIO DE GESTÃO

O presente Relatório de Gestão dá cumprimento à legislação em vigor, 

nomeadamente, ao ponto 2 das considerações técnicas do POCAL (Plano 

Ocial de Contabilidade das Autarquias Locais) - Decreto-lei n.º 54-A/99, de 

22 de Fevereiro, e ao estabelecido no art. 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

Setembro – Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, que de forma sucinta traduz os documentos contabilísticos 

que compõem a Prestação de Contas de 2015.

O presente Relatório pretende espelhar os resultados obtidos durante o 

exercício de 2015, traduzindo toda a atividade da AMRS no âmbito das suas 

atribuições e competências e proporcionando uma visão da situação 

económico-nanceira da AMRS – Associação de Municípios da Região de 

Setúbal, no nal do exercício de 2015, através da análise aos elementos da 

Contabilidade Orçamental (execução da Receita e Despesa) e Patrimonial 

(Balanço e Demonstração de Resultados), aferindo o desempenho da sua 

gestão através da avaliação dos resultados e o grau de eciência e 

ecácia dos recursos colocados à concretização dos objetivos a que se 

propôs.
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1. ANÁLISE ORÇAMENTAL E SUA EVOLUÇÃO

Nos quadros seguintes apresenta-se a evolução dos principais indicadores 

económicos da Associação de Municípios da Região de Setúbal, nos 

últimos 4 anos, através da análise dos segmentos “receita” e “despesa”.

1.1.  Análise Orçamental Global

(valores expressos em euros)

A receita global continua a crescer, registando-se um saldo corrente 

positivo (receita corrente – despesa corrente), de € 646.483.

O Saldo do exercício de 2015 foi inuenciado pela arrecadação de parte 

da dívida acumulada dos Municípios de Alcochete, Palmela, Santiago do 

Cacém e Setúbal, com ou sem acordo formal estabelecido.

1.2. Receitas

(valores expressos em euros)

A taxa média de arrecadação da  receita dos últimos quatro anos é de 

78,84%.

Total de Recebimentos 1.688.664 1.419.1051.924.806

Total de Pagamentos 1.591.491 1.236.8631.953.139 1.658.013

Saldo do Exercício 97.173 182.242266.793

Saldo para a Gerência 
do ano seguinte  

302.311909.509 666.277

Saldo Corrente 292.313646.483 455.115

Compromissos Transitados 165.202197.132 99.879

2013
Principais indicadores 

económicos
20122015 2014

399.484

83.255

237.737

2.196.371

243.232

20122015 2014 2013

Valor Orçamentado 2.177.2092.325.425 2.253.037 2.402.502

Valor Executado 1.419.1052.196.370 1.924.806 1.688.664

Taxa de Execução (%) 65,1894,45 85,43 70,29

Receita Total
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1.2.1. Receitas Correntes

(valores expressos em euros)

A receita da AMRS é predominantemente corrente e proveniente das 

transferências das contribuições e das comparticipações em projetos 

participados pelos municípios associados, no âmbito dos estatutos. Da 

Administração Central as transferências correntes referem-se ao Programa 

PRODER n.º 20000907902 – Melhoria da qualidade de vida – Valorização do 

Património Rural – Arrábida a Património Mundial, nanciado pelo 

FEADER/IFAP, cuja operação encontra-se física e nanceiramente 

terminada. 

1.2.1.1. Evolução da Receita Corrente

(valores expressos em euros)

A receita corrente cresceu € 275.565 face ao ano anterior, traduzindo um 

aumento de 14,35%, tendo contribuído para este crescimento as 

transferências dos municípios com dívidas acumuladas de anos anteriores, 

quer à AMRS, quer à extinta ADS, cuja universalidade jurídica transitou para 

esta Associação de Municípios em 28 de outubro de 2014.

Receitas Correntes 20122015 2014 2013

Rendimentos de propriedade 145136 143 168

Transferências correntes 1.389.8592.103.743 1.884.410 1.623.923

Venda de bens e serviços 
correntes

23.78018.346 21.230 20.728

Outras receitas correntes 5.32074.146 15.023 4.811

Total das Receitas Correntes 1.419.1052.196.371 1.920.806 1.649.631

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E
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Orçamento Execução

2015 2015

Rendimentos de propriedade 250 136 54,44

Transferências correntes 2.142.075 2.103.743 98,21

Venda de bens e serviços 

correntes 10.000 18.346 183,46

Outras receitas correntes 3.100 74.146 2391,79

Total das Receitas Correntes 2.155.425 2.196.371 101,90

Receitas Correntes
Taxa de 

Execução (%)

131



1.2.1.2. Estrutura da Receita Corrente

No exercício de 2015 é notória a predominância das receitas provenientes 

da Administração Local e, dentro dela, o peso das contribuições dos 

municípios associados na estrutura da receita da AMRS. 

No entanto, apesar do aumento face a 2014 (13%), e ao contrário da 

arrecadação dos duodécimos do ano corrente (66%) que continua a 

crescer, verica-se uma menor capacidade na recuperação de dívidas de 

anos anteriores (16%) e nas comparticipações do Setúbal Península Digital 

(18%), que em 2014 registou uma arrecadação de 27%.

Transferências Correntes referentes ao ano de 2015 (%)

Evolução das Transferências Correntes nos Últimos Quatro Anos 

(valores expressos em euros)

Evolução das transferências 
correntes 20122015 2014 2013

Administração Central 143.72134.828 131.881 8.385

Administração Local: 1.246.1382.068.915 1.752.528 1.615.537

Duodécimos 913.4271.356.419 971.387 832.774

Recuperação de dívidas 86.846340.565 229.422 288.101

Setúbal- Península Digital 245.864364.071 480.055 466.607

ADS - Assembleia Distrital de 
Setúbal 63.805

Total das Transferências 
Correntes 1.623.9232.103.743 1.884.410

Reengenharia e desmaterialização 
de processos- SAMA 07.859 28.055

Proder nº 200009079 34.828

0

7.859

00

1.389.859
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2014
Administração Local: 0%

Reengenharia e desmaterialização 
de processos - SAMA

2%

98%

66%

18%

16%
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1.2.2. Receitas de Capital

(valores expressos em euros)

Neste quadro podemos observar que não se concretizou a arrecadação 

dos € 170.000, que correspondente ao valor dos suprimentos efetuados em 

2006 (€ 95.000,00) e em 2007 (€ 75.000,00) pela AMRS à empresa CDR, EIM, na 

qualidade de acionista, por não se ter concluído ainda o processo de 

dissolução e liquidação da mesma e a empresa não ter saldo de caixa 

suciente para satisfazer os créditos dos acionistas. 

1.2.2.1. Evolução das Receitas de Capital

 (valores expressos em euros)

1.2.3. Dívida Acumulada e Recuperação de Dívida nos Últimos Quatro Anos

Orçamento Execução
2015 2015

Venda de Bens de investimento 0 0

Transferências de Capital 0 0

Activos Financeiros 170.000 0
Total das Receitas de Capital 170.000 0

Receitas de Capital Taxa de 
Execução (%)

0

0

0

0

  

Receitas Capital 20122015 2014 2013

Venda de Bens de investimento 00 4.000 0

Transferências de Capital 00 0 39.033

Activos Financeiros 00 0 0

Total das Receitas de Capital 00 4.000 39.033

€ 800 000,00

€

€

1 000 000,00

1 200 000,00

  

 

ADS

 

 
€ 0,00

€ 200 000,00

€

 

400 000,00
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600 000,00
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20142012

Recuperação de Dívidas

Duodécimos SPD SAMA
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Arrecadada Dívida 

Acumulada
Arrecadada

2013 2015
 
Dívida 

Acumulada
Arrecadada
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Mantém-se o cumprimento do Acordo de Pagamento da Dívida com o 

Município de Setúbal, cujo prazo xado para o seu integral pagamento é o 

de 31 de Dezembro de 2017. O Município de Palmela propôs pagar a dívida 

em 4 prestações anuais, concretizando-se a primeira em 2015 e terminando 

em 2018. O Município de Alcochete começou a amortizar a dívida 

acumulada, sem constituir acordo formal. 

O Município de Setúbal, não transferiu a sua comparticipação anual para o 

Setúbal Península Digital. Mantêm-se as dívidas da comparticipação dos 

municípios de Alcochete e Santiago do Cacém na parte que lhes coube na 

repartição do valor da subscrição do aumento do capital social da AMRS na 

CDR, EIM, em 2003.

Quanto à dívida transitada da ADS – Assembleia Distrital de Setúbal para a 

AMRS em 31 de Outubro de 2014, continua por regularizar a dívida do 

Município de Alcácer do Sal (€ 315.872,40), do Município de Alcochete (€ 

13.823,42) e do Município de Sines (€ 29.758,07).

1.3 . Despesas

(valores expressos em euros)

A taxa de realização da despesa global no exercício de 2015 foi de 69,5%, e 

representa um nível de pagamentos na ordem dos € 1.953.139.

1.3.1. Despesa Corrente

(valores expressos em euros)

20122015 2014 2013

Valor Orçamentado 2.177.2092.810.425 2.520.720 2.402.502

Valor Executado 1.236.8631.953.139 1.658.013 1.591.491

Taxa de Execução (%) 56,8169,5 65,77 66,24

Despesa Total

Orçamento Execução

2015 2015

Despesas com pessoal 601.315 94,16

Aquisição de bens e serviços 686.137 70,84

Juros e outros encargos 0 0,00

Transferências correntes 1.250 0,72

Outras despesas correntes 261.185 70,13

Total de Despesas Correntes 1.549.887 72,01

Despesas Correntes
Taxa de 

Execução (%)

638.607

968.568

0

172.750

372.420

2.152.345
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A taxa de execução da despesa corrente foi de 72,01%, e representa um 

volume de gastos correntes em € 1.549.887.

1.3.2.  Evolução da Despesa Corrente

(valores expressos em euros)

Houve um aumento da despesa corrente quando comparada com o ano 

de 2014, resultante da transferência da universalidade jurídica da ADS em 

outubro de 2014 e, consequentemente, do acréscimo da despesa global, 

não só com pessoal, mas também, com o fornecimentos de bens e serviços 

por força da atividade desenvolvida pelo MAEDS – Museu de Arqueologia e 

Etnograa do Distrito de Setúbal, em 2015.

1.3.3. Estrutura da Despesa Corrente

Evolução das despesas correntes 20122014 2013

Despesas com pessoal 431.719450.392 514.004

Aquisição de bens e serviços 461.198535.566 444.470

Juros e outros encargos 00 0

Transferências correntes 67.3026.750 101.250

Outras despesas correntes 166.573472.983 506.652

Total das despesas correntes 1.126.792

2015

1.465.691 1.566.376

 Total das Despesas Correntes

Despesas com pessoal

Aquisição de bens e serviços

Transferências correntes

Outras despesas correntes

8%

45%

30 %

17%

601.315

686.137

0

1.250

261.185

1.549.887
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1.3.4. Despesa de Capital

(valores expressos em euros)

O grau de execução das despesas de investimento foi de 61,28%, com um 

volume de pagamentos na ordem dos € 403.252, sendo que, o de maior 

volume foi o executado com a Aquisição do Edifício do MAEDS, seguido do 

investimento com a Consolidação dos Conventos, e a Reconstrução da 

Casa de Fresco, na Quinta de S. Paulo. 

1.3.5. Evolução da Despesa de Capital

(valores expressos em euros)

Orçamento Execução
2015 2015

Aquisição de bens de capital 658.080 403.252 61,28

Transferências de capital 0 0 0

Activos nanceiros 0 0 0

Total de Despesas de Capital 658.080 403.252 61,28

Despesas de Capital Taxa de 
Execução (%)

Evolução das despesas 20122015 2014 2013

Aquisição de bens de capital 110.070403.252 192.322 25.115

Transferências de capital 00 0 0

Activos nanceiros 00 0 0

Total de Despesas de Capital 110.070403.252 192.322 25.115

 
Total das Despesas de Capital

55%

15%

26%

4%

2014

2013

2012

2015
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1.3.6. Despesa por Classicação Orgânica

 (valores expressos em euros)

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 expressos em euros)

A taxa de execução global das GOP foi de 64,34%, onde as Atividades Mais 

Relevantes predominam com 58,79% e o Plano Plurianual de Investimento 

com 41,21%, do total da sua execução.

Por Orgânica PPI
2015

AMR
2015

Total 
GOP

Taxa de 
Execução 

(%)

Administração Geral (01) 32.145 641.459 673.604 63,25

Setúbal – Península Digital (02) 34.518 142.863 177.381 81,77

TOTAL 658.080 938.730 1.596.810 64,34

Quinta de S. Paulo (03) 230.100 120.108 30.208 64,16

MAEDS-Museu de Arqueologia e 
Etnograa do Distrito de Setúbal 361.317 34.300 395.617 58,54

Execução 

26.215

31.336

403.252

142.153

203.547

Execução 

399.825

113.699

624.128

82.549

28.063

Execução 

426.040

145.036

1.027.379

224.703

231.601

Administração Geral (01)

Setúbal – Península Digital (02)

Quinta de S. Paulo (03)

MAEDS-Museu de Arqueologia e 
Etnograa do Distrito de Setúbal

2012
Orçamento Execução %

1.311.751 1.394.05462,5 1.225.503

350.451 560.40588,49 393.023

Total das despesas 2.810.425 1.795.49769,5 2.541.911

Evolução da despesa 2015 2014 2013

1.143.622

554.656

1.658.013

819.855

310.115

1.953.139

433.233 297.354 68,64 0

0

0

0

0

39.48873,54714.990 525.815
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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

A Administração Geral é a principal função, e onde se desenvolvem a 

maioria das atividades no âmbito das atribuições e competências da AMRS, 

apresentando, por isso, uma maior dotação orçamental. Esta função tem 

uma taxa de execução orçamental de 63,25%, seguida do Setúbal 

Península Digital com 81,77%, da Quinta de S. Paulo com 64,16% e do Museu 

de Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal com 58,54%.

Quer a Quinta de S. Paulo, quer o Museu de Arqueologia e Etnograa, 

Objectivos Dotação Pagamento Execução (%)

01-Administração Geral 673.604 426.040 63,25

001 -Organização e funcionamento 
dos serviços 308.544 171.346 55,53

002 -Cultura e património 279.100 200.259 71,75

003 -Ambiente e recursos naturais 1.000 0 0

004 - Sociedade de Informação e 
Setúbal Península Digital 26.730 25.578 95,69

005 -Formação e Modernização 
Administrativa

25.000 12.036 48,14

006- Plano Estratégico de 

Desenvolvimento da Península de 

Setúbal

14.000 37 0,26

02-Setúbal – Península Digital 177.381 145.036 81,77

007- Equipamento

008- Comunicações

009- Trabalhos Especializados

34.518

54.113

88.750

31.336

37.102

76.598

90,78

68,56

86,31

TOTAL 1.596.810 1.027.379 64,34

007 - Outras Actividades Relevantes 19.230 16.784 87,28

03 - Quinta S. Paulo 350.208 224.703 64,16

011- Quinta

012- Conventos

013- Quinta Pedagógica

109.608

215.100

25.500

83.876

131.892

8.935

76,52

61,32

35,04

04 - Museu Arqueol. e Etnog. - MAEDS 356.617 231.601 58,54

014 - Trabalhos arqueológicos

015 - Instalações

016 - Atividades

12.000

367.817

10.800

10.358

211.421

6.227

86,32

57,48

57,66

017 - Equipamento 5.000 3.595 71,90
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tiveram pela primeira vez destaque nas atividades desenvolvidas, após 

alteração da estrutura orgânica dos serviços da AMRS e do seu 

organograma, publicado em 2.ª série do DR de 14 de janeiro de 2015.

Como se pode observar no quadro acima, a boa performance da 

execução orçamental global das Opções do Plano deve-se , 

principalmente, à Cultura e Património, com o projeto: Festival Liberdade, 

seguido do Kid's Guernica, à Quinta de S. Paulo com o projeto: Valorização, 

beneciação e conservação da Quinta, aos Conventos com o projeto: 

Consolidação, com a renovação de Estrutura e a consolidação da 

Abóbada do Convento de S. Paulo, ao Museu de Arqueologia e Etnograa, 

nomeadamente, no projeto: Aquisição do edifício MAEDS, e no Setúbal 

Península Digital com um muito bom grau de eciência na sua execução.

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 € 403.252, a que corresponde uma taxa de 61,28%.

2.2.2. Financiamento do PPI

O nanciamento do PPI foi suportado, exclusivamente, pela Administração 

Autárquica.

Objectivos Dotação Pagamento Execução (%)

01-Administração Geral 32.145 26.215 81,55

001 -Organização e 
funcionamento dos serviços 32.145 26.215 81,55

02-Setúbal – Península Digital 34.518 31.336 90,78

007- Equipamento 34.518 31.336 90,78

TOTAL 658.080 403.251 61,28

03-Quinta de S. Paulo 230.100 142.153 61,78

011- Quinta 15.000 10.261 68,41

012- Conventos 215.100 131.892 61,32

04-Museu Arqueol. Etnog. - MAEDS 361.317 203.547 56,33

015- Instalações 356.317 199.952 56,12

017- Equipamento 5.000 3.595 71,90
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2.3. Atividades Mais Relevantes (AMR)

2.3.1. Execução das AMR

As Atividades Mais Relevantes (AMR) tiveram uma execução orçamental de 

€ 624.127, que corresponde a uma taxa de execução de 66,49%.

2.3.2. Financiamento das AMR

O nanciamento das AMR - Atividades Mais Relevantes foi exclusivo da 

administração autárquica.

Objectivos Dotação Pagamento Execução (%)

01-Administração Geral 641.459 399.824 62,33

001 -Organização e funcionamento 
dos serviços 276.399 145.131 52,51

002 -Cultura e património 279.100 200.259 71,75

003 -Ambiente e recursos naturais 1.000 8 0

004 - Sociedade de Informação e 

Setúbal Península Digital 26.730 25.578 95.69

005 - Formação e Modernização 

Administrativa
25.000 12.036 48,14

006 - Plano Estratégico de 

 Desenvolvimento da Península de 

 Setúbal

14.000 37 0,26

02-Setúbal – Península Digital 142.863 113.670 79,59

008 - Comunicações

009 - Trabalhos Especializados

54.113

88.750

37.102

76.598

68,56

86,31

007 - Outras Actividades Relevantes 19.230 16.785 87,28

03-Quinta de S.Paulo 120.108 82.549 68,73

011- Quinta

013 - Quinta Pedagógica

94.608

25.500

73.614

8.935

77,81

35,04

04-Museu de Arqueologia e 
     Etnograa - MAEDS

34.300 28.054 81,79

014- Trabalhos arqueológicos

015-Instalações

12.000

11.500

10.358

11.469

86,32

99,73

016-Actividades 10.800 6.227 57,66

TOTAL 938.730 624.127 66,49
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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 2015 ascende a mais de € 3.176.073, tendo registado 

uma variação negativa global de 54,50% relativamente ao ano anterior. 

Esta diminuição patrimonial deve-se, principalmente, à correção do registo 

de propriedade do prédio localizado na Av. Luísa Todi, n.º 350, registado na 

caderneta predial urbana em nome da Assembleia Distrital de Setúbal, e 

contabilizado pela AMRS aquando da transição da sua universalidade 

jurídica para a AMRS, cuja escritura de Justicação Notarial, a 16 de 

dezembro de 2014, invoca a aquisição do imóvel por usucapião por parte 

do Município de Setúbal, integrando o seu património privado, e raticada 

em 27 de fevereiro de 2015 pela Assembleia Municipal de Setúbal.

No exercício de 2015, o ativo permanente (imobilizado) representa 32,54% 

do total do ativo da Associação de Municípios e o ativo circulante 

representa o remanescente 67,46%. A rubrica de dívidas de terceiros é a 

componente do ativo circulante que apresenta um maior valor absoluto, 

€1.197.397 e que corresponde a 37,7% do ativo.

Valor %

Imobilizado 4.701.3311.033.373 -3.667.958 78,02

Dívidas de terceiros 1.538.2241.197.397 -340.827 22,16

Depósitos em instituições 

nanceiras e caixa 678.831923.308 244.477 36,01

Acréscimos e diferimentos 61.35821.995 -39.363 64,15

Total do Activo 6.979.7443.176.073 -3803.671 54,50

VariaçãoRúbricas 20142015
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Evolução das Imobilizações

Dívidas de Terceiros

As dívidas de terceiros têm um peso grande na estrutura do ativo 

representando 37,7% do seu total, sendo a rubrica Utentes C/C (valores a 

receber de associados) a mais expressiva.

Depósitos em Instituições Financeiras 

A Associação de Municípios da Região de Setúbal tem depósitos na Caixa 

Geral de Depósitos, SA e no Novo Banco, SA. No nal do ano de 2015 o valor 

total dos depósitos em bancos era de € 923.307, representando 29,07% do 

conjunto do ativo.

Acréscimos e Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2015, no seu balanço, a AMRS tinha contabilizado 

em acréscimos de proveitos € 15.645 e em custos diferidos € 6.350.

Valor %

Utentes C/C (Duodécimos, recupe-  
raçã de dívidas, comparticipação 
do Setúbal Península Digital, etc.)

1.027.397 -340.827 24,91

Empréstimos concedidos – CDR, 
EIM 170.000 0 100

Total 1.197.397 -340.827 22,16

Rúbricas 2015
Variação

1.368.224

170.000

1.538.224

2014

Valor %

Imobilizado Bruto 7.802.8674.903.356 -2.899.511 37,16

Amortização Acumuladas 3.101.5363.869.982 768.446 24,78

Imobilizado Liquido 4.701.3311.033.373 -3.667.958 78,02

Rúbricas 20142015
Variação

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E
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Imobilizações incorpóreas 35.34618.966 16.380 46,34

Imobilizações corpóreas 4.405.9851.014.407 -3.391.578 76,98

Investimentos nanceiros 260.0000 -260.000 0
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3.1.2. Fundos Próprios

Estrutura dos Fundos Próprios

Os Fundos Próprios da Associação no nal do exercício de 2015 ascenderam 

a 3.176.073 euros, a que corresponde um decréscimo de 53,90% 

relativamente ao exercício do ano anterior. Para esse decréscimo contribui 

a transferência do resultado líquido de 2014 e correções contabilísticas 

relativas a anos anteriores terem sido feitas em contrapartida da conta 

Resultados Transitados (sendo de maior relevância a regularização do 

registo do Prédio da Av. Luísa Todi, n.º 350, em Setúbal (€ 3.238.692), 

regularização de saldos por divergência entre o SIC – Sistema de Inventário 

e Cadastro e o SAC – Sistema de Contabilidade Autárquica (€ 451.469), a 

provisão para as partes de capital investidas na CDR, EIM, (€ 168.486)em 

liquidação (€260.000), correção de parte da fatura n.º 13008, de 14 de 

março de 2013, referente à dívida da AMRS para cobertura do valor residual 

do programa de dissolução/liquidação da CDR, EIM, correção do registo do 

valor total da dívida do Município de Alcochete à extinta ADS, após a 

transição para a AMRS), já que a rúbrica do património manteve-se 

inalterada relativamente ao ano precedente.

3.1.3. Passivo

Estrutura do Passivo

A Associação detém um baixo nível de capitais alheios e todo ele é 

circulante (de curto prazo). 

Valor %

Provisões para riscos e encargos 0 49.129 0
Dividas a terceiros 12.554 169.731 1.352

Acréscimos e diferimentos 77.048 890 1,16

Total do Passivo 89.602 219.749 245,25

Rúbricas 2014
Variação

49.129

181.284

77.938

309.351

2015

Valor %

Património 1.122.858 0 0

Resultados transitados 1.635.319 -4.263.486 72,28

Resultado Líquido do exercício 108.544 240.065 182,53

Total dos Fundos Próprios 2.866.722 -4.023.420 58,39

Rúbricas 2015
Variação

1.122.858

5.898.805

-131.520

6.890.142

2014

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E
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Dividas a Terceiros

No que respeita à rubrica de dívidas a terceiros verica-se que as dívidas ao 

Estado e Outros Entes Públicos representam cerca de 7,12% da dívida total, 

sendo o remanescente (92,88%) respeitante a Outros Credores (dívida à 

CDR,EIM de € 168.486, para cobertura do valor residual do programa de 

dissolução/liquidação).

Acréscimos e Diferimentos

No nal do ano económico de 2015, na rúbrica acréscimos de custos consta 

o valor de € 77.938. Este valor engloba o reconhecimento de custos a pagar 

em 2016 relativos a férias, subsídio de férias e respectivos encargos 

adquiridos em 2015.

3.2.  Análise da Demonstração de Resultados

O Resultado Líquido do Exercício de 2015 é positivo de € 108.545. Quando 

comparado com o ano anterior, verica-se um aumento do seu valor na 

ordem dos 182.53%. Para este resultado contribuiu, principalmente, o 

aumento do valor das transferências obtidas dos municípios (proveitos 

operacionais). 

Evolução dos resultados

Valor %

Resultados Operacionais -113.40650.046 163.452 -44,13

Resultados Financeiros -256-447 -191 74,61

Resultados Extraordinários -17.85858.948 76.806 -430,10

Resultado Líquido do Exercício -131.520108.545 240.065 -182,53

Rúbricas 20142015
Variação

Valor %

Estado e Outros Entes Públicos 11.76812.984 1.216 10,33

Outros Credores 785169.300 168.515 21.466,88

Total 12.553182.284 169.731 1.352,01

Rúbricas 20142015 Variação

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E
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No gráco abaixo pode observar-se a evolução do Resultado Líquido do 

Exercício nos últimos quatro anos.

3.2.1. Resultados Operacionais

3.2.1.1. Proveitos Operacionais

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

obtidos são os mais expressivos ao nível dos proveitos operacionais 

(representam 98,71% do total dos proveitos operacionais).

Valor %

Transferências e 
subsídios obtidos 1.441.684 295.044 20,47

Outros proveitos e ganhos 
operacionais 21.239 1.530 7,20

Total dos Proveitos Operacionais 1.462.923 296.574 20,27

Rúbricas 2014 Variação

1.736.728

22.769

1.759.497

2015

2

2

30

2012
     €237.269,57

     
€108.545,00

2013
€135.212,18

2014 -€131.520,07

Resultado Líquido Exercício

2015
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3.2.1.2. Custos Operacionais

Na estrutura dos Custos Operacionais, os Fornecimentos e Serviços Externos 

representam 53,05%, Pessoal 35,25%, Transferências e subsídios correntes 

concedidos 1,86%, as amortizações 5,1%, e Outros custos e perdas 

operacionais 1,88%.

Ao compararmos os dois últimos anos, verica-se que houve um aumento 

dos custos operacionais na ordem dos 8,45%.

3.2.2. Resultados Financeiros

3.2.3. Resultados Extraordinários

Proposta de Aplicação de Resultados

Nos termos dos pontos 2.7.3.1 e 2.7.3.2 (ponto 2.7.3 - Resultado Líquido do 

Exercício), do Capítulo 2 – Considerações técnicas, do POCAL (Decreto-Lei 

Valor %
Proveitos e ganhos nanceiros 135 1 0,74

Custos e perdas nanceiras   391 192 49,10

Rúbricas 2014 Variação

136

583

2015

Proveitos e ganhos extraordinários 6.534 67.867 1.038,67

Custos e perdas extraordinários 24.392 -8.936 -36,63

Valor %
Rúbricas 2014 Variação

74.401

15.456

2015

Valor %

Fornecimentos e 
Serviços Externos 970.720 -63.907 -6,58

Custos com pessoal 474.299 128.192   27,03

Transferências e subsídios 

correntes concedidos e  

prestações sociais
22.475 9.275 41,27

Amortizações 81.603 5.589 6,85

Provisões do exercício 0 49.129

Outros custos e perdas 
operacionais 27.232 4.844 17,79

Total dos Custos Operacionais 1.576.329 133.122  8,45

Rúbricas 2014
Variação

100     

906.813

602.491

31.750

87.192

49.129

32.076

1.709.451

2015
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n.º 54-A/99, de 22/02), propõe-se que do Resultado Líquido do Exercício (€ 

108.545) seja transferido 5% (€ 5.427) para a Conta 571 – Reservas Legais, nos 

termos do ponto 2.7.3.5 e do nº5 do art. 50º do Regulamento do Sistema de 

Controlo Interno, e o remanescente (€ 103.118) para a Conta 59 - Resultados 

Transitados.

Nos termos do ponto 2.7.3.4 não há necessidade de reforço da conta do 

património, por ser superior a 20% do Ativo líquido.

4.  Análise dos Fluxos de Caixa

Saldo da Gerência Anterior

Execução Orçamental 666.277,53

Operações de Tesouraria 12.553,53 

Total das Receitas Orçamentais

Receitas Correntes

Receitas de Capital

Receitas Outras

Operações de Tesouraria

2.196.370,74

2.196.370,74

0,00

Total….

     0,00

 158.937,35

3.034.139,15

678.831,06

Recebimentos
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Em 2015, o saldo inicial dos depósitos à ordem em instituições nanceiras e 

caixa foi de € 678.831,06. Destes, € 666.227,53 correspondem ao saldo 

acumulado da execução orçamental dos últimos anos. Com € 2.196.370,74 

de receita arrecadada e com € 1.953.139,13 de despesa executada, o 

Saldo para a Gerência Seguinte é de € 923.307,73, sendo da execução 

orçamental € 909.509,14 e de operações de tesouraria € 13.798,59.

Verica-se que as receitas correntes foram sucientes para cobrir o total das 

despesas (corrente e capital).

5. Indicadores e Rácios Financeiros

5.1.  Meios Humanos

A Associação de Municípios da Região de Setúbal a 31 de Dezembro de 

2015 tinha ao serviço 30 trabalhadores, para o desenvolvimento da sua 

atividade.

Total de Despesas Orçamentais

Despesas Correntes

Despesas de Capital

Operações de Tesouraria

Saldo para a Gerência Seguinte

Execução Orçamental

Operações de Tesouraria

 

1.549.887,25

403.251,88

909.509,14

157.692,29

13.798,59

Total….

923.307,73

3.034.139,15

1.953.139,13

Pagamentos

Rácios 20122015 2014 2013

Despesa com o pessoal (mensal)/ 

trabalhadores da AMRS e MAEDS 1.6351.670 1.706 1.946

Nº médio de trabalhadores 2230 22 22
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O incremento do número de trabalhadores da Associação de Municípios 

da Região de Setúbal vericado no ano de 2015 cou a dever-se, à 

integração dos trabalhadores da ADS, que detinha o MAEDS – Museu de 

Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal, na AMRS, em resultado do 

processo transferência da universalidade jurídica da Assembleia Distrital em 

28 de outubro de 2014.

Em 2015, apesar do número de trabalhadores ter aumentado, a despesa de 

pessoal, per capita, registou uma ligeira diminuição relativamente ao ano 

homólogo em cerca de 2%.

5.2. Meios Financeiros - %

Este rácio evidencia o crescimento sustentado da receita no último triénio, 

pese embora o facto do nível de receita ser superior a 2014 devido 

nalização da execução física e nanceira do projeto conanciado pelo 

FEADER/IFAP, Proder n.º 200009079 – Arrábida a Património Mundial e a 80% 

receita nal dum contrato de Prestação de Serviço entre a ADS e a CIAL – 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, de elaboração do Atlas do 

Património Cultural do Alentejo Litoral e Costa Vicentina, cuja execução 

nal foi efetuada após a transição da universalidade jurídica da Assembleia 

Distrital de Setúbal (ADS)

O aumento acentuado do nível da despesa em 2015 relativamente ao ano 

homólogo deve-se à consolidação do Museu de Arqueologia e Etnograa 

do Distrito de Setúbal na estrutura orgânica da AMRS, mas ainda assim, 

inferior ao nível de despesa de 2013.

A quebra mais acentuada da receita evidencia-se no ano de 2012, tendo 

sido acompanhada por um decréscimo proporcional da despesa.

Rácios 20122015 2014 2013

-24,2014,11 13,98 18,99

-32,9017,80 4,18 28,67

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

(Despesa Total n - Despesa
Total n-1)/Despesa Total n-1
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5.3. Indicadores de Ecácia - %

Os indicadores de ecácia revelam que a receita e a despesa tiveram um 

grau de execução nanceira de 94% e 69%, respetivamente. 

Por outro lado, relativamente ao inicialmente previsto, o grau de 

concretização do investimento (PPI) em 2015 cresceu signicativamente, 

situando-se nos 60%. 

As Grandes Opções do Plano (PPI e AMR) mantiveram sensivelmente o 

mesmo nível de concretização nanceira relativamente aos últimos dois 

anos, situando-se o rácio nos 59%. 

5.4. Indicadores de Eciência e Produtividade - %

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 2015 este rácio manteve sensivelmente o mesmo de eciência 

do ano anterior, registando-se uma ligeira subida. Para um nível de 

execução das GOP de aproximadamente 59%, as despesas associadas às 

GOP representaram 66% da despesa total.

Rácios 20122015 2014 2013

GOP/despesa Total 33,1066,29 61,28 41,35

GOP/despesas com pessoal 98,80170,86 225,59 128,03

Rácios 20122015 2014 2013

Receita recebida/receita 

orçamentada
65,2094,45 85,43 70,30

Despesa paga/despesa 

orçamentada
56,8069,49 65,78 62,20

Investimento pago/investimento 

previsto (PPI)
36,0060,29 44,61 14,10

GOP executado/GOP previsto 37,4358,60 62,02 52,45
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O segundo rácio, por outro lado, mede a produtividade através da 

comparação das despesas associadas às GOP com as despesas com 

pessoal. Este indicador revelou um decréscimo face ao ano anterior, 

explicado sobretudo pelo aumento das despesas com o pessoal, em virtude 

da integração dos trabalhadores da ADS na AMRS, na sequência do 

processo de aceitação da universalidade jurídica da Assembleia Distrital de 

Setúbal, em 28 de Outubro de 2014 (Despacho n.º 1953/2015 do Gabinete 

do Secretário da Administração Local). 

5.5. Rácios Orçamentais

Rácios Orçamentais de Natureza Económica - %

Historicamente, as receitas correntes são as mais representativas em termos 

de estrutura da receita total da associação. Relativamente às receitas 

correntes observa-se que os duodécimos representam cerca de 62% do 

total da receita, tendo esta rubrica aumentado ligeiramente a sua 

execução, ao contrário do SPD (Setúbal – Península Digital) que diminuiu o 

seu peso em relação ao último triénio.

Em 2015, a AMRS não obteve receitas de capital. 

Tal como as receitas correntes, as despesas correntes são historicamente as 

Rácios 20122015 2014 2013

Duodécimos /receitas correntes 64,4061,79 50,57 50,48

Setúbal - península digital/receitas 
correntes 17,3016,58 24,99 28,29

Transferência de capital/receitas de 
capital

0,00 100,00

Receitas correntes/receitas totais 100,00100,00 99,79 97,69

Pessoal/Despesas correntes 38,3038,80 30,73 32,81

Aquisição de bens e 

serviços/Despesas correntes
40,9044,27 36,54 28,38

Investimento/Despesas de capital 100,00100,00 100,00 100,00

Despesas correntes/Despesas 

totais 91,1079,35 88,40 98,42

Outras Despesas correntes/

Despesas Correntes 
14,7816,85 32,27 32,35

0,00 0,00

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

151



mais expressivas em termos de estrutura de despesa total (Administração 

Autárquica, Quinta de São Paulo, Setúbal-Península Digital e Museu de 

Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal). Relativamente ao total das 

despesas correntes, observa-se que a aquisição de bens e serviços 

representam 44%, as despesas com pessoal 39% e as outras despesas 

correntes (Atividades Mais Relevantes) 17%.

No que respeita às despesas de capital, o investimento representa a 

totalidade dessas despesas.

Rácios Orçamentais de Natureza Financeira - %

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 27% das receitas correntes;

- Os duodécimos cobrem cerca de 69% da despesa total;

- Existe equilíbrio a nível operacional, uma vez que as despesas correntes 

tendem a estar alinhadas com as receitas correntes. No geral, não se 

verica a existência de elevados superavites nem elevados décits 

operacionais;

- Em 2015, as despesas de capital são, apenas, de investimento e foram 

cobertas por receitas correntes;

- Os investimentos absorvem cerca de 18% das receitas totais.

Rácios económicos 20122015 2013

Pessoal/receitas correntes 30,4027,38 31,16

Duodécimos /despesa total 73,9069,45 52,33

Despesas correntes/Receitas 
correntes 79,4070,57 94,95

Despesas de capital /receitas 
de capital -- 64,34

Investimentos/receitas totais 7,8018,36 1,49

2014

23,45

58,59

76,31

4.808,05

9,99
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5.6. Rácios Financeiros - %

A Associação de Municípios da Região de Setúbal, historicamente, 

apresenta uma elevada capacidade para fazer face aos compromissos de 

curto prazo, mesmo quando se analisa somente o rácio de liquidez 

imediata. No entanto, verica-se que em 2015, houve uma descida 

acentuada dos rácios de liquidez, mas ainda assim este rácio evidencia que 

existe uma margem de segurança grande (rácio> = 1). O decrescimento 

vericado no valor destes rácios cou a dever-se não tanto à diminuição 

ligeira do total do ativo circulante, comparativamente ao ano anterior, mas 

sobretudo ao aumento do passivo circulante.

O indicador de solvabilidade revela que a AMRS apresenta uma elevada 

capacidade para fazer face aos compromissos de longo prazo, na medida 

em que os fundos próprios mais do que sustentam o total do passivo, apesar 

de este indicador ter sofrido uma forte quebra em 2015. O decrescimento 

vericado do indicador de solvabilidade cou a dever-se ao facto de em 

2015 a associação ter diminuído o valor dos seus fundos próprios, mediante 

a diminuição do valor constante na rubrica de resultados transitados.

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 (rácio de 

endividamento igual a aproximadamente1% - 9%). É de salientar, no 

entanto, que o rácio de endividamento aumentou relativamente aos anos 

20122015 2014 2013

Rácios de Liquidez

Liquidez Geral 48,978,23 25,43 36,17

Liquidez imediata 7,183,55 7,58 6,46

Estrutura Financeira

Solvabilidade 39,819,98 76,90 54,71

Autonomia Financeira 0,980,91 0,99 0,98

Cobertura do imobilizado por 
capitais permanentes

2,532,79 1,47 2,80

Endividamento 2,509,11 1,28 1,80

Tesouraria

Fundo de Maneio (€’000) 2.0751.853 2.188 2.250

Necessidades de Fundo  

de Maneio (€’000)
1.3991.015 1.526 1.289

Outros Rácios

Equilíbrio Operacional 118,50102,93 92,81 109,77
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anteriores, devido à ocorrência de dois factores: diminuição do valor dos 

fundos próprios da associação e aumento do passivo, fruto do aumento do 

valor constante em outros credores e da criação de uma provisão para 

riscos e encargos no valor de 49.128,98€.

Já o rácio de cobertura do imobilizado por capitais permanentes, sendo 

maior que 1, indica que o nível de capitais permanentes existente permite 

fazer face ao valor do imobilizado, gerando ainda excedente (fundo de 

maneio).

O fundo de maneio é positivo para todos os anos em análise (FM> 0) e 

regista uma tendência de crescimento equilibrado. 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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Legenda dos Rácios Financeiros:

Rácios de Liquidez

Liquidez Geral = Ativo circulante/Passivo circulante

Signicado: Revela a cobertura do activo circulante pelo passivo circulante 

(que é a fonte de nanciamento privilegiada da entidade). Sempre que 

possível deverá ser> 1. Caso contrário exige o recurso aos capitais 

permanentes para nanciar a parte não coberta pelo passivo circulante.

Liquidez Imediata = Disponibilidades/Passivo circulante

Signicado: A comparação da liquidez geral com a reduzida evidencia o 

peso das existências em relação ao restante activo circulante. Assim, a 

liquidez reduzida pressupõe que possa haver diculdades no esgotamento 

das existências e inclusive vendas abaixo do preço de custo.

Ideal> =2; Aceitável 1,3 = <x = <1,5

Estrutura do Passivo

Solvabilidade = Fundos própria /Total do Passivo

Signicado: Avalia a capacidade da entidade para solver as 

responsabilidades assumidas a médio, longo e curto prazos. Este indicador 

evidencia o grau de independência da entidade em relação aos credores; 

quanto maior o seu valor, mais garantias terão os credores de receber o seu 

capital e maior poder de negociação terá a empresa para contrair novos 

nanciamentos. No entanto, a capacidade da entidade de amortizar as 

suas dívidas deverá, também, ser analisada numa óptica de curto prazo, 

utilizando os indicadores e a análise dos uxos nanceiros (cash-ow).

Ideal> =50%; Aceitável 1/3 

Autonomia Financeira = Fundos Próprios /Total do Ativo

Signicado: Este indicador traduz a capacidade de contrair empréstimos a 

médio e longo prazos, suportada pelos capitais próprios. A capacidade 
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esgota-se quando o rácio é igual à unidade, ou seja quando o passivo a 

médio e longo prazo iguala os capitais próprios.

Ideal> = 1/3 Aceitável 25% 

Cobertura do imobilizado =Recursos próprios + recursos alheios 

estáveis/Imobilizado líquido

Signicado: Mede a cobertura das aplicações em capital xo por capitais 

permanentes. Este rácio deverá, em princípio, ser superior à unidade, o que 

refere a existência de fundo de maneio positivo. Poderá assumir valores 

inferiores à unidade, denunciando a existência de fundo de maneio 

negativo o que leva a reetir sobre o equilíbrio nanceiro da entidade. A 

diferença entre os valores apresentados no numerador e no denominador 

representa o fundo de maneio.

Endividamentos = Capitais alheios / capitais alheios + capitais próprios

Signicado: Esta relação indica o grau de endividamento da entidade. 

Inclui nos capitais alheios os empréstimos obtidos a médio e longo prazos 

(capitais alheios estáveis), os empréstimos obtidos a curto prazo e todos os 

créditos de exploração e extraexploração (passivo circulante). Os capitais 

totais correspondem ao ativo total, ou seja, integram os capitais próprios e 

os alheios.

Tesouraria

Fundo de Maneio = Ativo circulante – Dividas de curto prazo

Necessidades de Fundo de Maneio = Necessidades de exploração (clientes 

+ stocks + disponibilidades) – Recursos de exploração (Fornecedores + 

Estado + Ouros Credores)

Outros Rácios

Equilíbrios Operacional = Proveitos operacionais /Custos operacionais
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Notas Explicativas

Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados do exercício 2015 

(ponto 8.2. POCAL)

8.2.1 - Não foram derrogadas quaisquer disposições do POCAL, bem como, 

dos princípios contabilísticos.

8.2.3  - “Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do 

Balanço e da Demonstração de Resultados, bem como os métodos de 

cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente 

amortizações e provisões”:

Imobilizado:

De um modo genérico, as imobilizações foram valorizadas ao custo de 

aquisição de acordo com o previsto no ponto 4.1.1 – 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).

Para o cálculo das amortizações seguiu-se o disposto na portaria n.º 

671/2000 de 17/4 (CIBE).

Acréscimos e Diferimentos

Os custos e proveitos são reconhecidos pelo valor dos documentos que os 

titulam.

Dívidas de e a Terceiros

As dívidas de e a terceiros reconhecidos pelo valor dos documentos que os 

titulam.
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Disponibilidades

Os valores em caixa correspondem ao montante em numerário que existia 

ao cuidado do tesoureiro no dia 31 de Dezembro de 2015.

8.2.7 – Movimentos ocorridos nas rubricas do Ativo Imobilizado constantes 

no balanço e nas respetivas amortizações e provisões, conforme mapa 

contabilístico “Ativo Bruto (Imobilizado Bruto)

Nas colunas de aumentos, encontram-se reetidas as aquisições de 

imobilizado e as obras em curso que no seu total ascendem a € 369.395.

Relativamente às imobilizações em curso, as mesmas ascendem a € 313.308, 

dos quais € 131.892 são respeitantes às obras de empreitada na renovação 

da estrutura e consolidação da Abóbada do Convento de S. Paulo, na 

Quinta de S. Paulo e os restantes € 181.416 são respeitantes ao 

adiantamento por conta de imobilizações corpóreas, no Contrato de 

Compra e Venda entre a AMRS e o Banif para aquisição do edifício situado 

na Av. Luísa Todi, n.ºs 160 a 166, destinado a instalações de serviço do MAEDS 

– Museu de Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal

No mapa de amortizações e provisões, a coluna de reforço, refere-se às 

amortizações do ano.

De acordo com o Princípio do Custo Histórico, os registos contabilísticos 

devem basear-se em custos de aquisição ou de produção (ponto 4.1.1 

POCAL).

8.2.16 – Entidades Participadas

(*) CDR Cooperação e Desenvolvimento Regional, Empresa Intermunicipal - 

em processo de liquidação/dissolução

Os restantes Pontos não são aplicáveis.

Degignação Nº de Ações
% Capital 

Social
Capital 
Próprio

Resultados 
dos Exercícios

Ano Sede

CDR, EIM(*) 260.000 30,4 (687.077,68) (14.789,63) 2014
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Outra informação considerada relevante:

 

Gestão de Pessoal (art.62.º do OE/2015

Capacidade de Recrutamento para 2015

Nota Prévia: Para apuramento da margem de recrutamento foi 

considerada a soma das receitas e das despesas das duas entidades antes 

e após a integração da universalidade jurídica da ADS, que ocorreu em 28 

de outubro de 2014.

2014

Nota: A Margem é igual aos 35% da média da receita dos últimos 3 anos, menos a despesa com pessoal e 
prestadores de serviço em regime de avença ou tarefa.

Cáculo dos Limites dos encargos com Pessoal

Receita Liquida cobrada

Pessoal do Quadro 2015

Receitas Correntes 2014

Pessoal fora do Quadro 2015

Pessoal fora do Quadro 2014

Receita Corrente 2014

Encargos Totais 2015

Receita Corrente 2014

599.083,78

1.920.806,43

2.231,56

0

1.920.806,43

601.305,66

1.924.806,43

31,19%

0,37%

0%

31,24%

Pessoal do Quadro 2015 601.315

2012

2013

2014

1.419.105,78

1.688.664,11

1.711.192,65

Pessoal

Prestações 
de serviço

MAEDS

413.823,32

36.900,00

12.419,14

Jan. a Dez.

Jan. a Dez.

Nov. e Dez.

AMRS

Subtotal 4.818.962,54 463.142,46Subtotal

2012

2013

2014

297.867,83

362.933,66

246.045,77

Pessoal

Prestações 
de serviço

175.471,98

47.081,80

Jan. a Out.

Jan. a Out.ADS
ADS

Subtotal

Subtotal

906.847,26

222.553,78

685.696,24Total Geral

AMRS

Total Geral 5.725.809,80

Média Últimos 3 anos 1.908.603,27

35% 668.011,14

Margem

20%

-17.685,10

-3.537,02

Despesas com pessoal e Prestações 
de serviço -Avença e/ou Tarefa Obs.
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CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE 8.1

8.1.1

1.1 ENDEREÇO POSTAL: Av. Dr. Manuel de Arriaga, n.º 6, 2.º Esq-, 2900-473 SETÚBAL

Telefone: 265539090 - telefax:265237392 - e-mai:l amrs@amrs.pt

N.º DE IDENTIFICAÇÃO PESSOA COLECTIVA: 501380574

1.2 NÚMERO DE ELEITORES n.a
Até 10.000 ......................................................................................................................................................
Mais de 10.000 e menos de 40.000 ....................................................................................................................
Igual ou superior a 40.000 .................................................................................................................................

2. LEGISLAÇÃO 8.1.2

Data última modificação: 27/10/2014 (alteração aos estatutos)                                    

3. ESTRUTUTA ORGANIZACIONAL 8.1.3
3.1 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS n.a

|S| |N|

__________________________________________________________________________________

3.2 EMPRESAS MUNICIPAIS n.a
|S| |N|

Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:
__________________________________________________________________________________

3.3
N

N

3.4

4 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES 8.1.4

5 RECURSOS HUMANOS 8.1.5
5.1

Presidente Rui Manuel Marques Garcia
V.Presidente Sofia Amaro Martins
Secretário André Valente Martins
Vogal Maria Amélia de Jesus Pardal
Vogal Albano Joaquim Mestre Pereira

5.2

FONTE:

A meio tempo .......................................................................................................................................................................

Restantes Vereadores ............................................................................................................................................................

A Câmara Municipal tem Empresas Municipais? ....................................................................

Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:

A Câmara Municipal tem Serviços Municipalizados? ..................................................................................................................

ORGANOGRAMA

NÚMERO DE VEREADORES

Diário da República, 2ª série - N.º 9 - 14 de Janeiro de 2015

ÓRGÃOS

Tem órgãos de fiscalização?....................................................................................................................................................

Tem órgãos de natureza consultiva? ........................................................................................................................................

IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO

A AMRS tem por objecto a realização de interesses específicos comuns aos municípios que a integram. Sem prejuízo das atribuições transferidas pela administração

central e pelos municípios associados, a Associação prossegue os seguintes fins públicos de coordenação e promoção de estudos, projectos, planos e ou acções nos

domínios: Cultura e património (natural, edificado e ambiental); Ambiente e recursos naturais; Sociedade de informação de Setúbal-península digital; Formação e

modernização administrativa; Acessibilidade e mobilidade dos cidadãos; Assumpção e administração do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal;

Coordenação do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Península de Setúbal; Estabelecimento de relações de cooperação com outras entidades em projectos e

acções que se inscrevam nos mesmos fins prosseguidos pela Associação.

1- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL

Em regime de permanência ....................................................................................................................................................

município

FONTE:

Data de constituição 25/10/1982                                                 publicada na III Série, D.R n.º 28 de 03/02/1983

_________________________________________________________________________________________________
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6 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA 8.1.6

1- DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA INFORMATIVO

2 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERVALARES

      DOCUMENTADAS |S| |N|

      PERIODICIDADE            TRIMESTRAL           SEMESTRAL

3 - DESCENTRALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA |S| |N|

7 8.1.7
7.1

ÓRGÃO EXECUTIVO ÓRGÃO DELIBERATIVO ÓRGÃO EXECUTIVO
ÓRGÃO 

DELIBERATIVO

INVENTÁRIO 15/12/2003

NORMAS DE CONTROLO INTERNO 23/09/2002 21/10/2002

BALANÇO INICIAL 03/03/2003 24/03/2003

NORMAS REGULAMENTARES À 

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

OUTRAS

7.2

ANO N N-1 N-2 N-3

Inspecção Geral de Finanças

Inspecção Geral da Administração do Território

7.3

OBS.

Parecer do Conselho Fiscal

Certificação legal das contas

8
8.1

DOCUMENTOS DE GESTÃO

Grandes Opções do Plano

06/01/2014

18/04/2015

Data da Aprovação pelo Órgão Executivo

16/12/2013

28/03/2016

Data da Aprovação pelo Órgão Deliberativo

06/01/2014

Entidade

Hardware e software (CPU: PENTIUM) Sistema Operativo 

Windows NT 5.0 PowerBuilder: 8.0-Enterprise RAM: 119 

Mb, 43 Mb livres

EM CASO AFIRMATIVO DESCREVA

OUTRA INFORMAÇÃO
REGULAMENTOS INTERNOS E OUTROS DOCUMENTOS INFORMATIVOS

DATA DA APROVAÇÃO DATA DE ALTERAÇÃO

ACÇÕES INSPECTIVAS

OUTRAS INFORMAÇÕES

ANOS DE INCIDÊNCIA

Investimentos realizados no ano anterior a que se reporta a gerência em apreciação € 192 321,95
OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES

16/12/2013

Orçamento

Documentos de Prestação de Contas

Outros
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Saldo Bancário 
em 31-12-2015 

(Extrato)

Saldo Contabilístico 
em  31-12-2015

Observações

a) b) c)

Banco N.º de Conta

CGD, SA 100134/430 € 910 045,27 € 707 237,54 (1)

Novo Banco, SA 29426/001.8 € 125 275,96 € 125 196,25 (1)

Novo Banco, SA 29426/060.3 € 49 052,07 € 49 052,07 (1)

Novo Banco, SA 29426/070.0 € 49 053,72 € 41 783,88 (1)

Total € 1 133 427,02 € 923 269,74

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências.

(2) Reconciliação efectuada mas não justificada a 

divergência de ………

(3) Reconciliação não efectuada.

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro

Assinaturas

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto 

bancário à data de 31/12/n. Na coluna b) a importância 

constante do  Resumo Diário de Tesouraria. Na Coluna c) 

indicar para cada conta, consoante a situação, um dos 

seguintes códigos: 

MAPA SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Associação de Municípios da Região de Setúbal

Instituição Bancária
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01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

a

a

a

a

a

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

(Fátima Mourinho)

Albano Joaquim 

Mestre Pereira

Presidente do 

Conselho Directivo

Vice Presidente

Secretário

Vogal

Vogal

Rui Manuel 

Marques Garcia

Sofia Amaro Martins

André Valente 

Martins

Maria Amélia de 

Jesus Pardal

Cargo não 

remunerado

"

"

A Secretária Geral

Período de 

responsabilidade
Remuneração

"

"

Presidente 

Município Moita

Vereadora 

Município Barreiro

Vereador Município 

Setúbal

Vereadora 

Município Almada

Rua 1.º de Maio, Lote 7, Bric 

1, n.º 1014, 7540-021 

Arealão- Abela

Praceta de Angola, n.º 9, 1.º 

dto, 2805-073 Almada

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Profissão Morada

Vereador Município 

Santiago do Cacém

Rua António Sérgio, Lote 

535, Fanqueiro - 2845-588 

Amora - Seixal

Rua Instituto dos 

Ferroviários Sul e Sueste, 2-

3, 2830-331 Barreiro

R. Das Olaias, Lote 50 - 

Casas de Azeitão, 2925-322 

Azeitão

 01 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2015

Associação de Municípios da Região de Setúbal

Nome
Situação no 
Organismo
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Avenida Dr. Manuel de Arriaga, n.º 6 – 2.º Esq.  2900-473 Setúbal - Portugal

www.amrs.pt


