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As Opções do Plano e Orçamento da AMRS para 2017, à semelhança de anos anteriores, 

armam a vontade e determinação dos municípios associados fazerem da AMRS o 

espaço privilegiado de coordenação e articulação das políticas locais, procurando 

consolidar uma ideia de Região que tem por substrato os valores de Abril e profunda 

consciência da importância da missão dos serviços públicos municipais para o 

desenvolvimento e o bem-estar das populações.

Nesse sentido, este documento previsional dá extrema relevância aos projetos e ações 

construídos em articulação política e técnica com os municípios associados, sendo disso 

exemplo: o Festival Liberdade e o conjunto de ações que no seu âmbito se desenvolvem 

com o movimento associativo juvenil regional; o arranque de uma nova edição do Kid's 

Guernica; a candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera; a Quinta de São Paulo com os 

seus projetos pedagógicos, ambientais e culturais; a Agenda do Professor; a publicação 

de uma nova edição da Revista Movimento Cultural; a dinamização do Setúbal Península 

Digital, procurando aproveitar todas as suas potencialidades; o Plano Intermunicipal de 

Formação; o MAEDS – Museu de Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal; o 

PEDEPES; a valorização e armação da estratégia regional em matéria de ambiente, 

designadamente, através do acompanhamento da evolução dos sistemas 

multimunicipais de resíduos e de saneamento de águas residuais.

 Este enunciado, não sendo exaustivo, permite-nos uma ideia sobre a intervenção da 

AMRS e a sua capacidade de agregar vontades, dando-lhes uma expressão regional na 

concretização de projetos e ações.

 Os projetos e ações gerais são possíveis de concretizar na medida em que os Municípios 

associados continuem a assumir o compromisso de proceder às transferências das 

comparticipações respetivas nos termos dos Estatutos alínea a) do nº1 do artigo 21º e nºs 

2 e 3 do artigo 21º as comparticipações foram calculadas na base da Lei nº 2 – A/2016 de 

30 Março – Orçamento do Estado para 2016.

As comparticipações para 2017 para o Setúbal Península Digital – SPD são calculadas na 

base do critério consensualizado entre os Municípios. Ao longo do ano, tal como 

aconteceu em anos anteriores, iremos renegociar os contratos existentes tendo em vista 

a redução dos seus custos.

No fundamental da sua intervenção prevista para 2017, a AMRS tem sempre presente a 

ideia de Região, uma ideia que se desenvolve e consolida, também, através da existência 

e valorização de serviços públicos autárquicos de qualidade, que procuram a satisfação 

de necessidades e a garantia da efetivação de direitos das populações.
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A AMRS intervém neste domínio revelando uma forte capacidade de agregar e potenciar o 

trabalho feito localmente, assumindo como princípio básico a articulação e coordenação 

de projetos intermunicipais de grande relevância, como o Festival Liberdade e os Jogos do 

Futuro, tendo sempre presente o objetivo de armação da Região no contexto 

metropolitano e nacional.

Em 2017, importa, também em matéria de Cultura e Património, continuar a armar esta 

Região enquanto território onde o acesso à fruição e produção cultural é um direito 

universalmente garantido e onde o estudo, a proteção e a valorização do património 

constituem opções prioritárias do Poder Local.

Na Região de Setúbal, a intervenção dos Municípios e da sua Associação tem sido o 

principal garante do direito das populações à fruição e produção cultural e à vivência do 

património, contribuindo para comprovar a ideia de que a intervenção pública nestas 

áreas é determinante para acautelar direitos, num quadro de sustentabilidade das ações 

e projetos desenvolvidos.

A esse propósito, importa continuar a aprofundar a articulação intermunicipal na área da 

Cultura e do Património, armando, igualmente, os recursos existentes na AMRS, como o 

MAEDS e a Quinta de São Paulo que, tratados com o devido destaque neste documento, 

não deixam de reetir a importância e o carácter prioritário dado pelos municípios e pela 

AMRS à Cultura e ao Património, numa lógica de prestação de serviços públicos 

municipais de qualidade.

Comemoração dos 55 anos do dia 24 de Março, Dia Nacional do Estudante e dos 70 anos 

do dia 28 de Março, Dia Nacional da Juventude. 

O 28 de Março, Dia Nacional da Juventude, assinala a luta da juventude portuguesa 

contra a ditadura fascista. A 28 de Março de 1947, num acampamento organizado pelo 

Movimento de Unidade Democrática Juvenil (MUD Juvenil) em Bela Mandil, no Algarve, as 

forças repressivas da ditadura fascista investiram com violência e prisões contra a 

exigência de liberdade e democracia para Portugal pelas centenas de jovens presentes. 

O 24 de Março, Dia Nacional do Estudante, ca marcado pelas lutas estudantis de 1962 

fortemente reprimidas pelas forças policiais do fascismo e em que os estudantes pela sua 

luta e determinação impuseram as liberdades de associação, de reunião e até de 

expressão. A data é símbolo da luta estudantil que se juntava assim ao movimento 
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popular e antifascista, reivindicando e exercendo os seus direitos, num movimento que 

conduziu ao derrube do fascismo e à transformação do levantamento militar do 

«movimento dos capitães» em levantamento popular e em revolução. 

O assinalar destas datas deve inserir-se no quadro dos meses de Março e Abril, meses 

marcados pelas várias iniciativas desenvolvidas pelos municípios na área da Juventude e 

nas comemorações da Revolução do 25 de Abril, apontando-se a edição de uma 

exposição, um documento e um ciclo de debates a desenvolver nas escolas da região, 

junto da juventude e com o propósito de envolver o maior número de jovens possibilitando 

o conhecimento sobre Revolução de Abril de 1974 e o signicado do Dia Nacional do 

Estudante e do Dia Nacional da Juventude no contexto mais geral da luta pela liberdade.

1.1. CULTURA

- Festival Liberdade

Com data marcada para 16 e 17 de Junho, em Setúbal, o Festival Liberdade ambiciona 

crescer para melhor armar este grande projeto Regional da Juventude e dos seus 

Municípios que comemora os valores de Abril e neste ano assinala os 70 anos do 28 de 

Março - Dia Nacional da Juventude e os 55 anos do 24 de Março - Dia Nacional do 

Estudante.

O Festival Liberdade enquadra-se nesta visão de constituição de espaços de discussão e 

participação juvenis (formais ou não-formais), numa visão de esperança e conança na 

capacidade transformadora que a juventude é naturalmente portadora. 

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.

O Festival, a cada edição que passa, vai mais longe no envolvimento das estruturas 

associativas juvenis da Região, nos diferentes conteúdos e isso reete-se em mais 

espaços e iniciativas, em mais stands próprios das Associações, em mais iniciativas 

dinamizadas pelas associações e jovens envolvidos, em mais participação, em mais 

Festival Liberdade.

Tendo em vista a dinamização do trabalho para a realização do Festival Liberdade 2017, 

deverá fortalecer-se a ação do Grupo de Trabalho Intermunicipal que tem permitido a 

abordagem conjunta entre todos os associados, possibilitando o planeamento e 

construção de uma iniciativa desta dimensão e envolvência regional.
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O Festival Liberdade tem vindo a consolidar-se como uma iniciativa impar, onde os jovens 

da região, no âmbito da sua intervenção associativa, constroem o Festival nas suas 

diversas expressões: música, desporto, artes plásticas, dança, encontro e debate entre 

associações juvenis.

Em 2017, o Festival Liberdade só pode armar como objetivo, reforçar as características 

que o tornam único: a sua ligação a realidade regional, a sua organização intermunicipal, 

a participação do movimento associativo juvenil em todos os momentos da organização 

deste evento, a participação de jovens nas iniciativas integradas no Festival, armando o 

Festival como espaço de cultura e convívio, gratuito, aberto a todos aqueles que queiram 

vir festejar a Liberdade.

-Grupo de Trabalho Intermunicipal da Cultura

A articulação do trabalho no plano regional, visando a partilha de experiências, a 

dinamização, divulgação e promoção de atividades dos municípios associados deverá 

ser a pedra de toque deste grupo de trabalho intermunicipal onde se procura uma 

abordagem conjunta sobre o trabalho nesta área e aos desaos que se colocam ao poder 

local.

Assim, coloca-se como objetivo deste grupo de trabalho a realização de um 

encontro\seminário regional que junte diversos conhecimentos e visões sobre a 

intervenção do poder local nesta área, procurando desse modo iniciar uma reexão e 

debate, alicerçado na partilha de experiências e na diversidade da iniciativa realizada, no 

plano municipal e intermunicipal, e que valorizando o trabalho realizado na região, 

contribua para a armação do projeto regional.

- Jogos do Futuro

A 5ª edição dos Jogos do Futuro da Região de Setúbal, a realizar em junho de 2017, 

assume-se como uma grande festa do desporto, um ponto alto na realidade desportiva da 

região, numa manifestação única no país ao envolver todos os agentes de uma região e 

sua população.

Com uma participação descentralizada pelos nove Municípios da península (Almada, 

Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal) os Jogos do 

Futuro visam criar um espaço de convívio e de estímulo à prática desportiva dos jovens 

num âmbito intermunicipal, propondo aos jovens da região a atividade desportiva nas 

vertentes competitiva e de convívio, em diversas modalidades como o andebol, atletismo, 

basquetebol, beisebol, surf, bodyboard, canoagem, desporto adaptado (Boccia), 

ginástica de trampolins, futebol 7 e 11, futsal, hóquei em patins, judo, karaté, natação, 
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orientação, ténis, ténis de mesa, vela, voleibol e xadrez.

Assim, a 5ª edição dos Jogos do Futuro assume a armação da Região pelo seu valor 

desportivo, pela sua capacidade organizativa, de mobilização e integração da ação das 

escolas, clubes, associações e federações, articulada democraticamente com o poder 

local, numa grande iniciativa de armação da regional valorizando a força da juventude, 

através do desporto.

- Kid's Guernica

A AMRS promove este projeto a nível da Região de Setúbal desde 2005, sendo as suas 

edições, realizadas de dois em dois anos, e dirige-se aos alunos que frequentam as 

escolas da rede pública dos municípios associados da AMRS, com idades compreendidas 

entre os 9 e os 19 anos.

Pretende-se, que, na próxima edição, haja uma forte participação intermunicipal, 

envolvendo todos os municípios associados da AMRS, um maior número de 

agrupamentos de escola, bem como, o maior número de escolas possível, naquela que é, 

uma sensibilização aos alunos para a reexão sobre a importância de se educar, 

construindo uma cultura de paz. 

Este projeto pretende que alunos trabalhem, tendo como foco, não só os temas propostos, 

mas, visando também os seguintes aspetos:

- Conhecer e respeitar os valores individuais e coletivos;

- Conviver respeitando as diversidades;

- Cooperar e ser solidário;

- Reconhecer a importância da responsabilidade social;

- Reetir sobre questões de preconceito, permitindo desta forma, a construção de uma 

nação livre, soberana e solidária, onde o exercício da cidadania não se constitui como 

privilégio de poucos, mas sim, como um direito para todos.

No quadro do trabalho realizado e com a passagem do Projeto Kid's Guernica da esfera de 

trabalho do Grupo de Trabalho Intermunicipal das Bibliotecas para as áreas educativas 

municipais, presenciámos, uma última edição do projeto, que, catapultou o conceito de 

participação e inclusão dos alunos, tendo tido, uma adesão massiva, envolvendo 

milhares de alunos da Região de Setúbal. 

O projeto Kid's Guernica tem vindo a crescer e tem sido repensado de modo a ajustar-se à 

realidade educativa, respeitando os seus pressupostos, bem como, aquilo a que se 

propõe.
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A última edição teve um crescimento bastante acentuado, o resultado foi bastante 

positivo e as opiniões sobre o projeto foram reveladoras do seu desenvolvimento, no 

entanto, acarretou elevados custos com a sua materialização.

A próxima edição deste projeto pretende alcançar e chegar a mais escolas e concelhos da 

Região de Setúbal. A AMRS e as divisões de educação deverão trabalhar incisivamente na 

sua divulgação, continuando a apostar numa relação de cortesia com as escolas e 

participantes servindo-lhes todo o apoio necessário e escutando as suas opiniões.

É necessário trabalhar de encontro às espectativas das escolas e dos participantes, 

fazendo chegar o projeto a mais níveis de ensino e elevar a participação de mais 

municípios.

Dever-se-á seguir uma fase de discussão de caminhos e oportunidades a ser 

equacionadas, não desvirtuando o projeto e as suas bases fundamentais.

Propomos editar o 3º volume do livro Pintar a Paz;

Procederemos à distribuição do documentário Kid's Guernica, às escolas;

Reestruturar o projeto, nomeadamente, o regulamento, com base em premissas 

comprovadamente importantes para o mesmo e para a sua consolidação.

- AMRS Qu@lica

O AMRS Qu@lica é um projeto regional, promovido pela Associação de Municípios da 

Região de Setúbal e seus Municípios associados. Esta iniciativa pretende, a nível 

regional, permitir aos cidadãos a certicação de competências em TIC – Tecnologias de 

Informação e Comunicação, promovendo, a qualicação do cidadão num espirito de 

cidadania e democracia ativa.

Numa sociedade cada vez mais condicionada pelas TIC – Tecnologias da Informação e 

Comunicação, deparamo-nos com um cenário que se faz sentir em grande escala, o 

“analfabetismo” informático. O problema da iliteracia informática não se sente 

maioritariamente entre os jovens, mas sim, em faixas etárias mais avançadas. 

Importa reetir e avaliar o funcionamento e desenvolvimento do projeto AMRS Qu@lica, 

dentro do âmbito de trabalho do Grupo de Trabalho das Bibliotecas Municipais, assim 

como, a necessidade de alterar a sua orgânica funcional, reetindo, através do conjunto 

das necessidades dos munícipes, pelo que nos propomos: 

- Ministrar formação aos munícipes frequentadores das Bibliotecas Municipais, e/ou 

outros munícipes, que estejam interessados em frequentar as ações no âmbito do AMRS 

Qu@lica, nomeadamente, em competências básicas de TIC;
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- Equacionar sessões de preparação para a certicação para os munícipes que procuram 

apenas a certicação;

- Denir um calendário de formação comum que inclua todos os Municípios;

- Reestruturar todos os instrumentos de trabalho do AMRS Qu@lica (cartazes, 

folheto/desdobrável, yers);

- Reiniciar a divulgação do projeto com a distribuição do material informativo, apostando 

numa distribuição estratégica, que, para além das bibliotecas municipais possa 

contemplar também, por exemplo, as Associações de Pais dos agrupamentos de escolas 

para divulgação aos pais, encarregados de educação e familiares, outras associações, 

sociedades e clubes recreativos;

- Trabalhar, em regime de itinerância, por forma a estimular o movimento associativo 

local, propondo protocolos às associações, sociedades recreativas, coletividades, entre 

outros, por forma a possibilitar aos seus associados a participação nesta iniciativa, 

gratuita, reforçando as vantagens da formação e certicação em TIC;

- 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 municipais da região.

Mantendo os objetivos a que se propõe, nomeadamente, a preservação do ambiente e a 

sustentabilidade ambiental, através da reutilização dos manuais escolares, a promoção 

de uma cidadania ativa, através da sensibilização dos cidadãos para os valores da 

solidariedade, da partilha e da coesão social, pretende-se que o projecto continue a 

potenciar-se no seio municipal, continuando a servir as necessidades dos munícipes, 

face ao atual panorama nanceiro das famílias, que exige a tomada de medidas 

satisfatórias a toda a comunidade, promovendo a igualdade de acesso à educação.

Propomo-nos, em 2017, concretizar uma análise de balanço da campanha de 2016 

visando a preparação da campanha de 2017, considerando os aspetos necessários para 

a implementação de medidas auxiliares de proliferação e enraizamento da iniciativa.

Face à inclusão, na proposta de Orçamento de Estado para 2017, da gratuitidade dos 

manuais escolares em todos os anos do primeiro ciclo, importa avaliar a pertinência 

deste projeto que, durante os últimos anos, se constituiu como um exemplo de boas 

práticas.
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- Revista Movimento Cultural

Face ao sucesso de última edição da Revista Movimento Cultural, a AMRS irá lançar mais 

um número desta Revista, procurando dar visibilidade à forte produção cultural e 

cientíca da região, permitindo alargar o conhecimento que temos deste território e das 

suas gentes.

- Livro Jornal Margem Sul

Em 2017, a AMRS, no âmbito das comemorações da Revolução Abril, irá proceder ao 

lançamento de uma obra dedicada ao Jornal Margem Sul, uma publicação que 

acompanhou o processo revolucionário na Região, revelando os avanços e recuos da 

destruição das estruturas da ditadura e das conquistas da Revolução. 

Livro que a AMRS irá editar, parte das páginas do jornal e dos episódios nelas relatados 

para revelar as profundas transformações que a Região sofreu neste período, entre elas 

destacando-se a emergência do Poder Local Democrático e a conquista, a armação e o 

exercício de direitos, liberdades e garantias antes negados.  

1.2. PATRIMÓNIO (NATURAL, AMBIENTAL E 

EDIFICADO)

- Arrábida 

A candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera, enquadrada pelo programa da UNESCO 

"O Homem e a Biosfera" ("Man and the Biosphere" - MaB) e em preparação desde 15 de 

junho de 2015, pela Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS), o Instituto 

da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e pelos Municípios de Palmela, 

Sesimbra e Setúbal, centra-se principalmente na conciliação da conservação e 

preservação da natureza com a atividade humana, assente numa lógica de 

desenvolvimento económico, social e ambientalmente sustentável, envolvendo de forma 

ativa as populações locais, procurando um reconhecimento internacional que permita 

potenciar aquilo que são as suas características.
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Pretende, ainda, contribuir para potenciar os eixos de atuação, que serão regidos por um 

Plano de Ação especíco e centrado no acautelamento dos interesses da população local, 

para a sua qualidade e bem-estar.

Todo o trabalho de construção do dossier de candidatura pretende-se amplamente 

participado, pelo que se prevê que em 2017 a AMRS promova um conjunto de iniciativas 

tendentes a estimular e proporcionar a participação das populações e dos agentes de 

desenvolvimento mais diretamente relacionados com o território da Arrábida.

Conscientes de que a preparação e conclusão do processo de candidatura exige um 

trabalho exaustivo - pois os critérios e requisitos impostos pela UNESCO são muito 

exigentes, a AMRS está convicta de que o trabalho realizado em parceria com o ICNF e os 

Municípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal se consubstanciará num dossier de 

candidatura técnica e cienticamente sustentado, com uma visão sobre o território 

construída com base na participação das comunidades locais, apto a demonstrar que a 

Arrábida é um território de Biosfera que importa reconhecer, promover e preservar.

Assim para além da construção do dossier de candidatura iremos:

Organizar um Seminário Internacional que valorize a Candidatura da Arrábida a Reserva 

da Biosfera, previsto para o primeiro trimestre de 2017, em Setúbal, organizado pelas 

entidades que compõem a Comissão Executiva da Candidatura, parceria com a Comissão 

Nacional da UNESCO, o Comité Nacional para o Programa MAB e a Rede Nacional das 

Reservas da Biosfera.

Este Seminário terá como objetivo promover e reforçar conhecimento sobre o território da 

Arrábida; a própria candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera e, também o 

intercâmbio de conhecimentos, troca de experiências, informações, promoção e a 

divulgação das Reservas da Biosfera Portuguesas, assim como, uma mostra /exposição 

de produtos da terra e do mar regionais;

Numa lógica de rentabilização de recursos existentes para o processo de candidatura a 

Reserva da Biosfera, bem como, fruto de reexões, e por proposta da Comissão Técnica 

da Arrábida iremos desenvolver dois projetos educativos alusivos à Arrábida, Projeto 

Kid´s Guernica e Maleta Pedagógica Arrábida.

Projeto Kid´s Guernica

Um projeto com várias edições já realizadas, onde participam milhares de jovens e 

crianças de toda a Região e que se prevê que a próxima edição seja dedicada à Arrábida.

Maleta Pedagógica Arrábida:

Atendendo à sua funcionalidade é nossa intenção a construção de uma Maleta física e 

digital transversal às 5 entidades (Municípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal, ICNF e 

AMRS). 

2017OPÇÕES DO PLANO 
 

E ORÇAMENTO 

12



Esta Maleta funcionará como um veículo propulsor e de promoção da Arrábida, reetido 

na distinta oferta de cada município, bem como, da AMRS e ICNF. É possível destacar 

conteúdos do meio físico e natural, das atividades económicas e tradicionais, a 

identicação e interpretação do património arqueológico, histórico e cultural da Arrábida, 

entre outros;

Em 2017, importa igualmente avaliar a necessidade de continuar a visitar outros 

territórios e experiências, o que constitui uma oportunidade para aprofundar 

conhecimentos sobre as Reservas da Biosfera, suas atividades e planos de gestão, por 

outro lado, também será possível “promover e criar um «lobby» da Arrábida”.

Com o objetivo de observar e partilhar a experiência e práticas de trabalho, estes ciclos de 

visitas também constituem uma oportunidade para o aprofundamento de sinergias, 

através de outras realidades que têm contribuído para a denição de ações integradas, 

que promovem o sucesso do processo de candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera, 

e da valorização e promoção da Arrábida;

A importância de promover o trabalho de construção do Plano de Gestão, mantendo o 

principio do envolvimento das populações e das várias organizações interessadas;

Iniciaremos a reexão sobre a marca/certicado Arrábida Biosfera,  visando valorizar o 

território e os seus recursos e produtos, acrescentando valor e armando a Arrábida, 

conjugando a conservação da Natureza com os produtos e serviços regionais, visando o 

desenvolvimento harmonioso entre as comunidades locais, as suas atividades 

económicas e o património natural e cultural presente na Arrábida.  

- Quinta de São Paulo

A Quinta de São Paulo, com o seu projeto evolutivo, tem dado passos largos no seu 

desenvolvimento e atividade. Assume-se cada vez mais como um espaço onde o 

património natural, edicado e imaterial é abordado e transmitido na sua vertente 

regional e nacional. 

Tem vindo a crescer nos seus projetos numa íntima relação com a população da região. É 

direcionada para os associados da AMRS e, através deles, direcionada para os seus 

munícipes. 

2017 é a conrmação do projeto charneira iniciado em 2016. Novas práticas, 

abordagens, visões e métodos de trabalho serão desenvolvidos neste ano de 2017. Serão 

mudanças transversais a todas as áreas de intervenção da Quinta, reetindo uma 

evolução e crescimento da mesma.

Seguindo a habitual divisão das frentes de trabalho da Quinta, apresentamos as grandes 
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opções para 2017 descritas em 3 frentes: Quinta Pedagógica, Conventos e Quinta de São 

Paulo.

- Quinta Pedagógica de São Paulo 

O ano letivo de 2015/16 foi um ano recorde no número de crianças e jovens a visitar a 

Quinta Pedagógica. Situando-se a mesma numa média de 2600 crianças por ano, este 

ano ultrapassámos os dois milhares e recebemos aproximadamente 3200 crianças e 

jovens. 

É um crescimento signicativo e entendemos que o serviço público prestado deve 

aumentar na sua qualidade e abrangência. 

O projeto “Quinta nas Escolas” deixará de ser, neste ano, experimental e passa a 

constituir um importante complemento às visitas à Quinta. As escolas usufruem de dois 

contactos distintos com a Quinta Pedagógica, um primeiro presencial, exploratório e 

sensorial na Quinta e um segundo em ambiente de sala de aula, mais dedicado e com 

maior carga pedagógica.

Em complemento a esta atividade está o “Caderno da Quinta”, distribuído gratuitamente 

a cada criança e jovem que visitar a Quinta e que posteriormente será abordado na visita 

da “Quinta nas Escolas”

Novas atividades ingressarão no programa da Quinta Pedagógica, sendo estas fruto de 

uma qualicação dos funcionários através de formação na área da biologia, olaria, 

geologia, enologia, etc. 

Os cuidados com os animais continuam, seja a sua alimentação, seja o seu cuidado 

veterinário, seja pela aquisição de novos espécimes. 

A manutenção do espaço é constante e dadas as características da Quinta, é necessário 

um investimento para a manutenção da Quinta Pedagógica, quer pelas suas estruturas 

em madeira, quer pelo desgaste da utilização ou então pela degradação sucessiva do 

fator tempo. 

Em 2017 existe a intenção de se dotar a pérgula de uma cobertura que permita receber 

crianças na Quinta nos dias de chuva, garantindo assim o m do cancelamento das 

visitas por razões do estado do tempo

- Conventos de São Paulo e dos Capuchos

Com perspetiva de “inauguração” no Verão de 2017, o Convento de São Paulo é a pedra de 
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arranque de uma nova frente da Quinta de São Paulo. Com um programa e linhas 

orientadoras em construção coletiva, nunca fechados, sempre com uma perspetiva 

evolucionista, é um espaço de reexão, mas também de visita. A sua agenda será 

repartida por várias frentes e áreas, mas é a sua génese que se apresenta de maior peso 

nas opções de 2017. 

É nesse sentido que se caminha, para a construção da génese programática do Convento 

de São Paulo e dos Capuchos. As principais linhas orientadoras surgem de uma reexão 

articulada com várias áreas. A Arqueologia, a História de Arte, o Paisagismo, a Geologia, a 

Arquitetura, a Engenharia, a Museologia, a Hidrologia, etc. Áreas que temos o privilégio de 

poder reetir com o fantástico contributo de um grupo que há mais de um ano se organiza 

para uma contínua reexão sobre os Conventos. Entre este grupo encontramos o Arq. 

Victor Mestre, o Dr. Luís Fontes, o Eng. Delgado Rodrigues, o Arq. Virgolino Ferreira Jorge, o 

Paisagista Fernando Pessoa, o Arqueólogo Carlos Tavares da Silva, entre muitos outros. 

Este contributo será transmitido à Região, aos Municípios e munícipes, sob a forma de 

publicações regulares em torno da reexão do património. A primeira publicação marca o 

arranque da atividade dos Conventos e está agendada para a data da “inauguração” do 

Convento de São Paulo. 

Com base na reexão deste grupo, na decisão do Conselho Directivo e nos valores da 

Quinta de São Paulo, fazendo justiça à história do local, a génese da atividade dos 

Conventos é a preservação do património com caracter público, para todos. Devolvendo a 

todos a constante busca pela identidade e história do local, iremos propor uma reexão 

sobre uma proposta de linhas programáticas enunciadas a seguir: 

Cartograa do Património Cultural Imaterial (PCI) da Região - concentrar toda a recolha 

do PCI da Região de Setúbal no Convento de S. Paulo, sendo potenciado sob forma de 

eventos em torno deste acervo e também de investigação.

- A criação de uma Biblioteca – sobre o PCI da Região 

 Um Roteiro regional do PCI de distribuição gratuita, física e digital, sendo potenciado e 

divulgado.

Atribuição de uma Bolsa de Estudo de base protocolar com diversas universidades 

(Letras, Nova, etc). Mestrandos e doutorandos poderão desenvolver a sua investigação 

em torno dos conventos ou universo regional dos mesmos.

Um dos locais interpretativos da Arrábida - base de consulta, exploração e 

desenvolvimento da reserva da biosfera.  

Realização de Jornadas - na essência da palavra e também pela sua característica 
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regular, espera-se desenvolver jornadas em torno dos mais diversos temas. Sob o mote 

da constante busca da identidade da Região de Setúbal, pretende-se efetuar jornadas em 

torno do património, da sociologia, da antropologia, da arte, da economia, da história, da 

biologia, etc. 

Realização de eventos - sempre de caracter regional, espera-se que estes eventos sejam 

unicadores da Região e possam congregar práticas existentes nos diversos 

concelhos/zonas e assim efetuar mostras espalhadas pelo tempo. É no fundo uma 

tentativa de trazer cada interveniente (individual ou grupo) organizado dentro de uma 

categoria e assim apresentar no convento aquilo que se faz na região ao nível das 

manifestações artísticas populares, teatro, música, desporto, religiosidade, etc. 

Realização de espetáculos pontuais de mais variadas naturezas, exposições, palestras, 

workshops, etc.

As visitas aos conventos e envolvente passarão a ser regulares: ao espaço dos conventos 

e respetiva envolvente, centradas nas características arquitetónicas, humanistas, 

religiosas e naturais dos mesmos. 

A disponibilização dos conventos, especialmente o de São Paulo, ao serviço das 

autarquias da região. Espera-se que as mesmas utilizem estes espaços não só para 

exposições e eventos, mas também para os momentos de discussão e decisão que 

acompanham a atividade política das autarquias. 

A “inauguração” prevista para o Verão de 2017 contará com um evento onde se 

assinalará, como já foi referido, o lançamento do número 0 da publicação de reexão 

deste espaço. 

No entanto, para a correta salvaguarda deste património, não nos podemos cingir a obras 

estruturais nos edifícios. Toda a envolvente carece de um tratamento, não só para a 

correta circulação dos utilizadores, mas também, para a correta interpretação do espaço. 

De tal modo será elaborado o projeto e iniciada a obra de requalicação das envolventes 

do Convento de São Paulo e Capuchos, de reabilitação da Casa de Fresco do Convento de 

São Paulo, de construção do mirante sob a sacristia do Convento de São Paulo, de 

melhoramento dos acessos ao piso superior do Convento de São Paulo e por m a 

reconstrução de alguns troços das cercas dos conventos.

No sentido deste aprofundamento e interpretação do local, serão também iniciados os 

trabalhos de cartograa deste território envolvente aos dois conventos. Uma 

interpretação em várias frentes, sendo as principais a hidrologia, o paisagismo e a 

arqueologia. 
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- Outros Trabalhos

De uma forma geral, não afeta às especicidades da Quinta Pedagógica e dos Conventos, 

existem uma série de outros trabalhos a realizar na Quinta de São Paulo.

A manutenção e replantação dos prados de regadio e sequeiro, com especial atenção aos 

de regadio pois carecem de uma manutenção ao nível da irrigação mecânica. 

O constante trabalho da manutenção de relvados, jardins e estruturas da Quinta. 

A continuação dos trabalhos de desmatação e manutenção da mata e oresta. 

A elaboração do projeto de reorestamento da Quinta de São Paulo, em estreita ligação 

com o Parque Natural da Arrábida e suas diretivas. 

A manutenção dos acessos, aceiros, e veredas principais.

A manutenção dos cercados, reposição dos danicados e criação de cercas com portões 

em alguns dos casos. 

O acompanhamento às viaturas e máquinas da Quinta, passando este acompanhamento 

pela revisão das alfaias agrícolas e respetivas máquinas de tração, carros, bombas, etc. 

Manutenção das instalações da Quinta e respetivas casas de função, sempre numa 

perspetiva de requalicação, dotando-a de mais e melhores condições. 

Avaliação do uso muitas vezes indevido, do Parque das Merendas no sentido da melhoria 

das condições existentes e de diminuição de eventuais riscos de diversa natureza.
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- Articulação Intermunicipal

A AMRS é por excelência o espaço privilegiado para a articulação técnica e política dos 

municípios associados em matéria de Ambiente e Recursos Naturais.

Num momento em que a Península de Setúbal sente os efeitos da privatização da 

EGF/AMARSUL, processo que os Municípios continuam a rejeitar e a manifestar a sua 

oposição, incluindo por via judicial, a AMRS assume-se como um importante espaço de 

armação do posicionamento dos Municípios. 

Em simultâneo, com a perspetiva de reversão do processo de agregação da SIMARSUL na 

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

municípios a acompanhar as negociações com o Governo e a AdP, a promover o estudo e o 

aconselhamento técnico de suporte às decisões, a defender os interesses dos municípios 

associados neste processo.
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A AMRS continuará a procurar, através da utilização dos meios mais recentes ao dispor, 

armar soluções de carácter regional e facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos 

municipais, à informação e à divulgação do trabalho realizado, visando consolidar a ideia 

de Região e promover a aproximação entre Municípios e Munícipes, entre as populações e 

o Poder Local Democrático.

3.1 SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO

- Informação

Grupo de trabalho intermunicipal Comunicação

A forma como se desenvolve a comunicação ao nível Regional, potenciando a visibilidade 

da AMRS e dos seus associados deve ser prioridade do trabalho a realizar no quadro do 

Grupo de Trabalho Intermunicipal para a Comunicação, abordando assim o contexto e 

dinâmica atual nesta área, a relação de proximidade com as populações e a visibilidade 

do trabalho que se desenvolve no quadro do poder local.

Prosseguir o trabalho colocando no centro das preocupações a divulgação da atividade e 

intervenção da AMRS, nos seus mais diversos projetos, procurando a visibilidade junto do 

grande público, procurando-se uma maior presença e armação do projeto regional e do 

Poder Local Democrático junto dos meios de comunicação social, privilegiando-se o 

trabalho nas diferentes plataformas online e simultaneamente procurando-se garantir a 

divulgação de posições políticas dos órgãos da AMRS, das suas iniciativas e dos seus 

associados, também através da presença publicitária/institucional.

A rede de painéis outdoor tem proporcionado a presença e armação da AMRS na região, 

divulgando a mensagem da AMRS e dos seus associados. A reexão e análise sobre a 
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estratégia de comunicação e a utilização desta rede tem vindo a armar como imperioso o 

reforço dos meios, aumentando a presença por toda a região e municípios associados, 

procurando-se também uma maior rentabilidade do investimento na transmissão da 

mensagem da AMRS junto das populações.

Comunicação Interna

De forma a manter todos os trabalhadores informados e próximos dos objetivos da AMRS, 

propõe-se a criação uma newsletter interna, com carácter mensal, enviada via e-mail a 

todos os trabalhadores, devendo comtemplar, de forma sucinta, todas atividades que vão 

ser realizadas no âmbito de cada projeto. 

Propõe-se igualmente criar mecanismos de produção de informação através, 

designadamente, do contacto, duas vezes por semana, entre o responsável da área da 

comunicação e o coordenador ou técnico responsável por cada projeto, com o objetivo de 

recolher e partilhar no site e noutros canais, como o facebook, informação relevante sobre 

reuniões e projetos.

Comunicação Externa

Importa reetir sobre a pertinência de a AMRS criar uma conta no facebook e que esta 

sirva de veículo de transmissão de toda a informação relacionada com a AMRS, inclusive 

a partilha do que é noticiado no site e nas páginas de cada projeto, como o Festival 

Liberdade, Arrábida e MAEDS.

Sendo igualmente importante avaliar a necessidade de publicidade no facebook dos 

diferentes projetos, com maior enfoque no Festival Liberdade. 

No caso concreto do projeto “Arrábida” no facebook esta página deve ser alimentada de 

forma diária quer com fotograas, quer com a partilha das deliberações das reuniões da 

comissão executiva e comissão técnica e de acontecimentos relevantes dos municípios 

de Palmela, Sesimbra, Setúbal e do ICNF, que estejam relacionados com o projeto 

mencionado.

Exposição AMRS

Procurando armar as várias atividades e projetos desenvolvidos pela AMRS e a 

importância do Serviço Público como valor maior, protagonizado pelo Poder Local 

Democrático, deverá ser desenvolvida uma exposição que esteja presente nas diversas 

feiras e festas da região, assim como em outras iniciativas relevantes.
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 Agenda do Professor

Continuar a assegurar, em articulação com os Municípios, a edição da Agenda do 

Professor. Para a próxima edição continuaremos a dinamizar esforços no sentido de que 

todos os Municípios associados da AMRS participem nesta iniciativa, no sentido de levar 

a ainda mais professores este instrumento de trabalho. Procuraremos fazer uma reexão 

mais profunda sobre formato e conteúdos com vista a uma ainda melhor utilização. 

3.2. SETÚBAL PENÍNSULA DIGITAL

Ao longo destes anos, fomos realizando investimentos pontuais na Plataforma 

Tecnológica, nomeadamente na adaptação à nova realidade, através de virtualização de 

servidores, que permite por um lado uma otimização do próprio espaço disponível bem 

como a diminuição de custos ao nível energético.

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

para elaboração de um diagnóstico à situação atual do Setúbal Península Digital e que 

apontasse novos objetivos e metas de forma a rentabilizar a estrutura existente, bem 

como aprofundar as mais valias resultantes do trabalho em conjunto na área da 

informática e das novas tecnologias.

O relatório nal apresentado, permitiu abrir algumas janelas sobre o futuro, com conjunto 

vasto de medidas que importa continuar a analisar e discutir.

Iremos continuar no próximo ano, a aprofundar algumas das temáticas/medidas 

presentes, nomeadamente através do desenvolvimento de estudos mais especícos 

sobre áreas que os municípios considerem prioritárias.

A organização de workshops temáticos, continuará envolvendo os eleitos e os técnicos 

municipais, com o objetivo de partilhar experiências e convidando especialistas vários e 

onde os Municípios apresentem já concretizados casos concretos de ações inovadoras 

levadas a cabo pelos municípios.

Durante o ano de 2016 iniciámos um processo de formação em formato E-learning, 

dirigido aos técnicos municipais da área da informática, num universo de cerca de 79 

técnicos, abrangendo várias áreas da informática tais como ITIL; Redes, Virtualização, 

Open Source, Programação. Foram contabilizadas no total 324 inscrições, em 33 cursos 
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diferentes. Para 2017 iremos continuar a realizar estes cursos, apostando neste formato 

de E-learnig.

- Plataforma Tecnológica

No seguimento do trabalho realizado em anos anteriores, iremos continuar o esforço de 

redução de despesas de funcionamento, através da renegociação dos contratos de 

manutenção;

Alargar o serviço de alojamento de sítios internet a outras entidades e associações da 

Região é um dos objetivos para2017. Neste momento encontram-se alojados na 

Plataforma cerca de 120 sites e sub-sites, bem como outras aplicações dos Municípios.

Com o investimento feito em 2014, numa nova solução de armazenamento, e com o 

aumento signicativo do espaço disponível, bem como na melhoria das comunicações 

com os municípios, iremos continuar a assegurar aos municípios um serviço de backup 

de informação.

 Novas soluções tecnológicas, agregadoras entre municípios, que permitam economias 

de escala, bem como a sua atualização ao nível das tecnologias de informação serão 

igualmente, um objetivo a alcançar.

Continuaremos com o serviço de disponibilização de ferramentas para a monitorização 

das redes e servidores dos Municípios, com o intuito de analisar anomalias ao nível de 

processamento, consumo de memória e espaço utilizado em disco, para os servidores, e 

estado das ligações para a rede.  

O funcionamento do grupo de trabalho com técnicos municipais para aprofundamento da 

discussão relativa à Plataforma Tecnológica e suas potencialidades bem como outros 

assuntos relacionados com a inovação, terá continuidade com a participação dos 

Municípios de Seixal e Almada.

- Pontos de Acesso à Internet

Continuar a assegurar a manutenção e funcionamento dos pontos de acesso atualmente 

existentes (Quiosques e Hotspots)

Alargamento da atual rede de hotspot's, a locais, que devido às suas características de 

aglomeração de pessoas, justiquem a colocação de um acesso livre à internet (Wi).
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- Rede Camarária em Banda Larga

Continuaremos a assegurar a manutenção da Rede Camarária Banda Larga instalada nos 

Municípios, com cerca de 18 km's.

- Sítios Internet Autárquicos

O novo gestor de conteúdos, sobre o qual os técnicos de SPD tiveram formação, permitiu 

que a AMRS preste novos serviços aos associados, sempre em colaboração com os 

mesmos, nomeadamente o desenvolvimento de micro-sites e de novas funcionalidades 

para os sites institucionais, de forma a contribuir para o esforço das câmaras municipais 

na resposta as novas necessidades e do nível do serviço prestado de proximidade aos 

munícipes.

Continuaremos a assegurar a manutenção e apoio à gestão de conteúdos dos sítios de 

internet dos municípios.

- Governo Electrónico Local

Iremos continuar o processo de adaptação do layout dos Portais dos Serviços Online à 

nova imagem gráca dos sites institucionais.

De forma a dar continuidade aos projetos em desenvolvimento e à desmaterialização de 

processos, continuaremos, no âmbito dos Serviços On-line, a trabalhar com os 

Municípios associados, com o objetivo de alargar os serviços online a novas áreas e 

aumentar o número de serviços atualmente disponíveis, nomeadamente através do 

desenvolvimento de novos formulários solicitados.
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4.1. FORMAÇÃO

Em 2017 a AMRS vai prosseguir na implementação do Plano Estratégico Intermunicipal 

para a Formação e Qualicação Prossional, cujos principais objetivos são o diagnóstico 

das necessidades de formação dos Municípios e a criação condições para que os 

Municípios associados possam enfrentar novos ciclos de formação sem recurso a 

conanciamento externo.

Neste âmbito, a AMRS vai continuar a organizar ações de formação para os Municípios, 

procurando alargar o leque de formações destinadas às áreas operacionais. 

Continuar os contactos com entidades da região de forma a aumentar o número de 

acordos/parcerias para formação, que tem permitido suprir algumas das necessidades 

de formação para as quais não dispomos de recursos próprios.

O esforço de consolidação das bolsas internas e externas de formadores vai continuar 

bem como as reuniões com os responsáveis pela formação nos Municípios de forma 

auscultar e analisar as necessidades formativas e a adoção de medidas a propor aos 

decisores.

Caso haja abertura de candidaturas para formação em 2017, a AMRS apresentará uma 

nova candidatura, que terá em conta a reexão que tem vindo a ser feita, por técnicos e 

eleitos, sobre as reais necessidades de formação dos Municípios

4.2. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

- CIQI – Conselho Intermunicipal para Qualidade e Inovação

Ao longo de 2017 será assegurado o funcionamento regular do Conselho Intermunicipal 

para a Qualidade e Inovação, com a realização periódica de reuniões cujo objetivo é a 

2017OPÇÕES DO PLANO 
 

E ORÇAMENTO 

24

4. FORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA



discussão e a troca de experiências sobre as questões da modernização administrativa e 

a qualidade dos serviços públicos, e a dinamização do Prémio da Qualidade do Distrito de 

Setúbal – Serviços Públicos. 

No âmbito da dinamização do Prémio da Qualidade do Distrito de Setúbal – Serviços 

Públicos, que deverá ser retomado em 2017, será realizado um encontro, cujo tema será 

a gestão da qualidade aplicada aos serviços públicos.

Os principais objetivos deste encontro são a sensibilização dos responsáveis pelos 

serviços da Administração Pública Local, Municípios e Freguesias do Distrito de Setúbal 

para os temas da qualidade, para a utilidade dos processos de avaliação e melhoria 

contínua e para a importância da divulgação dos projetos e programas inovadores e de 

qualidade em curso. 

Ainda no âmbito da atividade do CIQI, a AMRS dará continuidade à iniciativa “5ªs da 

Qualidade”, reuniões descentralizadas e alargadas aos vários serviços dos Municípios 

associados e até a outros Municípios fora da Região de Setúbal.
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A articulação do MAEDS – Museu de Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal com 

os Municípios associados será aprofundada em 2017 não só através do FIDS – Fórum 

Intermuseus do Distrito de Setúbal como na ação concreta com a concretização de várias 

ações com as Escolas e com a realização em Almada do Simpósio “Museus: Investigação 

e Educação”

Esperamos em 2017 estarem criadas as audições para avançarmos com o Programa e 

respetivos projetos de arquitetura e especialidades para o edifício do MAEDS.

Estamos convictos que obteremos, ainda este ano, o parecer da Direção Geral do 

Património Cultural  relativamente ao projeto para a Casa dos Mosaicos permitindo assim 

a realização da obra de musealização deste importante espaço.

Assim propomo-nos realizar:

“SIMPÓSIO “MUSEUS: INVESTIGAÇÃO & EDUCAÇÃO”

Em parceria com Fórum Intermuseus do Distrito de Setúbal (FIDS), Câmara Municipal de 

Almada, Associação Portuguesa de Museologia (APOM), Comité Nacional Português do 

ICOM-International Council of Museums (ICOM-Portugal) terá lugar um simpósio 

destinado a museólogos, investigadores, professores e público interessado, com o 

objetivo principal de debater o papel dos museus na investigação e, consequentemente, 

garantir a difusão de informação atualizada ao serviço da educação. 

No âmbito do Fórum Intermuseus do Distrito de Setúbal - FIDS e em parceria com a Liga de 

Amigos de Setúbal e Azeitão – LASA e o Centro Estudos Bocagianos - CEB realizaremos 

um colóquio sobre Arqueologia & História da Região de Setúbal: homenagem a Carlos 

Almeida Carvalho.

Celebra-se em 2017 o bicentenário do nascimento de um dos maiores historiadores de 

Setúbal, Carlos Almeida Carvalho, cofundador da Sociedade Archeologica Lusitana e 

cidadão interveniente nos movimentos de vanguarda do seu tempo. A melhor forma de 

revisitar a sua obra será dar-lhe continuidade através de umas jornadas dedicadas à 

História Local na Região de Setúbal, numa perspetiva de tempo longo, abrangendo 

também a Antiguidade e a Pré-história e o património que lhe anda associado.
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Realizaremos uma Conferência de Apresentação de Carlos Almeida Carvalho “Revisitar a 

vida e obra de Carlos Almeida Carvalho no bicentenário do seu nascimento”, por Carlos 

Tavares da Silva, Carlos Mouro e Joaquina Soares.

- Prosseguiremos com o Projeto “O Museu vai à Escola”

Com as seguintes exposições itinerantes:

 - Os Romanos entre nós

 - Arqueologia e Sismicidade: O Sismo de 1755

- Figuras tradicionais de Setúbal. Desenhos de Nuno David

E com percursos de visita:

- Hipogeus da Quinta do Anjo

- Castro de Chibanes

- Creiro/Arrábida – estabelecimento romano de salgas de peixe

- Centro Histórico de Setúbal

Realizaremos um Workshop e Exposição sobre “Arquitetura em Terra” em parceria com a 

Associação Portuguesa “Centro da Terra”:

Workshop destinado ao debate sobre o signicado e importância da arquitetura em terra 

no Presente e no Passado. Muito do nosso património arqueológico (p. ex. castro de 

Chibanes e feitoria fenícia de Abul) possui arquiteturas com elevada componente de 

adobes que importa avaliar de forma a ser devidamente considerada nos estudos e ações 

de reabilitação patrimonial. A construção em terra obedece a técnicas tradicionais 

milenares que se têm vindo a perder rapidamente. Importa resgatar essa memória e 

redescobrir as virtualidades desta técnica construtiva ancestral.

O workshop será apoiado por exposição documental.

Realização de workshop de registo gráco de temática patrimonial e retrato de 

Colaboração com o Grupo Setúbal Sketchers (SSK).

“RES ARRABIDA” - Coletiva de Artes

Uma associação informal de artistas setubalenses tem vindo a inspirar-se na Arrábida 

para elaborar os seus trabalhos. Propomo-nos estender a parceria a outros 

museus/galerias/associações e a diversos espaços em Azeitão, Palmela e Sesimbra (os 

Municípios da Arrábida) criando vários núcleos expositivos e eventos associados de 

música e artes performativas.
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Promoveremos ateliês pedagógicos de animação e exploração temática das exposições 

permanentes e temporárias e realizaremos ateliês de verão destinados à formação 

cultural segundo perspetiva lúdica, no interregno entre o nal do ano letivo e o período de 

férias das famílias.

A organização de conferências regulares à sexta-feira à noite continuará sobre temas 

relevantes quer do domínio artístico quer do cientíco, em colaboração com os parceiros 

académicos, associativos, sociais.

Será assinalado com uma Conferência o Dia Internacional da Mulher: “União das 

Mulheres na Comuna de Paris”, por Isabel Cruz.

Prosseguiremos com a campanha arqueológica de valorização do Castro Chibanes 

durante os meses de Maio e Junho. 

Intervenções de salvamento arqueológico nos sítios mesolíticos de Vale Florete (setúbal) 

e do Giz (Santiago do Cacém).

Processo de Neolitização da Costa Sudoeste Portuguesa tem sido o projeto de longo termo 

e estruturante da atividade cientíca do MAEDS que maior projeção lhe tem conferido, 

quer nacional quer internacional. No presente, desenvolve-se quase exclusivamente 

sobre cultura material e outros registos que integram o acervo do museu. Assim, 

prosseguirá o estudo das jazidas do Mesolítico e Neolítico do Sudoeste Português, a sua 

apresentação em congressos internacionais e a publicação de artigos de investigação 

avançada. Neste âmbito, propomo-nos:

Preparar a monograa sobre o sítio mesolítico de Vale Marim, que integra as colecções do 

MAEDS;

Estudar as coleções do sítio mesolítico do Vidigal, que forneceu uma das maiores 

amostras de peças esqueléticas de peixes encontradas em contexto pré-histórico, com 

cerca de 8000 anos. Propriedade do MAEDS.

Em 2017 vamos preparar para edição ou editar as seguintes publicações:

-  “Arqueologia da Arrábida da pré-história à época Romana”

- “Setúbal da idade do ferro ao período islâmico a casa dos mosaicos romanos” 

- Vol. XVII da publicação “Setúbal Arqueológica” 

Dedicado à publicação das atas do IX Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular, 

que se realizará em Novembro do presente ano, em Tróia e Setúbal, com a colaboração de 

MAEDS/AMRS.

- Vol. V da publicação “MUSA: Museus, Arqueologia & outros Patrimónios”
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- Monograa sobre “A Necrópole da Idade do Bronze de Casas Velhas (Melides)” 

Tendo cado concluídos os estudos sobre esta necrópole em 2016, cuja escavação 

arqueológica, realizada pelo MAEDS em 1975, assinala o início da atividade de campo 

deste museu, prevê-se a sua publicação integral no próximo ano.

- Monograa sobre “As últimas sociedades de caçadores-recolectores e pescadores da 

Costa Sudoeste Portuguesa: Vale Marim e Vidigal” trata-se de dois dos sítios mais 

importantes do Mesolítico atlântico português, reveladores das adaptações holocénicas 

das comunidades litorais.

Em parceria com a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra –APSS será iniciada 

a organização da II Conferência Internacional sobre Pré-História das zonas húmidas e 

arqueologia litoral / Prehistoric Wetlands and Archaeological Coastal Research, a realizar 

em Outubro de 2018.

As  a acontecerem são: exposições temporárias

- em Fevereiro - Março

 “Arquitectura em terra”

- Em Abril – Maio

“Pintura e registos de memórias na obra de Jaime Silva” 

“Voltar ao museu das coisas vivas”

- Em Junho - Setembro

“RES-ARRABIDA - Coletiva de Artes”

- Em Outubro - Dezembro

“Imagens inventadas e objetos do quotidiano”: 

Dois fotógrafos dialogam com mestres da língua portuguesa numa reinvenção da 

portugalidade.

Ao nível das Exposições itinerantes

Renovaremos e atualizaremos a exposição “Os Romanos entre nós”, com substituição 

dos atuais painéis, pois trata-se de uma exposição com grande procura pelas Escolas da 

Região.
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No âmbito do Plano Estratégico para o Desenvolvimento da Península de Setúbal 

(PEDEPES), iremos dar continuidade ao processo de aprofundamento e atualização do 

Plano, procurando dar maior regularidade e ecácia às reuniões da estrutura do Plano.

Torna-se necessário, na sequência do trabalho realizado ao longo dos últimos anos, 

armar o projeto regional de desenvolvimento, dando expressão e visibilidade àquilo que 

sectorialmente as entidade que participam no PEDEPES fazem e propõem para a região.

Nesse sentido, para além do normal acompanhamento das matérias que dizem 

diretamente respeito ao desenvolvimento da Região, da necessária atenção ao fundos 

comunitários, quer no âmbito do Portugal 2020, quer em relação aos fundos diretamente 

geridos pela Comissão Europeia, considera-se imperativo um olhar sobre os serviços 

públicos na Região como fator decisivo para o desenvolvimento e a inclusão social.

Procurar conhecer e discutir a realidade dos serviços públicos prestados na região pelo 

poder central, regional e local, vericar carências e diculdades, assinalar os casos de 

sucesso, estimular uma lógica de qualidade na prestação de serviços que correspondem 

à concretização de direitos das populações, são elementos para um primeiro olhar crítico 

sobre os serviços públicos e a sua importância na construção de uma sociedade mais 

justa e exigente.

Assumindo o PEDEPES como elemento central da dinâmica regional assente nas 

perspetivas de desenvolvimento da região irá realizar-se um encontro/seminário regional 

que junte os diversos agentes, conhecimentos e visões sobre Serviços Públicos, 

procurando a reexão e o debate, alicerçado na experiência e na diversidade de trabalho 

realizado nesta área pelo poder local democrático.
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A adaptação do atual Sistema de Contabilidade em vigor (POCAL) para o novo Sistema de 

Normalização Contabilidade para as Administrações Públicas – SNC-AP (a entrar em 

vigor em 2017) irá exigir um esforço acrescido, por parte da organização, e da adequação 

dos procedimentos administrativos ao novo enquadramento legal. A assessoria técnica 

existente para a área nanceira será ainda mais importante para a implementação das 

novas regras.

Tendo cado deserta a hasta pública para a alienação do imóvel propriedade da AMRS 

sito em Santana-Sesimbra e face ao estado de degradação em que se encontra iremos 

proceder à sua demolição, à limpeza do terreno e a respetiva vedação.

O investimento realizado em 2016 em meios de transporte e outros equipamentos criou 

as condições necessárias para um desenvolvimento mais ecaz das atividades que nos 

propomos alcançar em 2017

Procederemos a beneciações nas instalações na sede da AMRS nomeadamente ao nível 

das paredes e do pavimento. 

Igualmente renovaremos o sistema de climatização por o mesmo se encontrar no m de 

vida útil.

Prosseguiremos na implementação das medidas de autoproteção conforme estipulado no 

Decreto-Lei nº220/2008 de 12 de Novembro, para todos os edifícios da AMRS – sede, 

SPD, Quinta de São Paulo e MAEDS.

Com o arrendamento de um espaço para armazém iremos adquirir as estantes metálicas 

indispensáveis à arrumação dos materiais e um equipamento de elevação.

Manteremos os contratos de seguros existentes, os de comunicação, os de manutenção 

dos equipamentos, bem como os dos animais da Quinta.

7. ADMINISTRAÇÃO GERAL 
    E RECURSOS HUMANOS
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- Recursos Humanos

O Mapa de pessoal da AMRS sofrerá alterações com a criação e extinção dos seguintes 

lugares:

- Criação de um lugar de Assistente Operacional;

- Criação de  dois lugares de Técnico Superior;

- Extinção de um lugar de Assistente Operacional.

Esta alteração fundamenta-se no seguinte:

O Assistente Operacional – um dos trabalhadores afetos à Quinta de São Paulo atinge, em 

2017, a idade da aposentação e é imprescindível a admissão de um trabalhador para esta 

área, ainda com o outro trabalhador no ativo.

Os lugares de Técnico Superior a preencher por concurso, que correspondem a 

necessidades objectivas do funcionamento regular da AMRS.

A formação prossional dos trabalhadores prosseguirá.

A promoção da saúde e a prevenção da doença dos trabalhadores com a realização de 

exames médicos será, novamente, uma das vertentes da política de gestão de recursos 

humanos que se tem vindo a consolidar há já alguns anos.

O Dia Internacional da Mulher será assinalado com um almoço convívio entre as 

trabalhadoras e com oferta de uma lembrança.

Por ocasião do Natal realizar-se-á um almoço com o Conselho Diretivo e os 

trabalhadores, ocasião em que será oferecido a todos um Cabaz de Natal.
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ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL

Unidade moeda: �

ALCÁCER DO SAL 31.202 2.600,17 2,23

ALCOCHETE 44.823 3.735,25 3,20

ALMADA 263.354 21.946,17 18,79

BARREIRO 153.068 12.755,67 10,92

MOITA 166.393 13.866,08 11,87

MONTIJO 86.841 7.236,75 6,20

PALMELA 123.803 10.316,92 8,83

SANTIAGO DO CACÉM 38.202 3.183,50 2,73

SEIXAL 225.589 18.799,08 16,10

SESIMBRA 79.035 6.586,25 5,64

SETÚBAL 189.175 15.764,58 13,50

TOTAL 1.401.485 116.790,42 100

(*)Critério para cálculo das contribuições dos associados -[ al. a) do n.º 1 do art. 21.º dos Estatutos]

Municípios da Península - 1,57%  do total das transferências (FEF+FSM+IRS) do OE/2016 (Fonte: Lei n.º 7-A/2016, de 30/3 , Mapa XIX)

Municípios do Litoral Alentejano - 0,33%  do total das transferências (FEF+FSM+IRS) do OE/2016 (Fonte: Lei n.º 7-A/2016, de 30/3, Mapa XIX)

Os duodécimos deverão ser enviados para a AMRS, até ao dia 15 de cada mês - n.º 5 do art. 21.º dos Estatutos

Contribuições dos Municípios Associados - 2017

ANEXO I

Municípios Associados
Contribuição 

Anual Apurada (*)  Duodécimos
Afectação dos Municípios  
associados ao total das 

contribuições (%)
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ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL

Unidade moeda: �

ANEXO II

Municípios Associados
Contribuição 

Anual Apurada (*)  
Duodécimos

Comparticipação dos Municípios Aderentes ao Setúbal Península Digital (SPD) - 2017

Taxa comparticipação 
nas despesas (a)

ALCOCHETE 12.600,00 1.050,00 4%

BARREIRO 56.700,00 4.725,00 18%

MOITA 47.250,00 3.937,50 15%

MONTIJO 34.650,00 2.887,50 11%

PALMELA 44.100,00 3.675,00 14%

SESIMBRA 34.650,00 2.887,50 11%

SETÚBAL 85.050,00 7.087,50 27%

(*) Critério para cálculo da comparticipação dos municípios aderentes -[ al. e) do n.º 1 do art. 21.º dos Estatutos]

Repartição do orçamento da actividade em função do n.º de habitantes de cada município, apurado nos censos de 2011 

Os duodécimos deverão ser enviados para a AMRS, até ao dia 15 de cada mês - n.º 5 do art. 21.º dos Estatutos

TOTAL 315.000,00 26.250,00 100%
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a) ocupado por trabalhador do Município de Palmela, em regime de mobilidade

b) cativo para trabalhador em regime de mobilidade intercarreiras - Tecnico Superior

c) ocupado por trabalhador do Município do Seixal, em regime de mobilidade

d) cativos para 2 trabalhadores em regime de mobilidade intercarreiras - Assistente técnico

e) ocupado por trabalhadores do Município de Palmela, em regime de mobilidade

MAPA DE PESSOAL  - Ano 2017
(CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS)
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1

(*) Aposentação de 1 trabalhador

Oc
up

ad
o

Va
go

A 
cr

ia
r

To
ta

l

Ob
s.

1 Economia 1 1

1 Direito 1 1 a)

2 Museologia 2 2

1 Arqueologia 1 1

1 Artes Plásticas 0 1 1

2 Comunicação Social 1 1 2

1
Design de 

Comunicação 
0 1 1

5 Administrativa 3 2 5

1
Tecnico-Prossional 

(Arqueologia)
1 1

1
Tecnico-Prossional 

(Animação Cultural)
1 1 b)

1 Administrativa 1 1 c)

4 Museograa 4 4 d)

2 Agropecuária 2 2 e)

23 18 3 3 23Total 

Assistente 

Técnico

Assistente 

Operacional 

Cargos/Carreiras/

Categorias

Atribuições/competências/

atividades

N.º de 

postos de 

trabalho

Área de formação 

académica e/ou 

prossional

N.º postos de trabalho

As previstas no 

regulamento da Estrutura 

Orgânica dos serviços da 

Associação de Municípios 

da Região de Setúbal e no 

anexo I ao Regulamento 

Interno do pessoal da 

AMRS, de descrição de 

funções e tarefas

Técnico Superior

A 
ex

tin
gu

ir
(*

)

1

1



1 Economia 1 1

1
Relações 

Internacionais
1 1

1 Engenharia de Design 1 1

Especialista de 

Informática
2 Informática 2 2

Técnico de 

Informática
1 Informática 1 1

Assistente Técnico 3 Administrativa 3 3 a)

Assistente 

Operacional
2 Auxiliar 2 2

11 11 0 0 11

a) cativo para 1 trabalhador em regime de mobilidade intercarreiras - Técnico Superior

Total

Técnico Superior

As previstas no 

regulamento da Estrutura 

Orgânica dos serviços da 

Associação de Municípios 

da Região de Setúbal e no 

anexo I ao Regulamento 

Interno do pessoal da 

AMRS, de descrição de 

funções e tarefas

2017OPÇÕES DO PLANO 
 

E ORÇAMENTO 

MAPA DE PESSOAL  - Ano 2017
(CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO DE DIREITO PRIVADO)

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL
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Cargos/Carreiras/

Categorias

Atribuições/competências/

atividades

N.º de 

postos de 

trabalho

Área de formação 

académica e/ou 

prossional

N.º postos de trabalho
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relação jurídica Carreira/categoria
N.º de 

postos de 
trabalho

Remuneração 
mensal

Remuneração 
acumulada 
(14 meses)

Técnico superior - economia 1 1.819,38 25.471,32

Técnico superior - direito 1 1.613,42 22.587,88

1 2.849,22 39.889,08

1 1.613,42 22.587,88

Técnico superior - arqueologia 1 1.407,45 19.704,30

Técnico superior - artes plásticas 1 1.201,48 16.820,72

Técnico superior - comunicação social 2 1.201,48 33.641,44

Técnico superior - design de comunicação 1 1.201,48 16.820,72

Assistente técnico 1 1.098,50 15.379,00

Assistente técnico 3 789,54 33.160,68

Assistente técnico 2 683,13 19.127,64

Assistente técnico (arqueologia) 1 892,53 12.495,42

Assistente operacional (museograa) 2 789,54 22.107,12

Assistente operacional (agroorestal) 2 683,13 19.127,64

20 17.843,70 318.920,84

Técnico superior - economia 1 1.407,45 19.704,30

Técnico superior - rel. internacionais 1 1.534,88 21.488,32

Técnico superior - eng. design 1 1.407,45 19.704,30

Especialista informática 1 1.984,71 27.785,94

Especialista informática 1 1.601,60 22.422,40

Técnico informática 1 1.098,50 15.379,00

Assistente técnico 2 683,13 19.127,64

Assistente operacional 1 838,93 11.745,02

Assistente operacional 1 683,13 9.563,82

10 11.239,78 166.920,74

30 485.841,58total do mapa a imputar

Despesas com pessoal a imputar aos municípios associados

MAPAS DE PESSOAL - 2017

ANEXO III

total parcial a imputar

total parcial a imputar

Contrato individual 

trabalho de direito 

privado, por tempo 

indeterminado

Técnico superior - museologia

Contrato individual 

trabalho em 

funções públicas, 

por tempo 

indeterminado
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Municípios Distribuição(*)
Afectação das despesas 

com pessoal - 2017

Alcácer do Sal 2,23 10.834,27

Alcochete 3,20 15.546,93

Almada 18,79 91.289,63

Barreiro 10,92 53.053,90

Moita 11,87 57.669,40

Montijo 6,20 30.122,18

Palmela 8,83 42.899,81

Santiago do Cacém 2,73 13.263,48

Seixal 16,10 78.220,49

Sesimbra 5,64 27.401,47

Setúbal 13,49 65.540,03

TOTAL 100 485.841,58

(*) % resultante da contribuição de cada Município associado, no conjunto das contribuições estatutárias
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ANEXO IV
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Afectação das despesas com pessoal aos municípios associados - 2017
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