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INTRODUÇÃO
O ano de 2021, ficou uma vez mais marcado pela pandemia de COVID-19 e pelas restrições 

impostas ao normal �ncionamento da vida da comunidade, que limitaram pelo segundo ano 

consecutivo o �ncionamento regular da Associação de Municípios da Região de Setúbal e o 

cumprimento do seu Plano de Atividades.

Apesar do adiamento de atividades referência da AMRS, como o Festival Liberdade, o XI 

Encontro de Leitura Pública ou a submissão da Candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera, 

procurou-se garantir a resposta necessária às questões mais emergentes e em alguns 

aspetos foi possível ir mais longe, com a concretização de novos projetos que se mostraram 

relevantes para o desenvolvimento e coesão da Região.

O Encontro da Cultura da Região de Setúbal, foi um exemplo disso mesmo. Convocando para o 

debate e reflexão autarcas, técnicos dos municípios e comunidade cultural, proporcionou um 

momento ímpar para a consolidação do papel da cultura, presente e �turo, na região, que 

culminou com a aprovação de uma carta de compromisso pela cultura entre todos os 

participantes.

Como a Quinta de São Paulo viu nascer o Festival aCerca. Fruto da aspiração de longos anos de 

poder contribuir para a di�são cultural na região através da disponibilização deste magnífico 

património cultural e natural para usufruto das populações, o Festival aCerca conseguiu 

oferecer essa oportunidade a centenas de pessoas.

E ainda no seio do trabalho sobre a educação foi possível realizar o Encontro “O Tempo de 

Brincar é o Tempo de Crescer”, onde autarcas, técnicos municipais, professores, educadores, 

dirigentes associativos e outros agentes educativos partilharam experiências e preocupações 

que confirmaram a importância da educação integral, da defesa da �cola Pública. Onde foi 

assumido o compromisso de criar nesta região elementos e condições para que brincar seja 

um fator do desenvolvimento integral da criança, para que o direito ao repouso e aos tempos 

livres, o direito de participar em jogos e atividades recreativas próprias da sua idade e de 

participar livremente na vida cultural e artística, saia das páginas da Convenção dos Direitos 

da Criança para a Vida.

Mas a par destes projetos que, perante as imensas dificuldades, conseguiram afirmar-se no 

quadro da região, o trabalho da AMRS no seio dos seus Grupos de Trabalho Intermunicipal não 

abrandou, em alguns casos até pelo contrário, foi reforçado. É o caso do Grupo de Trabalho 

Intermunicipal da Educação, com o acompanhamento permanente das matérias relativas ao 

setor e muito em particular do “dossier” da transferência de competências para as autarquias. 

Ou do Grupo de Trabalho Intermunicipal da Habitação, com o desenvolvimento do estudo 
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sobre as Políticas de Habitação na Região de Setúbal, que viu também reforçada a periodici-

dade das suas reuniões, tendo sido possível avançar não só com o diagnóstico que caracteri-

zará a habitação pública na região, como com um conjunto de workshops que possibilitaram o 

amadurecimento do trabalho do grupo.

Mas o ano de 2021 ficou fortemente marcado pelo trabalho desenvolvido pela AMRS, em 

conjunto com os diversos atores da Região, na defesa da resolução do quadro de injustiça na 

distribuição de �ndos à região. Num conjunto de reuniões com os Grupos Parlamentares da 

Assembleia da República, com membros do Governo e com outras entidades relevantes no 

processo, a AMRS e parceiros foram �ndamentando a necessidade da reversão imediata da 

NUTSIII-Península de Setúbal e a avaliação do quadro das NUTSII do país, por forma a sanar os 

problemas de financiamento sentidos por todos os agentes da Região.  Por último, relevar a 

importância da apresentação da Carta Aberta dirigida ao Sr. Primeiro-ministro António Costa 

sob o lema “Península de Setúbal, construindo um melhor �turo, num Portugal mais 

próspero, coeso e sustentável” no anfiteatro da bibli�eca da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, carta esta que foi subscrita por um conjunto de 71 

entidades e empresas representativas dos vários sectores económicos, sociais e políticos da 

Península de Setúbal. O reflexo positivo destas iniciativas revelou-se pelo debate generaliza-

do sobre o tema e o consenso sobre a sua pertinência, existindo, hoje, compromissos, por 

parte do Governo, para a sua resolução. 8
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G�TÃO AUTARQUICA
A experiência de �ncionamento de Grupos de Trabalho nas mais diversas áreas, no âmbito da 

nossa Associação,  tem permitido, ao longo de décadas, a criação de espaços de reflexão e 

análise crítica nos mais diversos campos da atividade autárquica, a criação de projetos que 

acrescentaram à atividade dos Municípios, e em alguns casos, um desenvolvimento 

significativo da área em questão.

Grupo de Trabalho Intermunicipal das Finanças Locais

Com a entrada em vigor do novo Sistema de Normalização Contabilística, este Grupo de 

Trabalho versou durante o ano de 2021, o seu trabalho essencialmente nesta área, realizando 

algumas sessões de trabalho sobre o SNC-AP, com o objetivo de partilha de experiências e 

clarificação de dúvidas no âmbito deste processo.

Grupo de Trabalho Intermunicipal dos Recursos 

Humanos

Foram elaborados diversos pareceres e apreciações técnicas na área dos recursos humanos 

de apoio aos municípios associados e aos órgãos da AMRS, nomeadamente sobre Normas de 

Recursos Humanos do Orçamento de �tado para 2021 com impactos na Gestão Autárquica; 

apreciação sobre matérias de organização, estrutura e gestão de recursos humanos no 

âmbito do processo de Transferência de Competências para as autarquias na área da 

Educação; apreciação ao pedido de parecer do Município de Santiago do Cacém sobre 

“Atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade”; elaboração de Parecer sobre 

D.L.93/2021, de 9 de novembro, que procede à fixação de um suplemento remuneratório com 

�ndamento no exercício de �nções em condições de penosidade e insalubridade.

Grupo de Trabalho Intermunicipal da Pr�eção Civil

O Grupo de trabalho Intermunicipal da Pr�eção Civil �ncionou durante este ano ao nível dos 

Eleitos com responsabilidades na área da Pr�eção Civil, tentando por um lado avaliar o 

impacto da pandemia de COVID-19 e por outro lado acompanhar as matérias da defesa contra 

incêndios que estão na esfera de ação dos municípios. No âmbito da pandemia de COVID-19 

foi possível apro�ndar caminhos comuns de resposta à população, nomeadamente no apoio 
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aos centros de testagem e vacinação, às IPSS´s locais, ao movimento associativo, às escolas, e 

tantos outros apoios que os municípios assumiram para garantir o bom �ncionamento das 

comunidades. Foi iniciado ainda a preparação de um relatório sobre o impacto da pandemia 

no �ncionamento das autarquias que ainda se encontra em curso.

No âmbito da temática relativa à Defesa da Floresta Contra Incêndios, nomeadamente nas 

suas dimensões de prevenção, fiscalização e combate, este grupo de trabalho procedeu ao 

envio de uma missiva para o Sr. Ministro da Administração Interna e para a Assembleia da 

República sugerindo propostas de alteração aos normativos em vigor, indo assim ao encontro 

das necessidades sentidas no terreno, procurando melhorar a resposta na Defesa da Floresta 

Contra Incêndios. 

Grupos de Trabalho Intermunicipal da Habitação

A Resolução de Conselho de Ministros n.º 50-A/2018, de 2 de maio, veio estabelecer o 

sentido estratégico, objetivos e instrumentos de atuação para uma Nova Geração de Políticas 

de Habitação - NGPH. No âmbito das NGPH têm vindo a ser publicados um conjunto de 

diplomas legais que alteram pro�ndamente o quadro legislativo nacional e a sua forma de 

financiamento.

Assim, no âmbito do Grupo de Trabalho de eleitos da Habitação, e na sequência da legislação 

entretanto publicada, surgiu a necessidade de elaborar um �tudo sobre Políticas de 

Habitação na Região de Setúbal, como instrumento que capacite os Municípios Associados de 

poderem definir a sua estratégia local em matéria de habitação, bem como priorizar as 

soluções habitacionais que, em conformidade, pretendem ver desenvolvidas no seu território 

e onde se devem enquadrar todos os pedidos a candidatar a apoio. No entanto, num âmbito 

regional importa também propor e planear, para além destes limites das candidaturas 

municipais, tentando convergir no território uma maior fluidez de fronteiras.

O objetivo deste trabalho, para além da elaboração de um diagnóstico apro�ndado sobre a 

situação habitacional da Região de Setúbal (incluindo os municípios da Península de Setúbal e 

os municípios de Alcácer do Sal e Santiago do Cacém) possa produzir no final um �tudo sobre 

Politicas de Habitação na Região de Setúbal, podendo dar origem à edição de um Livro Branco 

de Habitação da Região de Setúbal.

Em 2021 foi efetuado o trabalho referente à 1ª fase do �tudo – Diagnóstico.

Nesse sentido foi recolhido junto dos municípios um conjunto alargado de informação, bem 

como a realização de workshops temáticos dirigidos aos técnicos municipais nas seguintes 

áreas:
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 Bairros e habitações de propriedade pública;

 AUGIs e bairros por regularizar;

 O 1º Direito, os núcleos precários e os pátios e núcleos de pescadores; 

 Cooperativas de habitação; 

 Habitação devoluta privada, núcleos degradados e ARUs.

Ainda nesta fase foram realizadas visitas técnicas a alguns municípios, nomeadamente aos 

municípios do Barreiro, Moita, Palmela, Setúbal e Sesimbra, com o objetivo de conhecer no 

local algumas realidades concretas bem como alguns projetos, como foi o caso do projeto do 

município de Setúbal “Nosso Bairro, Nossa Cidade”.

Transferência de Competências

O acompanhamento dos processos de Transferência de Competências para as autarquias foi 

um elemento central do trabalho da AMRS durante o ano de 2021, nomeadamente no quadro 

do Grupo Intermunicipal de Educação e no âmbito dos trabalhos preparatórios para realização 

de Encontro sobre Transferência de Competências para as autarquias que, devido à situação 

pandémica, não se veio a realizar.
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EDUCAÇÃO
As atribuições e competências atribuídas de forma universal aos Municípios no âmbito do 
planeamento da rede educativa, a construção, a manutenção e o apetrechamento de edifícios 
escolares no ensino pré-escolar e no 1ºciclo do ensino básico, bem como o fornecimento de 
refeições escolares e o desenvolvimento dos processos de ação social escolar e transportes 
escolares nestes níveis de ensino, a par dos pr�ocolos de gestão de pessoal auxiliar de ação 
educativa no pré-escolar e de muitas outras tarefas e projetos socioeducativos assumidos 
pelos municípios têm sido o objeto do trabalho do Grupo de Trabalho  Intermunicipal da 
Educação.

Para além das reuniões regulares do grupo, desenvolveu-se a atividade do subgrupo 
específico para preparação do Encontro “O Tempo de Brincar é o Tempo de Crescer”.

O Encontro “O Tempo de Brincar é o Tempo de Crescer. A �cola, a Família e a Comunidade – 
Contributos para o Desenvolvimento Integral da Criança”, realizado a 21 de maio, no Fórum 
José Manuel Figueiredo na Baixa da Banheira, com os objetivos de apro�ndar o conhecimento 
de boas práticas e projetos de ocupação de tempos livres de crianças, bem como de modelos 
de atividades de apoio às famílias; valorizar a importância do direito a brincar livremente, 
enquanto fator de desenvolvimento da criança, de estímulo à sua criatividade e autonomia e 
elemento de formação integral e contribuir para a construção de referenciais comuns na 
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região no que respeita às atividades de ocupação de tempos livres de crianças e atividades de 
apoio à família; e cuja avaliação levou à proposta de constituição do Subgrupo “ O Tempo de 
Brincar é o Tempo de Crescer. A �cola, a Família e a Comunidade – Contributos para o 
Desenvolvimento Integral da Criança”, assim como à elaboração do “Manifesto pelo Direito a 
Brincar”, com proclamação no encontro e com divulgação às escolas da região, no âmbito do 
Dia internacional da Criança.

Foram realizados pareceres técnicos na área da educação de apoio aos municípios associados 
e aos órgãos da AMRS, nomeadamente apreciação sobre o enquadramento legal de um 
�calão Cno âmbito da Ação Social �colar para os alunos do 1º ciclo para efeitos do Programa 
�cola Digital; parecer sobre D.L. nº70/2021, de 3 de agosto, que aprova o regime jurídico do 
ensino individual e do ensino doméstico; elaboração de Parecer sobre o Decreto-Lei n.º 
101/2021 de 19 de novembro, que permite, nos anos letivos de 2021/2022 e 2022/2023, a 
utilização de veículos com idade não superior a 18 anos para o transporte de crianças.

Tendo sido apreciadas várias temáticas no quadro do Grupo de Trabalho Intermunicipal de 
Educação, tais como: Pesquisa e elaboração de breve resenha histórica sobre processo de 
transferência de competências para as autarquias na área da educação; financiamento no 
âmbito do processo de transferência de competências para as autarquias na área da educação, 
apreciação da legislação enquadradora da elaboração de Cartas Educativas, Ação Social 
�colar, Fornecimento de Refeições �colares, Transportes �colares e Conselhos Municipais 
de Educação, no âmbito do D.L. 21/2019.
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Procedeu-se á atualização do Caderno de Projetos e Recursos Educativos da AMRS para o ano 
letivo de 2021/2022.

Garantiu-se o acompanhamento 
ao trabalho de recolha de dados 
por parte dos municípios, no 
âmbito da elaboração de dossier 
caracterizador da situação do 
parque escolar no 2º e 3º ciclos do 
ensino básico e do ensino se-
cundário.

A AMRS participou em várias iniciativas e reuniões com os municípios, das quais se destacam 
no âmbito do Plano Inovador de Combate ao Insucesso �colar  “Moita Concelho com Futuro”, 
atividade 6 - intitulada “Assembleia de Crianças”, com Câmara Municipal da Moita, Instituto 
da Comunidades Educativas e �colas básicas de 1º ciclo do Município da Moita, a VII 
Conferência Anual de Educação de Setúbal sob o lema “Cidade Educadora: construir um 
projeto educativo para a cidade”, a Marcha “ A Cidade Educadora não deixa ninguém para trás”, 
promovida pelo Município de Setúbal, no âmbito do Dia Internacional da Cidade Educadora e 
as reuniões técnicas com a Câmara Municipal de Alcácer do Sal, com a Câmara Municipal do 
Seixal e com a Câmara Municipal de Palmela, no âmbito do processo de transferência de 
competências para os municípios na área da educação - D.L. nº 21/2019.

Agenda do Professor

A Agenda do Professor continua a represen-
tar um instrumento de apoio indispensável 
aos docentes da Região sendo um sinal claro 
da relevância atribuída pelos municípios à  
Educação e à valorização do trabalho do 
Professor.

A 31ª Edição da Agenda do Professor foi 
distribuída à Comunidade �colar da Região 
de Setúbal. Procurou abordar o tema 
“Igualdade” e apresentar o que nos municípi-
os de forma mais geral ou mais diretamente 
com as suas comunidades escolares, 
desenvolvem no sentido de sensibilizar para o 
tema e as suas várias abordagens. 

�ta edição contou com  11 660 exemplares
distribuídos à Comunidade Educativa dos municípios participantes no projeto.
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Kid's Guernica

O Kid's Guernica é um projeto levado a cabo pela AMRS e os seus Municípios Associados 
desde 2005. Dirigido aos alunos do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e aos alunos do Ensino 
Secundário, que frequentem as escolas da rede pública procura di�ndir os valores da 
Liberdade, Igualdade e Paz.

Durante o ano de 2021, deu-se início ao lançamento da 8ª Edição do Kid's Guernica, para o ano 
letivo 2021/2022, sob o lema . “Desenhar a PAZ e pintar a Igualdade”

A escolha do tema para esta edição, assentou na vontade de assinalar a importância da 
Igualdade e o seu papel �ndamental no conte�o dos Direitos Humanos e da Luta pela 
Liberdade. 

Trabalhar a Igualdade com os jovens é permitir entender as suas ansiedades e inquietações 
sobre a direção atual que a sociedade toma, podendo participar na sua reconstrução valori-
zando os direitos humanos e dando voz às questões da Paz e da Liberdade.

O período de inscrições para a 8ª Edição decorreu até dia 12 de novembro, tendo conseguido 
nesta Edição do Projeto Kid's Guernica, uma significativa participação por parte das escolas 
da Região de Setúbal. Alcançou-se o número recorde de inscrições.  pertencen-5.582 alunos
tes a escolas dos onze municípios associados da AMRS – Alcácer do Sal, Alcochete, Almada, 
Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Santiago do Cacém, Seixal, Sesimbra e Setúbal.

Procedeu-se de seguida à entrega de kit's de material às escolas inscritas (1 kit por cada 
turma participante). No t�al procedeu-se à entrega de cerca de 245 kit's.

A 8ª edição do Projeto encontra-se ainda em curso. 
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CULTURA
No quadro das dificuldades várias, impostas pelas restrições devido da fase pandémica que 
atravessamos, podemos assumir que o desenvolvimento do trabalho do Grupo de Trabalho 
Intermunicipal da Cultura foi no �ndamental conseguido, permitindo uma articulação do 
trabalho dos nossos associados e a  partilha de conhecimento e de experiências nesta área da 
cultura, procurando estabelecer pontos comuns no plano da região. O ponto mais alto e visível 
do trabalho deste Grupo Intermunicipal foi conseguido na concretização do Encontro da 
Cultura da Região de Setúbal Compromisso com a Cultura da , bem como a aprovação do 
Região de Setúbal.

A AMRS, em conjunto com os seus municípios associados, realizou no dia 7 de maio, no 
Fórum Luísa Todi em Setúbal, o .Encontro da Cultura da Região de Setúbal

O Encontro foi um espaço de participação, aberto ao contributo de todos os intervenientes na 
vida Cultural da Região. Erguido sob a necessidade de apro�ndamento da reflexão sobre o 
papel da Cultura e o trabalho na Área Cultural na nossa região o Encontro da Cultura da Região 
de Setúbal acolheu contributos de diversos elementos de entidades representativas das artes 
e das atividades culturais, como encenadores, investigadores e jornalistas, bem como de 
representantes do movimento associativo.

A valorização e p�enciação do património material e imaterial, o desenvolvimento cultural 
das populações, o apoio ao movimento associativo, às estruturas criativas e aos trabalhadores 
artísticos, a democratização do acesso aos bens culturais e formas de envolvimento dos 
agentes culturais na definição das políticas culturais foram alguns dos temas abordados 
pelos intervenientes.

O Encontro, que pôde ser acompanhado em direto a partir do canal da AMRS no YouTube, 
incluiu na parte da manhã o painel “A Cultura como estratégia de desenvolvimento nos 
territórios culturais”, moderado pelo jornalista Pedro Tadeu e com as participações de 
Rodrigo Francisco, encenador e diretor da Companhia de Teatro de Almada, Luís Garcia, 
programador cultural na Câmara Municipal de Évora, e Miguel Rego, arqueólogo na Direção 
Regional de Cultura do Alentejo.

 Da parte da tarde, a sessão apro�ndou a valorização e p�enciação do património material e 
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imaterial, o desenvolvimento cultural das populações, o apoio ao movimento associativo, às 
estruturas criativas e aos trabalhadores artísticos, a democratização do acesso aos bens 
culturais e formas de envolvimento dos agentes culturais na definição das políticas culturais.

O primeiro painel deste período recebeu os contributos de Augusto Flor, presidente da 
Confederação das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, Paulo Quaresma, presidente 
da Boutique da Cultura, Héctor Manuel Pose Porto, doutor em psicopedagogia pela 
Universidade de A Coruña e professor na Faculdade de Educação, bem como Conceição 
Loureiro, representante de Setúbal Conserva, oficinas colaborativas destinadas à promoção 
de um r�eiro sistemático de interações e de reconhecimento do território.

O último painel de intervenções, “Artes, artistas e trabalhadores da Cultura”, moderado por 
Margarida Mata, �ndadora da revista FOmE, contou com as participações de Miguel Jesus, do 
Teatro O Bando, Rui Júnior, �ndador e diretor do grupo Tocá Rufar, Maria João Luís, atriz, 
encenadora e diretora artística da Companhia de Teatro da Terra, e do Coletivo Monstro, 
plataforma de suporte à criação sustentável e contínua de objetos artísticos.

Com o Encontro da Cultura da Região de Setúba, a Região declarou a Cultura como eixo central 
de afirmação de um território e da sociedade, mobilizou e agregou vontades, criou o espaço 
para a partilha de diferentes experiências, visões e vontades que dão corpo a uma reflexão 
regional, procurando compromissos que visem a construção de caminhos de desenvolvimen-
to para a área cultural, numa afirmação da região e da capacidade criadora dos seus diversos 
agentes culturais.

No encontro foi assumido por todos, por proposta da AMRS e dos Municípios seus associados, 
o “Compromisso com a Cultura da Região de Setúbal“, um documento que assume compro-
missos e princípios para uma Carta da Cultura com o objetivo do desenvolvimento integrado 
dos indivíduos e da identidade regional.
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Agenda Cultural  Regional

O projeto de desenvolvimento de uma Agenda Cultural Regional teve início em 2018 e assenta 
numa estratégia partilhada entre os associados da AMRS para a divulgação das muitas e 
diversas iniciativas de caráter cultural promovidas pelos municípios. 

A Agenda Cultural Regional agrega os eventos dos Municípios de Alcácer do Sal, Alcochete, 
Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Santiago do Cacém, Seixal, Sesimbra e Setúbal.

Durante o ano de 2021, fruto da pandemia que atravessamos, o setor da cultura foi um dos 
mais prejudicados.

Mesmo perante este cenário, a Agenda Cultural acontece continuou a divulgar e a promover as 
diversas iniciativas e projetos de âmbito cultural, dando mais visibilidade ao trabalho ímpar 
que é desenvolvido pelos municípios nas áreas culturais.

Foi desenvolvida uma nova campanha gráfica de divulgação, mas que por m�ivos que se 
prenderam com a pandemia, não foi possível concretizar na sua t�alidade. Foi colocado na 
rede de outdoors da AMRS uma nova imagem de divulgação da Agenda acontece.

Rede Intermunicipal de Bibli�ecas da Região de Setúbal - 
RIBRS

A RIBRS, composta pelas Bibli�ecas Municipais de Alcácer do Sal, Alcochete, Almada, 
Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Santiago do Cacém, Seixal, Sesimbra e Setúbal, dos 
Municípios associados da AMRS, realizou o seu trabalho com base no cronograma, previa-
mente aprovado, para o biénio 2021/2022 e não obstante o conte�o epidemiológico, 
assumiu com empenho o seu papel �ndamental para com a população.
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 XI Encontro de Leitura Pública

No decurso da evolução epidemiológica, a AMRS em consonância com o município do 
Montijo, anfitrião da iniciativa, verificaram ser inevitável o adiamento XI Encontro de Leitura 
Pública que estava previsto decorrer no final de 2020. 

Neste sentido, foram definidas novas datas, com o objetivo de firmar a importância da 
discussão das matérias previstas no programa, tendo-se então adiado para 8 e 9 de abril de 
2021. No entanto derivado da situação que se vivia na altura, houve necessidade de  reagen-
dar novamente o Encontro para o ano de 2022.

 Dar de Volta 

O Dar de Volta é um serviço disponibilizado por algumas bibli�ecas municipais da RIBRS, que 
vão ajustando a procura à oferta, para proporcionar aos seus utilizadores a hipótese de 
levantamento dos manuais escolares que necessitam, sempre que estes estejam disponíveis, 
para o efeito. 

Não obstante a implementação da gratuitidade de manuais escolares, aprovada em 
Assembleia da República para todos os alunos dos 1º, 2º, 3º ciclos de ensino e ensino 
secundário e ainda, tendo-se verificado um acentuado decréscimo na procura de manuais 
escolares através deste serviço, as bibli�ecas continuaram a prestar este serviço à 
comunidade, dentro dos moldes previstos e sempre que possível corresponder às suas 
expectativas. 
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  Reuniões técnicas da RIBRS 

A RIBRS, ciente da importância da reflexão sobre os constrangimentos impostos pelos 
sucessivos estados de emergência e consequente confinamento, viu nas suas reuniões 
técnicas, uma oportunidade para trabalhar aspetos mais relevantes para os seus serviços, 
tendo reunido com bastante regularidade. 

Entre outros assuntos, iniciou-se o trabalho com vista à elaboração do �tudo sobre o Perfil do 
Utilizador das Bibli�ecas, tendo sido constituído um grupo de trabalho para preparação do 
caderno de encargos. �te estudo pretende identificar os indicadores de desempenho 
relevantes para o estudo de utilização das bibli�ecas da RIBRS, avaliar as razões da 
frequência/não frequência das bibli�ecas, atendendo às perspetivas de avaliação 
consideradas relevantes, designadamente no que respeita à qualidade dos programas, 
projetos e serviços disponibilizados e à sua capacidade de atração de utilizadores p�enciais e 
contribuir para conhecer e estudar os públicos das bibli�ecas, numa lógica de melhoria 
contínua.

 Projeto Comunicação Digital de Proximidade

O projeto Comunicação Digital de Proximidade, assumido no seguimento do convite que a 
Direção-Geral dos Livros Arquivos e Bibli�ecas dirigiu à AMRS, atendendo ao largo trabalho 
de cooperação entre esta Direção-Geral e as Bibli�ecas da Região de Setúbal e ainda no 
seguimento da assinatura de pr�ocolos entre a AMRS e os Municípios seus Associados, para 
a sua prossecução nas respetivas bibli�ecas municipais, arrancou no presente ano, tendo-se 
dado seguimento a algumas das suas fases previstas.

�te projeto, aprovado no âmbito da edição de 2017 do OPP – Orçamento Participativo 
Portugal, visa fomentar a formação digital da população da Região de Setúbal, assumindo-se 
como m�or para a mobilização de públicos, permitindo uma participação mais justa e 
inclusiva nas áreas do digital.
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Atendendo a situação pandémica que vivemos, ficaram comprometidas, por força das 
circunstâncias, várias das ações previstas para execução do projeto no ano de 2020, tendo 
passado para o ano de 2021 a conclusão da formação aos técnicos municipais na área de 
Audiovisual e Produção dos Media. A mesma foi concluída no final do 1º semestre.

Com a assinatura dos Contratos de Comodato com os Municípios referentes aos equipamen-
tos adquiridos no âmbito do projeto procedeu-se à respetiva instalação nas Bibli�ecas da 
Região de Setúbal. 

Concluímos também a preparação da carrinha para o �túdio Móvel, com a decoração 
respetiva, não tendo sido possível ainda, em virtude da situação pandémica, iniciar a sua 
deslocação pelos municípios, com vista à divulgação do projeto pela população.
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JUVENTUDE

Festival Liberdade

O Festival Liberdade 2021 foi agendado para os dias 2 e 3 de julho, na freguesia da Quinta da 
Quinta do Conde, no concelho de Sesimbra, das freguesias do país com maior incidência de 
jovens, contando como cartaz principal com os artistas Branko, Dino D'Santiago, �traca, 
Linda Martini, Pista, Stereossauro e Valete.

�te Projeto Regional assumido pela AMRS e pelos Municípios seus Associados, em parceria 
com o Movimento Associativo Juvenil da Região de Setúbal, visa p�enciar o envolvimento da 
juventude e do seu movimento associativo na sua construção, dando-lhes a oportunidade de 
dinamizar os espaços e as iniciativas que o integram nas mais diversas expressões: música, 
teatro, cinema, desporto, artes visuais, encontros, debates, entre outras, um espaço de 
reflexão e partilha sobre as políticas de juventude na região e no País, de comemoração da 
revolução de Abril e dos valores da Liberdade.

Em virtude da situação pandémica vivida no concelho de Sesimbra, com a subída dos números 
de casos de COVID-19, a AMRS em articulação com Município de Sesimbra decidiu adiar o 
Festival Liberdade.

Não foi possível retomar a organização e realizar o Festival Liberdade em 2021 após a 
consideração das muitas dificuldades de articulação com todos os intervenientes, jovens e 
suas estruturas associativas , artistas e restrições resultantes da situação pandémica.
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No decorrer da fase de preparação do Festival Liberdade o Movimento Associativo Juvenil da 
Região de Setúbal dinamizou uma Campanha sob o lema “Não há Liberdade sem Igualdade!”.

As situações de desigualdades e injustas, como a diferença salarial entre homens e mulheres, 
as desigualdades no acesso aos direitos parentais, a pobreza, a dificuldade de acesso às 
mesmas oportunidades, o racismo, a xenofobia e outras tantas formas de discriminação 
foram as questões abordas sob o m�e “Não há Liberdade sem Igualdade!”. O Comité 
Organizador do Festival Liberdade, dinamizou e divulgou publicamente uma Carta Aberta 
subscrita por várias Organizações de Juventude da Região, assim como diversas iniciativas de 
onde se destaca um ciclo de conversas online e uma exposição previstas para realizar nos dias 
do Festival Liberdade.

Grupo de Trabalho Intermunicipal para a Juventude

Ainda que com dificuldades, impostas pelas restrições derivadas da fase pandémica que 
atravessámos, o Grupo de Trabalho Intermunicipal de Técnicos para as questões da Juventude, 
visou apro�ndar entre outras questões: a dinâmica do trabalho em rede, a partilha de boas 
práticas de trabalho e intervenção na área da juventude, o planeamento e dinamização de 
momentos de reflexão e partilha sobre políticas de Juventude; a intervenção e participação da 
juventude. 

A construção de um plano de trabalho, visando o apro�ndamento das várias temáticas ficou 
em muito condicionada, conseguindo-se no �ndamental uma abordagem mínima sobre o 
trabalho de cada município associado nesta área, a identificação da necessidade de um maior 
conhecimento, partilha e articulação do trabalho desenvolvido na área da Juventude pelos 
vários municípios associados. 
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COMUNICAÇÃO, FORMAÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

Comunicação

O GIC -Gabinete de Informação de Comunicação da AMRS, continuou a desenvolver, em 2021, 
um conjunto de ações de divulgação e promoção dos projetos e atividades da AMRS. Destaca-
se uma estratégia mais ativa nas redes sociais, com especial enfoque no Facebook, no 
Instagram e no Youtube.

O GIC, promoveu em 2021 o desenvolvimento de quatro novos sub-sites, dedicados às 
iniciativas “Encontro Regional da Cultura”, Encontro “O Tempo de Brincar é o Tempo de 
Crescer - a �cola, a Família e a Comunidade – Contributos para o Desenvolvimento Integral da 
Criança”,  Projeto Kid´s Guernica e “Festival Imersivo aCERCA”.  Continuou a promover a 
atualização de conteúdos do site da AMRD, do Festival Liberdade e dos sub-sites da a Arrábida 
e Rede de Bibli�ecas.   

A rede de painéis outdoor tem proporcionado a presença e afirmação da AMRS na Região, 
divulgando a mensagem da AMRS e dos seus associados, merecendo destaque, em 2021, 
“AMRS – Uma Região, Um Projeto…Melhor Futuro”, “Festival Liberdade” e “Agenda Cultural 
ACONTECE”.

Plano �tratégico Intermunicipal para a Formação e 
Qualificação Profissional

A situação de pandemia e consequentes períodos de confinamento impediram a realização de 
formação em modo presencial durante o ano de 2021, não permitindo a concretização do 
plano de formação da AMRS. No entanto algumas das acções foram convertidas em formação 
à distância.

Foram realizadas as seguintes ações de formação, que abrangeram cerca de 100 formandos: 

 Alterações ao código da Contratação Pública – Serviços;

 Alterações ao código da Contratação Pública – Empreitadas;

 Gestor do Contrato no âmbito do Código da Contratação Pública;

 �tatuto da Aposentação.
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D�ENVOLVIMENTO 
REGIONAL

Os Fundos Comunitários para a Península de Setúbal continuaram a ser durante o ano de 
2021, tema de destaque do trabalho desenvolvido nesta área do desenvolvimento regional.

A AMRS, a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, a Associação de Comércio, 
Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal, a AISET- Associação da Indústria da 
Península de Setúbal, a Cáritas Diocesanas de Setúbal, a CPPME – Confederação Portuguesa 
de Pequenas e Médias Empresas, a Delegação Distrital de Setúbal da ANAFRE, o MURPI – 
Federação Distrital de Setúbal de Reformados Pensionistas e Idosos, o Instituto Politécnico 
de Setúbal, a Mútua dos Pescadores, a UGT – União Geral de Trabalhadores Setúbal, a União de 
Sindicatos de Setúbal/CGTP-IN e a União Distrital de Setúbal Instituições Particulares de 
Solidariedade Social, tomaram uma posição conjunta sobre a definição de critérios justos na 
distribuição dos Fundos �truturais Europeus, apontando como linhas essenciais para a 
reposição da justiça e equidade de tratamento para com as populações e instituições da 
Península de Setúbal.

Na sequência desta tomada de posição conjunta, foi iniciado durante o mês de março, uma 
ronda de audiências com os Grupos Parlamentares, onde estas entidades representativas da 
Região deram a conhecer o impacto negativo que os atuais critérios de distribuição dos 
Fundos �truturais Europeus tem no desenvolvimento da Península de Setúbal, sendo que 
esse impacto tem particular incidência nos setores produtivos, sociais, científicos, mas 
também na administração local, e solicitaram a todos os Grupos Parlamentares que fossem 
tomadas iniciativas para o reforço urgente do investimento na Região.
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O  Presidente da AMRS, Rui Garcia, participou em diversas reuniões e conferências sobre o 
tema da distribuição de �ndos comunitários, nomeadamente na conferência intitulada 
“Devolver Futuro à Península de Setúbal”, organizada pela AISET – Associação da Indústria da 
Península de Setúbal, tendo afirmado que ”é necessário, urgente e possível que seja 
implementado um plano estratégico de desenvolvimento da Península de Setúbal, que defina 
objetivos, prioridades e mobilize recursos de origem comunitária e nacional para alavancar 
uma operação de desenvolvimento da Península, que contribua, decisivamente, para superar 
as dualidades, os atrasos e demonstrar todo o p�encial da nossa Região.”

Ainda relacionado com este tema, decorreu 
em 21 de julho, no anfiteatro da Bibli�eca, 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa, uma conferên-
cia de imprensa de apresentação de uma 
Carta Aberta dirigida ao Sr. Primeiro-
Ministro António Costa sob o lema “Penín-
sula de Setúbal, construindo um melhor 
�turo, num Portugal mais próspero, coeso e 
sustentável”.

�ta carta aberta foi subscrita por um conjunto alargado de entidades e empresas, ao todo 71, 
representativas dos vários setores económicos, sociais e políticos da Península de Setúbal.

A apresentação da Carta Aberta contou, na sua mesa de abertura, com participação do Vice-
Reitor para o Desenvolvimento da Universidade Nova, José Ferreira Machado, do Presidente 
do Instituto Politécnico de Setúbal, Pedro Dominguinhos, da Presidente da Câmara Municipal 
de Almada, Inês de Medeiros, do Presidente da AMRS, Rui Garcia, do Diretor Geral da AISET, 
Nuno Maia e do Presidente da Direção da Cáritas Diocesana, Domingos de Sousa.

O Professor de Macroeconomia da Nova SBE, Pedro Brinca apresentou, na abertura da 
conferência de imprensa, um conjunto de indicadores económicos que demonstram que a 
Península de Setúbal é um território que precisa de reforçar a sua coesão territorial.

O Presidente da AMRS Rui Garcia, no período de perguntas dos jornalistas, referiu que "a 
necessidade desta Carta Aberta decorre de até agora terem existido apenas expressões de 
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intenções, sobretudo da Ministra da Coesão Territorial, sem consequências práticas, É 
necessário uma assunção por parte do Sr. Primeiro-ministro e do seu Governo."

No âmbito do , e no período destinado à PRR – Programa de Recuperação e Resiliência
consulta pública, a AMRS apresentou o seu contributo, referindo que, apesar de não fazer 
sentido apresentar medidas avulsas dentro de critérios e objetivos que mereciam uma franca 
discussão nacional, a AMRS optou por salientar aquilo que são as suas prioridades estratégi-
cas, avaliadas no quadro do recente estudo do Plano de Ação �tratégica da Região, esperando 
dessa forma contribuir para a reanálise do quadro dos critérios e objetivos do PRR Nacional, 
garantindo que se aproveite integralmente esta oportunidade única para corrigir o défice 
estrutural da nossa Região.

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido anteriormente, continuámos a proceder à 
análise, elaboração e envio de memorandos explicativos (Fichas Sumário) de programas e 
candidaturas de financiamento, nacionais e europeus, nos vários domínio, bem como dos 
primeiros avisos para a submissão de candidaturas ao abrigo do Plano de Recuperação e 
Resiliência, por forma a estreitar a 
colaboração entre os seus municípios 
associados e pela necessidade de se 
desenvolver um trabalho útil e em 
consonância com os interesses e 
expetativas de todos e, que permita 
também que a AMRS possa tirar partido 
destas ações internamente.

Por último, foi elaborado um documento 
resumo de vários indicadores socioeco-
nómicos do Distrito de Setúbal. �ta 
publicação é da autoria da AMRS e reúne 
cerca de 50 indicadores sobre as diversas 
áreas da sociedade, contando ainda com 
os seguintes capítulos temáticos: 
População, Tecido Empresarial, Imobi-
liário, Índice Social, Educação, Turismo e 
Municípios.
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Arrábida 

A AMRS, o Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas - ICNF e os 
Municípios de Palmela, Sesimbra e 
Setúbal estão a preparar a Candidatura da 
Arrábida a Reserva da Biosfera.

As Reservas da Biosfera são o elemento 
central do Programa “O Homem e a 
Biosfera“ (Programa MaB) promovido 
pela UN�CO e assumem-se como 
territórios representativos dos mais 
importantes ecossistemas naturais das 
regiões onde se inserem, incluindo, 
obrigatoriamente, a dimensão cultural, 
histórica e socioecónomica desses 
territórios, procurando encontrar 
soluções inovadoras, a nível local, que 
promovam o desenvolvimento sustentá-
vel, a conciliação entre o desenvolvimen-
to humano e a natureza, e o diálogo, 

participação e compromisso entre os diferentes atores locais.

De referir, que após a primeira revisão de todos os capítulos do primeiro Dra� do Formulário 
por parte da Presidente do Comité Nacional MaB, continuámos durante o ano de 2021 a 
trabalhar nos aspetos a considerar para cada um destes pontos do formulário no sentido de 
reformulação dos conteúdos dos mesmos.

Uma das peças �ndamentais desta candidatura é o seu Plano de Ação onde serão plasmadas 
as principais atividades da Reserva, envolvendo de forma ativa as populações locais, num 
espaço temporal mínimo de 5 anos. O Plano de Ação, para que possa ser materializado, exige 
financiamento por parte dos parceiros, de Fundos Nacionais ou de Fundos �truturais 
Europeus disponível no âmbito do atual/�turo quadro comunitário. 

O cenário pandémico obrigou a adiar a promoção de debates/worskhops em torno da 
construção do Plano de Ação, sendo um instrumento �ndamental de planeamento para o 
território da �tura Reserva Biosfera UN�CO, junto das partes interessadas, para recolher a 
apreciação da proposta do plano e novos contributos para o mesmo. 

De referir também, que a Candidatura da Arrabida a Reserva da Biosfera esteve como habitual 
presente, como convidada nas reuniões semestrais do Comité Nacional para o Programa MaB 
da UN�CO, realizadas via plataforma, no Microso� Teams.
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Participamos numa ação de apoio 
à construção do �turo Plano 
Local de Adaptação às Alterações 
Climáticas - PLAAC da Arrábida. 
�ta ação visou a preparação dos 
concelhos de Palmela, Sesimbra 
e Setúbal, para os desafios das 
alterações climáticas com a 
elaboração de três planos locais 
de adaptação, os quais procuram 
aumentar a resi l iência e a 
capacidade de resposta destes 
territórios. �tas ações terão 
continuidade, para criar uma Rede Local de Adaptação às Alterações Climáticas �ncional, 
onde os diversos setores estarão representados e preparados para uma adaptação abrangen-
te, integrada e operativa.

Participamos, em formato online, na Conferência “Reservas da Biosfera - Territórios 
sustentáveis, Comunidades resilientes – Diálogos lusófonos”, que decorreu nos dias 28 e 29 
de junho no Auditório do Museu de Serralves, no Porto. 

Promovida pela Fundação de Serralves e pela Cátedra UN�CO em Biodiversidade e 
Conservação para o Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Coimbra, esta conferência 
constituiu um evento oficial das celebrações do programa global UN�CO MAB 50º 
Aniversário, com o objetivo de apresentar o conjunto das Reservas da Biosfera Lusófonas, a 
sua relevância patrimonial e valioso contributo para o desenvolvimento dos territórios, dando 
a conhecer o vasto património natural e cultural das Reservas da Biosfera, que pelas suas 
singularidades os elevam a lugares únicos e belos.

Por fim, participámos no webinar híbrido “As Reservas da Biosfera como Laboratórios de 
Sustentabilidade: Trabalhando para um mundo melhor”, promovido pela Comissão Nacional 
da UN�CO e o Comité Nacional para o Programa MAB. �ta iniciativa teve como objetivo 
principal conhecer e debater o trabalho desenvolvido pelas 12 Reservas da Biosfera 
Portuguesas em torno da temática da sustentabilidade em várias vertentes.
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SETÚBAL PENÍNSULA DIGITAL 
SPD

O SPD, fruto da velocidade dos avanços tecnológicos, e para poder continuar a cumprir a sua 
�nção procurou responder a novos desafios dos municípios nesta área. 

Em 2020, mesmo tendo em conta a circunstância do país, foi possível iniciar a implementação 
do projeto de Disaster Recovery permitindo aos municípios alojarem cópias de segurança nos 
servidores da Plataforma Tecnológica SDP. Foi feito assim um investimento significativo de 
aquisição de servidores dedicados para este projeto, bem como no reforço da capacidade de 
armazenamento, tendo sido este projeto implementado em três municípios subscritores do 
projeto SPD (Barreiro, Palmela e Montijo).

Durante o ano de 2021 o SPD prosseguiu com o investimento, tendo alargado o projeto  a 
mais dois municípios (Moita e Sesimbra). �te projeto disponibiliza aos municípios uma 
storage dedicada com 96 TB (72 TB úteis), permitindo em caso de falha nos Datacenter dos 
municípios, a possibilidade de recuperação dos dados.

Plataforma Tecnológica

No âmbito das Redes:

 Renovação do Switch Core do Datacenter;

 Renovação do contrato de Comunicações;

 Renovação do contrato de manutenção da Rede Camarária;

 Renovação de contratos de manutenção, upgrades So�ware e Configurações;

 Gestão e suporte das Comunicações para os munícipios MPLS e de Internet do SPD;

 Gestão, configuração e manutenção da rede interna do Datacenter (Ex: Routing, Switching 
e Firewall).

No âmbito dos Sistemas:

 Upgrade So�ware: Servidores Web, Bases de Dados, Anti Virus e Nagios;

 Gestão, configuração e manutenção dos servidores virtuais, de domínio e de e-mail;

 Gestão e manutenção dos servidores Web, Anti Virus e de Bases de Dados;

 Gestão e manutenção dos servidores de Gestão (Ex: Nagios);

 Gestão diária de backups do DataCenter, identificação/resolução de falhas, actualizações 
de so�ware – HP Data Pr�ector e renovação de tapes em fim de vida útil;

 Análise de aquisições e renovação de licenciamentos, domínios e contratos de manuten-
ção do DataCenter;

 Elaboração de Relatórios internos trimensais de Monitorização da Plataforma 
Tecnológica/ Alojamento de Sites e Relatórios trimestrais de Monitorização da 
Plataforma Tecnológica/Alojamento de Sites, específicos para cada uma das Câmaras 
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Municipais de Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Sesimbra e Setúbal. Foi 
também incluído nos relatórios, estatísticas relacionadas com os portais dos Serviços 
Online;

Configuração e Alojamento na Plataforma Tecnológica, durante o ano de 2021, dos seguintes 
sites e outros serviços:

 Configuração e alojamento dos sites:

- AMRS Site Project Send (psend.amrs.pt)

- AMRS Site Festival Acerca (festivalacerca.pt)

- Alcochete Alojamento da nova aplicação da Bibli�eca Municipal de Alcochete

- Barreiro Alojamento do site Driver para os TCB (driver.tcbarreiro.pt)

- Barreiro Alojamento do site Inquéritos para os TCB (inqueritos.tcbarreiro.pt)

- Barreiro Alojamento do site File Send (filesend.cm-barreiro.pt)

- Barreiro Alojamento dos webservices para a Transporlis

- Palmela Publicação para o e�erior do site �colas (escolas.cm-palmela.pt)

- Sesimbra Alojamento da nova aplicação da Bibli�eca Municipal de Sesimbra

- Sesimbra Alojamento do site Projectos (projetos.sesimbra.pt)

- Sesimbra Alojamento do site Bird Watching (birdwatching.sesimbra.pt)

- Sesimbra Alojamento do site Canal Sim (canalsim.sesimbra.pt)

- Setúbal Alojamento do site Setúbal à Mesa (www.setubalamesa.pt)

- Setúbal Alojamento do site, domínio e e-mail do Setúbal Bay (setubalbay.org)

- Setúbal Alojamento do site Nosso Bairro Nova Cidade (nbnc.mun-setubal.pt)

 Instalação e Configuração dos Certificados SSL

 Servidores dedicados alojamento:

- Alcochete SIG

- Barreiro SIG

- Barreiro Urbanismo Online EPAPER e Arquivo Documental X-ARQ

- Setúbal SIG

- Setúbal Site Municipal

Neste momento encontram-se alojados na Plataforma do Setúbal Península Digital cerca de 
200 sites e subsites dos vários municípios e de outras entidades da região.

Rede Camarária Banda Larga

Gestão e suporte aos municípios do projeto Rede Camarária Banda Larga, assegurando a 
manutenção tanto dos equipamentos ativos como dos passivos.

Serviço de suporte e Help-Desk aos Municípios

Foram prestados aos municípios associados serviços de suporte e colaboração em algumas 
áreas, de onde destacamos, Redes, Sistemas, Servidores de domínio (DNS), E-mail e Nagios. 
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Governo Eletrónico Local

Sítios Internet Autárquicos

Em 2021 a AMRS continuou a prestar serviços aos municípios associados no âmbito da sua 
presença na Internet, aproveitando as p�encialidades do gestor de conteúdos instalado na 
sua plataforma.

Remodelação dos Sítios Internet dos Municípios 

Em 2021 conclui-se o projeto de remodelação dos sítios Internet dos Municípios de 
Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela e Sesimbra. 

Os novos sítios, modernos e �ncionais, procuram responder às necessidades de acessibilida-
de, usabilidade e segurança, e �imizar a experiência dos utilizadores no seu relacionamento 
via Internet com os municípios.

Sítio Internet Turismo de Palmela 

Em 2021 continuou-se o desenvolvimento do sítio de Turismo do Município de Palmela, 
trabalho realizado em colaboração com os serviços de comunicação e de turismo daquele 
município.
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Plataforma de Gestão de Conteúdos

A AMRS continuou a prestar serviços e apoio técnico aos seus associados, no âmbito da 
utilização da sua plataforma de Gestão de Conteúdos, procurando responder ao aumento de 
solicitações decorrentes da situação de pandemia e do esforço feito pelos municípios 
associados para continuar a dar resposta aos pedidos dos seus munícipes de uma forma 
segura e eficaz, maximizando a utilização dos recursos digitais e da Internet.

Destacam-se entre outros: 

 Integração de Sítios Institucionais com os portais de serviços online;

 Parametrização e manutenção de áreas reservadas;

 Apoio na utilização do gestor de conteúdos.

Aproveitando as p�encialidades desta plataforma de gestão de conteúdos, a AMRS 
desenvolveu ainda os seguintes sítios internet:

 Sítio Institucional da AMRS;

 Sítio Encontro Cultura 2021 - cultura.amrs.pt

 Sítio Encontro Projetos Educativos 2021  - tempodebrincar.amrs.pt

 Sítio Kids Guernica  - kidsguernica.amrs.pt

Serviços On-line

Em 2021 a AMRS continuou a dar apoio aos municípios no âmbito dos Portais de Serviços 
Online, que procuravam responder às necessidades decorrentes da situação de pandemia e 
medidas de confinamento com a disponibilização de novos serviços digitais.

Outras alterações, fruto da evolução tecnológica, tiveram que ser implementadas, entre as 
quais se destacam:

 Retificação de código para entradas de dados com cartão de cidadão, para integração com 
aplicações Medidata dos Municípios de Montijo e Palmela;

 Implementação de novas camadas de apresentação Medidata nos Serviços Online do 
Município de Palmela e consequente adequação do Portal de Serviços Online às novas 
camadas de apresentação, com alteração de layout e modo de �ncionamento.

Em 2021 terminou-se a implementação e passou-se para produção a �ncionalidade de 
registo e autenticação com nos portais de serviços online dos Municípios Chave Móvel Digital 
de Barreiro, Montijo e Palmela.

Em 2021 foi ainda apresentada uma nova proposta de layout para o Portal de Serviços Online 
do Município de Sesimbra.
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QUINTA DE SÃO PAULO

A Quinta de São Paulo, embora durante o ano de 2021 tenha mantido o seu �ncionamento 
regular, viu a sua atividade bastante afetada pelas medidas de restrição impostas devido à 
pandemia de Covid-19. No entanto já se sentiu uma melhoria relativamente ao ano de 2020, 
no que concerne às visitas, e houve ainda oportunidade de criar e desenvolver projetos novos 
como o Festival aCERCA. 

Quinta Pedagógica de São Paulo 

Embora a Quinta Pedagógica tivesse mantido a sua atividade em pleno, tendo sido divulgado 
por todos os municípios essa disponibilidade, por redução ou impedimento de saída dos 
alunos das escolas, não foi possível recuperar o número de visitantes habitual da nossa Quinta 
Pedagógica nem dar sequência, pela mesma razão, ao projeto a “Quinta nas �colas”. Assim, 
foram realizadas apenas 22 visitas, com um t�al de 546 crianças e jovens visitantes, e 9 
visitas no âmbito do projeto “Quinta nas �colas”, muito longe dos números que nos 
habituámos nos últimos anos. 

Conventos de Alferrara

Ao contrário da Quinta Pedagógica, os Conventos de Alferrara foram muito procurados para a 
realização de atividades, por se apresentarem como um espaço onde se poderia realizar 
diversas atividades, culturais e não só, cumprindo com as regras sanitárias

Assim verificou-se a utilização da capela do Convento de São Paulo permanentemente, 
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acolhendo diversas reuniões, não só dos grupos de trabalho intermunicipal da AMRS, como 
dos seus órgãos sociais, bem como reuniões de trabalho dos municípios associados ou de 
outros parceiros.

Os Conventos foram assim palco de gravações para o teledisco do músico CADIDA e também 
para a performance de dança de Paulo Camacho em parceria com a CM Setúbal. 

O Convento de São Paulo foi ainda palco de ensaios e de estreia da peça “Sonho de Uma Noite 
de Verão”, pelo grupo de teatro TOMA.

Festival aCERCA

Em 2021 realizou-se a primeira edição 
do Festival Imersivo aCERCA. Um festival 
em que se explorou todo o universo 
conventual dentro das cercas dos 
Conventos de Alferrara. Nos últimos fins 
de semana de julho, o público teve 
oportunidade de usufruir deste espaço de 
forma imersiva através de visitas guiadas 
e performances ,  assim como, de 
concertos em locais improváveis. 

As visitas guiadas foram realizadas pelo 
Arqueólogo Carlos Tavares da Silva, o 
Historiador João Luis Fontes, o Arquitecto Victor Mestre, o Geólogo Miguel Tiago e a 
Bibli�ecária Paula Margato. Os concertos estiveram a cargo de “Filho da Mãe”, “O Gajo”, 
“Beatriz Nunes” e “A Gar�a Não”. 

O Festival aCERCA constituiu-se como o início de um projeto maior de di�são do património 
natural e cultural envolvendo ativamente as populações da Região de Setúbal. Nesta primeira 
edição participaram cerca de 600 pessoas, na sua maioria da Região de Setúbal. Contudo, foi 
interessante verificar o interesse de novos públicos, nomeadamente da margem norte da AML 
e até de outras nacionalidades.
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Durante o ano de 2021, com o contributo do Município do Barreiro, foi possível a instalação de 
uma unidade hidropressora para fornecimento de água para regas e combate a incêndio no 
Convento de São Paulo e o abastecimento de água para consumo humano no Convento dos 
Capuchos, permitindo assim aumentar e diversificar a atividade nos conventos.

Com o mesmo objetivo instalou-se ainda um ramal e um quadro elétrico nas imediações do 
Convento dos Capuchos. 

Quinta de São Paulo 

Em 2021 foram efetuados vários trabalhos de manutenção da Quinta de São Paulo, nomeada-
mente nos caminhos, na abertura de corta-fogos e nas suas vedações.

O espaço arborizado bem como os seus prados obrigaram também a um cuidado permanente, 
tendo sido feito um importantíssimo investimento na poda das árvores de grande porte do 
Parque de Merendas de São Paulo e do acesso à Quinta, de acordo com o estudo fitossanitário 
realizado anteriormente que avaliou 25 árvores de grande porte, concluindo que alguns 
espécimes apresentavam riscos elevados para os frequentadores destes espaços.
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MAEDS - MUSEU DE 
ARQUEOLOGIA E ETNOGRAFIA 

DO DISTRITO DE SETÚBAL

CEA - CENTRO DE �TUDOS ARQUEOLÓGICOS 

O MAEDS, através do Centro de �tudos Arqueológicos,  continua a assegurar a conservação e 
manutenção do acervo e património à sua guarda através de intervenções constantes, não só de 
preservação,  mas também para produção de conhecimento científico relevante para a 
identificação do percurso histórico da região. Entre os espaços com maior relevo salienta-se o 
Complexo romano de salgas de peixe do Creiro , na Arrábida e o Castro de Chibanes, em  Palmela.

Colocação de painel informativo com o QRcode do projecto Lisboa Romana
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Inventário, Conservação e �tudo 
 Tratamento da informação do sítio arqueológico de Chibanes para a monografia O 

CASTRO DE CHIBAN� NA CONQUISTA ROMANA. Intervenções arqueológicas de 1996 a 
2017. Inventário (medições, pesagem e catalogação) dos materiais arqueológicos do 
sítio arqueológico, num t�al de 2345 novas entradas e preenchimento dos campos em 
falta das entradas preexistentes.

 Desenho técnico de materiais dos sítios arqueológicos de Chibanes (a maioria dos quais 
figuram na Setúbal Arqueológica 20: cerâmica comum, campaniense, paredes finas, 
artefactos metálicos, objectos de adorno de osso, líticos e de vidro) e Montum de Baixo.

 Preparação de todos os desenhos, bases de dados e algumas f�ografias para 
investigadores e�ernos para produção de artigos para a monografia de Chibanes: 
cerâmica de verniz negro itálico, objectos de adorno, grafitos e inscrições, numismas, 
cerâmica cinzenta e megárica.

 Tintagem em Adobe Illustrator dos desenhos de materiais arqueológicos de Chibanes 
elaborados por Françoise Mayet (campanhas de 1996 a 2003).

 Inventário, quantificação/análise estatística da cultura material de Montum de Baixo, 
bem como distribuição dos artefactos no plano de ocupação. 

 Conservação, colagens e restauro de materiais de Chibanes, fábrica de salga de peixe da 
Travessa de Frei Gaspar, Montum de Baixo, Abul e Lapa do Bugio.

 Preparação de amostras para 3 datações de radiocarbono por AMS no Beta Analytic Inc: 1 
amostra de carvão do sítio arqueológico de Montum de Baixo (MBM1);  2 amostras 
(conchas e carvão) do sítio arqueológico de Castelejo (CASTELEJO 1A e CASTELEJO 1A CA).

Publicações

Apresentação da publicação “O SÍTIO ARQUEOLÓGICO DA GASPEIA E A NEOLITIZAÇÃO DO 
TERRITÓRIO DE ALVALADE – SADO”, incluída no vol. 19 da Setúbal Arqueológica. �te 
lançamento realizou-se no âmbito das Jornadas Europeias de Arqueologia e no decurso do 
Encontro “Amanhar a Terra. Arqueologia da Agricultura”, realizado em Palmela, por iniciativa 
da respectiva Câmara Municipal. O volume foi apresentado pelo Prof. Catedrático João Luis 
Cardoso e a mesa contou com a presença do Presidente do Conselho Diretivo da AMRS, Rui 
Garcia e ainda com um dos coordenadores do volume, Profª Doutora Joaquina Soares. 
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Conferências/Congressos/Parcerias

O MAEDS, por via da sua equipa de investigação manteve uma presença regular em conferen-
cias, congressos e parcerias:

  - MITOGENOME ANALYSIS “Encontro de Investigação Jovem da Universidade do Porto”
OF CATTLE FROM THE ROMAN REPUBLIC FORTIFICATION OF CHIBAN�, PALMELA, 
PORTUGAL, por Leonor Ferreira, Sílvia Guimarães, Joaquina Soares, Carlos Tavares da 
Silva, Cleia Detry, Anders Götherström, Ana Elisabete Pires, Catarina Ginja;

  -CALCOLÍTICO E FIM DE CICLO DOS Jornadas Internacionais “Amanhar a Terra”
INSTRUMENTOS POLIDOS BISELADOS. UMA OUTRA AGRICULTURA OBSERVADA A 
PARTIR DE CHIBAN�, por Joaquina Soares, Paulo Fonseca, Susana Duarte e Carlos Tavares 
da Silva - Palmela: Câmara Municipal de Palmela ;

 “ - OS UTILITÁRIOS AGRO-FLOR�TAIS E DE Jornadas Internacionais “Amanhar a Terra
CARPINTARIA DE CABEÇA DE VAIAMONTE (MONFORTE/ PORTUGAL): O TRABALHO DE 
SAPA DO EXÉRCITO ROMANO-REPUBLICANO, por Teresa Rita Pereira - Palmela: Câmara 
Municipal de Palmela;

 “Mesa-redonda digital Euroweb-Portugal. Fiar, tecer, tingir e coser. Perspectivas 
interdisciplinares sobre os tê�eis históricos em Portugal” - A PRODUÇA ̃O TÊXTIL 
DURANTE A IDADE DO FERRO E A CONQUISTA ROMANA NO POVOADO DE CHIBAN� - 
PALMELA (PORTUGAL) , por Teresa Rita Pereira, Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva; 

 “Mesa-redonda digital Euroweb-Portugal. Fiar, tecer, tingir e coser. Perspectivas 
interdisciplinares sobre os tê�eis históricos em Portugal” - O INSTRUMENTAL TÊXTIL DA 
CABEÇA DE VAIAMONTE (MONFORTE): REFLEXÕ� SOBRE O �TUDO DE UM CONJUNTO 
EXCEPCIONAL , por Teresa Rita Pereira, Elisa de Sousa e Francisco Gomes; 

 T“Online EuroWeb Conference 24th – 26th of November 2021. From the Household to the 
Factory: Modes and Conte�s of Te�ile Production from Prehistory to the Pre-Industrial 
Period”  - EXTILE PRODUCTION DURING THE ROMAN CONQU�T IN THE HILLFORT OF 
CHIBAN� - PALMELA (PORTUGAL), por Teresa Rita Pereira, Joaquina Soares e Carlos 
Tavares da Silva;

 “Online EuroWeb Conference 24th – 26th of November 2021. From the Household to the 
Factory: Modes and Conte�s of Te�ile Production from Prehistory to the Pre-Industrial 
Period”- FOR WHOM DO� THE SPINDLE SPIN? THE EXCEPTIONAL TEXTILE TOOL 
ASSEMBLAGE OF CABEÇA DE VAIAMONTE (MONFORTE, PORTUGAL) AND ITS POSSIBLE 
CONTEXT(S) , por Teresa Rita Pereira, Elisa de Sousa e Francisco Gomes;

 . Participação nas reuniões desta rede de arqueologia clássica PROJECTO LISBOA ROMANA
que abrange a Área Metropolitana de Lisboa, polarizada pelo tema: Felicitas Iulia Olisipo - 
O Ager Olisiponensis. Disponibilização pública em APP do património arqueológico do 
território do Município Romano de Olisipo (Lisboa), onde a fortificação de Chibanes, 
estudada e conservada pelo MAEDS se encontra representada. 
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Cedência de �pólio

 Cedência da placa de xisto com representação do ídolo almeriense, proveniente da 
Necrópole da Lapa do Bugio (Sesimbra) do Neolítico final – Calcolítico (2ª metade do IV / 
1ª metade do III milénios a.C.) para integrar a Exposição Internacional Ídolos. Olhares 
Milenares / Ídolos. Miradas Millenarias / Idols. Millennial Gazes, no Museu Nacional de 
Arqueologia, em Lisboa. 

 Cedência de espólio arqueológico da Ponta da Passadeira e do Gaio para integrar a 
Exposição – A Ocupação do Território Através dos Vestígios Arqueológicos: Do Paleolítico 
à Idade Contemporânea, na Capela de S. Sebastião, Moita. 

Workshops

O MAEDS promoveu a 4 de novembro2021, no Auditorio da APSS, o Workshop Internacional 
“Cães no passado e no presente: abordagens multidisciplinares | Dogs, past and present: an 
interdisciplinary perspective”.  

O workshop contou com a participação de:

  Francesca Lugli - “Water and no water dogs. The tradition of dogs and fishing boats”;

 Cleia Detry - “A domesticação do cão: origens e processos |Dog domestication: origins 
and processes”;

  Ana Elisabete Pires – “Cães antigos da Península Ibérica - O projecto Woof | Ancient dogs 
from Iberia - The Woof Project”;

 Ana Mª Niveau-de-Villedary y Mariñas - “La presencia del perro en los depósitos v�ivos 
de la segunda edad del hierro. Revisión y puesta al día”.

42



Investigação

Participação nas reuniões de esclarecimento e estabelecimento de parcerias no âmbito do 
Horizonte Europa (março 2021), projectos FCT e Portal da Inovação.

Integração de Joaquina Soares e de Teresa Rita Pereira no grupo de trabalho EUROWEB do 
Projecto europeu COST, que desenvolves ações de formação e investigação acerca de tê�eis 
arqueológicos. 

Publicações em Revistas Nacionais e Internacionais

Em 2021, foram vários os artigos dos investigadores do MAEDS  incluídos em publicações 
nacionais e internacionais: 

 , por  “A economia alimentar em Chibanes (Palmela) - Horizonte Campaniforme”
CARDOSO, J.L.; TAVAR� DA SILVA, C.; SOAR�, J.; MARTINS, F. - Ophiussa, 5, p. 103-130; 

 “ V. O estudo da fauna dos níveis da Idade do Ferro do Castro de Chibanes (Palmela, 
Portugal)”, por DETRY, C.; TAVAR� DA SILVA, C.; SOAR�, J.  - Setúbal Arqueológica 20,  
MAEDS/AMRS, p. 75-83;

 “Mitogenome analysis of cattle from the Roman Republic fortification of Chibanes, 
Palmela Portugal”, por FERREIRA, L.; GUIMARÃ�, S.; SOAR�, J.; TAVAR� DA SILVA, C.; 
DETRY, C.; GÖTHERSTRÖM, A.; PIR�, A. E.; GINJA, C. - Setúbal Arqueológica  20, 
MAEDS/AMRS, p. 85-104;

 “As representações de animais na baixela metálica tardo-republicana. O exemplo de 
Cabeça de Vaiamonte (Monforte, Portugal)”, por PEREIRA, T. R. - Al-madan online, 24-2. 
Almada: Centro de Arqueologia de Almada, p.19-32;

 "O contributo do conjunto artefactual de Cabeça de Vaiamonte (Monforte, Portalegre) 
para a leitura do panorama sertoriano” por, PEREIRA, T. R. - In C. Pereira, P. Albuquerque, 
Á. Morillo, C. Fabião e F. Chaves (Eds.), De Ilipa a Munda. Guerra e conflito no Sul da 
Hispânia. (�tudos e memórias 15). Lisboa: UNIARQ/FL-UL, p.253-274;

 , por PEREIRA, T. R. - Setúbal Arqueológica 20, “XVII. Os artefactos metálicos”
MAEDS/AMRS, p. 305-346;

 , por PEREIRA, T.R.; SOAR�, J.; TAVAR� DA SILVA, C. - “XV. Fiação, tecelagem e costura”
Setúbal Arqueológica  20, MAEDS/AMRS;

 “Economia Agro-Marítima em tempos neolíticos na fachada atlântica Portuguesa. Breve 
Balanço", por SOAR�, J. - UNIARQ/FLUL; Workgroup on Ancient Peasant Societies 
(WAPS), p.107-129;

 “Chapter 5. Searching for the Turning Point to Bronze Age Societies in Southern Portugal: 
Topi� For A Debate”, por SOAR�, J. -  Oxford: Archaeopress Archaeology, p.82-104. 
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 , por SOAR�, J. - Entrevista In “A experiência do Grupo de Trabalhos Arqueológicos”
Memórias da Praia de São Torpes. Sines: Europress, p.183-191;

 , por SOAR�, J.; DUARTE, Setúbal “IV. Enterramentos infantis em espaço residencial”
Arqueológica 20, MAEDS/AMRS, p. 71-74;

 “The Late Mesolithic of the south-western coast of Portugal: The lithic industry of Vale 
Marim I in focus”, por SOAR�, J.; MAZZUCO, N.; TAVAR� DA SILVA, C. - Foranging 
Assemblages. Volume 2. Belgrado: Serbian Archaeological Society/ New York: The Italian 
Academy for Advanced Studies in America, Columbia University, p. 301-307;

 , por SOAR�, J.; “O sítio arqueológico da Gaspeia e o território neolítico de Alvalade”
TAVAR� DA SILVA, C. - Memórias da Terra, das Águas e dos Povos. Santiago do Cacém: 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém, p. 37-73;

 , por SOAR�, J.; TAVAR� DA “XX. Cultura Material e Sociedade: As Conclusões Possíveis”
SILVA, C. - Setúbal Arqueológica 20, MAEDS/AMRS, p. 377-396;

 , por SOAR�, J.; TAVAR� DA SILVA, J. - Setúbal Arqueológica 20, “I. Introdução”
MAEDS/AMRS, p. 9-24;

 , por “O sítio do Neolítico Antigo de Montum de Baixo (Melides – Alentejo Litoral)”
SOAR�, J.; TAVAR� DA SILVA, C.; DUARTE, S. - Ophiussa, 5, p. 63-102;

 , por SOAR�, J.; TAVAR� “O Castro de Chibanes nos meandros da Conquista Romana”
DA SILVA, C.; PIMENTA, J.; PEREIRA, T. R.; DUARTE, S.; COELHO-SOAR�, A.; DETRY, C.; 
SORIA, V. - �tudos & Memórias 15, Lisboa: Uniarq, p. 275-292; 

 , por SOUSA, E.; PEREIRA, T. R. - Setúbal Arqueológica 20, “XIII. A cerâmica comum”
p.149-228;

 , por TAVAR� DA SILVA, C. - Memórias “A Pré-história Holocénica da Baía de São Torpes”
da Praia de São Torpes. Sines: Europress, p. 192-199;

 “III. Chibanes. Organização do �paço Edificado durante a Idade do Ferro e o Período 
Romano Republicano”, por TAVAR� DA SILVA, C.; SOAR�, J.; DUARTE, S. - Setúbal 
Arqueológica 20, MAEDS/AMRS, p. 43-70;

 , por  “II. Chibanes. As Campanhas de 1996-2017 e a Periodização da Ocupação Humana”
TAVAR� DA SILVA, C.; SOAR�, J.; COELHO-SOAR�, A.; DUARTE, S.; PEREIRA, T.R.  - 
Setúbal Arqueológica 20, MAEDS/AMRS, p. 25-42;

 “Ocupação do Período Romano Republicano dos sectores ocidentais do Castro de 
Chibanes (Palmela): Um balanço”, por TAVAR� DA SILVA, C.; SOAR�, J.; PIMENTA, J.; 
DUARTE, S.; COELHO-SOAR�, A.; PEREIRA, T. R. - Lisboa Romana - Felicitas Iulia 
Olisipo. O Ager Olisiponensis e as estruturas de povoamento. Lisboa, Câmara Municipal 
de Lisboa, p. 134-164.
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Publicações do MAEDS

Setúbal Arqueológica, vol. 20

Edição da revista . Setúbal Arqueológica, vol. 20 “O CASTRO DE 
CHIBAN� NA CONQUISTA ROMANA. In tervenções 
arqueológicas de 1996 a 2017”.

�ta publicação do MAEDS/AMRS contou com a coordenação 
de Carlos Tavares da Silva e  de Joaquina Soares. 

MAEDS – Serviço Educativo/Di�são Cultural

Exposições Temporárias

JACIRA DA CONCEIÇÃO I BADIA 

Com a terra de Cabo Verde se fazem 
p�es, casas, se moldam sentimentos e 
ideias, se imita a Natureza na criação da 
rocha, na criação do novo.

Jacira da Conceição é portadora de uma 
herança cultural aprendida com as 
oleiras de Trás di Munti do interior da 
ilha de Santiago, saber-fazer ao serviço 
de uma visão feminina da existência, 
sustentada pela grande deusa-mãe, 
senhora da terra e da fertilidade. 
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“IMAGINAR É PRECISO”

Já com a antevisão dos tempos pós-pandémicos, a abordagem curatorial subjacente às 
exposições do Dia Internacional dos Museus, no âmbito da temática sugerida pelo ICOM, 
valorizou a procura da multivocalidade.

Os artistas que aceitaram o desafio lançado pelo m�e das presentes exposições, com 
experiências de vida, técnicas e estilos muito diferenciados, convergem na reflexão sobre a 
impossibilidade de não vivermos juntos em um planeta sem fronteiras, por mais que os 
“poderosos” tentem barricar-se atrás de muros. Desta forma, o olhar volta-se para a cidade e 
território que a nutre nos mais diversos sentidos, esperando que a nossa curadoria possa, 
mesmo que modestamente, dar o seu contributo para o debate público sobre o papel dos 
museus e dos criadores culturais na modelação dos espaços que coabitamos e na sua 
projeção �tura.

“Blue Moon”, gravura de Joanna Latka;

“Cidades Impossíveis”, pintura de José Taklyn;

“Imaginar Cetóbriga”, desenho de Zé Minderico 

“Bocage visto pela comunidade educativa de Setúbal”

Integrada no Programa Cultural “Bocage o Poeta da Liberdade. A construção da memória nos 
150 anos do monumento a Bocage”. A 
mostra reuniu várias formas de ver Bocage 
pelos olhos dos mais novos, elementos da 
comunidade educativa de Setúbal e os 
resultados de um inquérito que analisa o 
conhecimento existente sobre a vida e obra 
do poeta realizado aos alunos da �cola 
Básica Barbosa du Bocage, no ano escolar 
2020-2021.
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A inauguração contou com a presença de vários elementos da Comunidade Educativa local, 
nomeadamente da �cola Básica Barbosa du Bocage e da �cola Básica Luísa Todi, participantes 
na iniciativa que partilharam as suas experiências sobre o trabalho desenvolvido.

Exposição colectiva "Bocage e Eu. A procura da Liberdade“

A exposição “Bocage e Eu. A Procura da 
Liberdade“,  contou com a participação 
dos seguintes artistas: Ana Férias, Ana 
Lima-Netto, Catarina Castel-Branco, 
Catarina Garcia , Cristina Troufa, 
Eduardo Carqueijeiro, Irene Buarque, 
Jaime Silva, Nuno Lemos, Pedro 
Almeida, Rosa Nunes e Vítor Pomar.

Exposição integrada no Programa 
Cultu-ral “Bocage o Poeta da Liberdade. 
A construção da memória nos 150 anos 
do monumento a Bocage”.

Conferências e outros Eventos

“IMAGINAR É PRECISO”

18 Maio /Dia Internacional dos Museus 2021

O Conselho Internacional de Museus ICOM 
estabeleceu como tema do Dia Internacional de 
Museus, a ser comemorado em 18 de Maio de 
2021 “O FUTURO DOS MUSEUS: RECUPERAR 
E REIMAGINAR”. 

Tal como nos anos anteriores, o MAEDS 
convidou o público em geral a participar em um 
programa especialmente criado para este dia.

Assim sendo o MAEDS promoveu:

 Visita ao vale do Alcube : Património 
natural, arqueológico e vitivinícola, com 
prova de vinhos na adega de Alcube com a 
orientação de Nuno David e João Serra;

 Inauguração das exposições temporárias, “Blue Moon”, gravura de Joanna Latka; 
“Cidades Impossíveis”, pintura de José Taklyn; “Imaginar Cetóbriga”, desenho de Zé 
Minderico.
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Programa Cultural “Bocage, o Poeta da Liberdade. A construção da memória nos 150 anos do 
monumento a Bocage”

Conferências 

“A época de Bocage- resistências e mudanças no 
ocaso do antigo regime”, com António Chitas

“Bocage e a Maçonaria”, com Jorge Morais

“Poesia erótica do tempo de Bocage”, com António 
Galrinho 

"Setúbal na época da inauguração do monumento a 
Bocage“, com Albérico Afonso Costa

Ciclo de Cinema

Inserido no Programa Cultural “Bocage, o Poeta da Liberdade. A construção da memória nos 
150 anos do monumento a Bocage” teve lugar, no Auditório Municipal Charl�, em Setúbal, o 
ciclo de cinema composto pela: “O Ideário de Bocage na sua época e na contemporaneidade”  

 “Trilogia das Cores” do realizador polaco Krzysztof Kie lowski;

 AMADEUS , drama biográfico musical de Miloš Forman. 
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Visita guiada integrada no programa cultural “Bocage o Poeta da Liberdade. A Construção da 
Memória nos 150 anos do Monumento a Bocage”. 

 Visita guiada ao Museu do Aljube - Resistência e Liberdade e Antiga Cadeia do Limoeiro 

Visita guiada por Fernando Silva. 

Bocage foi aqui encarcerado em 1797 por m�ivos políticos. �teve sujeito a violência física e 
assédio psicológico, que lhe debilitaram definitivamente a saúde e apressaram a sua morte 
aos 40 anos de idade. Inspirado pelo ideário da Revolução Francesa, a sua vasta produção 
literária é um hino à liberdade, contra a 
miséria e a opressão que caracterizaram 
o ambiente social estagnado, retrógrado 
e repressivo do Portugal do reinado de D. 
Maria I, policiado pelo implacável 
intendente geral Pina Manique.

Organização conjunta MAEDS/AMRS; 
Junta de Freguesia de São Sebastião e 
�cola Básica Hermenegildo Capelo

Projecto editorial em “O Setubalense”, dedicado ao poeta Manuel Maria Barbosa du Bocage.

Entre Setembro e Dezembro foram publica-
dos diversos artigos e 4 páginas temáticas 
dedicados a Bocage ao longo de 10 edições 
deste jornal.

Coordenação de António Chitas, Inês Antunes 
Malta, Joaquina Soares e José Madureira 
Lopes.
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O MUSEU ONLINE

As limitações impostas pela pandemia obrigaram ao reforço das atividades online, por forma 
a manter os elos de comunicação com os públicos.

Concurso "Conhecer o Património de Setúbal»

O concurso “Conhecer o Património de Setúbal” decorreu de 1 de Fevereiro a 5 de Abril de 
2021, com a apresentação de questões publicadas  semanalmente sobre o Património de 
Setúbal.

  Disponibilizaram-se para consulta em open access os seguintes catálogos da série 
“Publicações de Arte”;

- Badia / Jacira da Conceição

- Imaginar é preciso...

- Bocage e Eu. A Procura da Liberdade

  Disponibilizaram-se online todas as edições da revista “Setúbal Arqueológica”

VISITAS-OFICINAS

MUSEU / �COLA / TERRITÓRIO

As visitas guiadas às exposições permanentes e temporárias do museu fazem parte das suas 
r�inas diárias, de acordo com um horário fixo de abertura ao público. De terça a sábado, das 
9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. As entradas no museu são gratuitas. 

O museu vai à escola...

�cola Básica 2+3 de Aranguês (Setúbal)/ �cola Secundária Sebastião da Gama 
(Setúbal)/�cola Alfredo Reis Silveira (Arrentela)

Oficina de Natal “Construção de prendas”

Construção de prendas inspiradas em Fábulas de Bocage.
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Oficina “É possível desenhar a Liberdade?”

Partindo de uma visita guiada à exposição de 
artes visuais "Bocage e Eu. A procura da 
liberdade", os participantes foram desafiados a 
expressar e a refletir através do desenho o seu 
sentido de liberdade.

Ateliers de Verão 2021

Como vem sendo habitual, o MAEDS realizou durante o mês de 
Julho um conjunto de ateliers lúdico-pedagógicos: 

 �culturas à solta no museu

Partimos de uma visita à exposição de escultura de Jacira da 
Conceição onde explorámos a dimensão artística através de 
actividades escultóricas como montagem e modelação, traba-
lhando no desenvolvimento de volumes tridimensionais e suas 
possibilidades construtivas. Construímos formas e seres do 
ambiente natural, urbano e do mundo imaginário, materializa-
das em pequenas esculturas.

 Dar asas à imaginação 

Tendo como ponto de partida a exposição "Imaginar é Preciso" conhecemos o trabalho de Joana 
Latka, José Taklyn e Zé Minderico. Os participantes realizaram trabalhos de desenho, pintura, 
colagem, f�ografia e mon�ipias. Houve ainda espaço para realizar uma exposição com os 
trabalhos realizados durante o atelier.

Lixo velho, vida nova...

�te atelier ofereceu uma variedade de atividades criativas que tiveram como objetivo envolver 
os participantes na reutilização de materiais do uso qu�idiano que acabariam no lixo.  Criámos 
histórias, personagens e jogos que valorizaram a importância da preservação do ambiente.
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ADMINISTRAÇÃO GERAL             
E FINANÇAS 

A área de administração geral e finanças é composta pelos setores de contabilidade e patrimó-
nio, aprovisionamento, tesouraria, recursos humanos e expediente, arquivo e serviços gerais. 

Foram cumpridas as normas e os regulamentos internos em vigor, em todos os procedimentos 
administrativos desenvolvidos nos referidos setores. Foram igualmente asseguradas as �n-
ções elencadas para esta área, na �trutura Orgânica dos Serviços da AMRS.

No setor de contabilidade foi implementada no SNC-AP a interoperabilidade com a Saphety 
para receção de faturação eletrónica (Solução EDI) emitida pelos nossos fornecedores.

�tá ainda por concluir o processo de implementação do so�ware aplicacional (OAD – Obras por 
Administração Direta) da AIRC, devido a diversos constrangimentos resultantes da COVID-19 
nos últimos dois anos, embora necessário no apuramento mais real da contabilidade de gestão.

No setor de aprovisionamento foram elaborados vinte e cinco processos de adjudicação, (um de 
espreitada de obras públicas , sete por consulta prévia, dezasseis por ajuste direto e um de 
locação operacional), todos no âmbito da contratação pública (CCP), num t�al de encargos de € 
299.972,55, acrescidos de IVA à taxa de 23%. 

No setor de tesouraria foram asseguradas todas as orientações financeiras definidas superior-
mente e executadas as tarefas que lhe estão atribuídas, incluindo, a gestão do plano de tesoura-
ria, permitindo acompanhar com rigor a execução financeira dos projetos e atividades da 
Associação.

No setor dos serviços de expediente, arquivo e serviços gerais, foi assegurado o controlo de 
existência de bens do economato, necessários ao desenvolvimento das atividades da AMRS, 
bem como as tarefas inerentes ao registo de entradas e saídas de correspondência e documen-
tos, através do SGD - Sistema de Gestão Documental. Assegurou ainda a gestão do economato.

Na área dos recursos humanos a AMRS iniciou o ano de 2021 com 34 trabalhadores ao seu 
serviço e terminou com 35 trabalhadores, com contratos individuais de trabalho por tempo 
indeterminado, distribuídos pela Sede (16); SPD - Setúbal Península Digital (4); Quinta de S. 
Paulo (4) e MAEDS - Museu de Arqueologia e Etnografia (10). 

Dos trinta e cinco trabalhadores, vinte e quatro são mulheres e destas, treze são técnicos supe-
riores, uma engenheira de informática, sete assistentes técnicos e três assistentes operaciona-
is - onze são homens e destes, quatro são técnicos superiores, um engenheiro de informático, 
um técnico de informática, dois assistentes técnicos e três assistentes operacionais. A idade 
média dos trabalhadores é de 47 anos (AMRS – 50 anos; SPD – 47 anos; Quinta S. Paulo – 39 
anos; MAEDS – 52 anos).
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No âmbito da promoção da saúde e prevenção da doença, foram realizados exames médicos aos 
trabalhadores e obtidas as fichas individuais de aptidão para o trabalho, no âmbito dos serviços 
de Segurança e Saúde no Trabalho, conforme Portaria n.º 71/2015, de 10 de março.

Foram ainda contratualizadas consultas e exames complementares no âmbito da Saúde da 
Mulher.
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RELATÓRIO DE G�TÃO

1. INTRODUÇÃO
O relatório de gestão visa espelhar os resultados obtidos no exercício de 2021, traduzidos na atividade 
desenvolvida no referido ano económico, no âmbito das atribuições e competências da Associação de 
Municípios da Região de Setúbal, proporcionando uma visão da sua situação económico-financeira, 
através da análise às demonstrações financeiras e orçamentais, aferindo o desempenho da sua gestão 
pela avaliação dos resultados e o grau de eficiência e eficácia dos recursos colocados à concretização 
dos objetivos a que se propôs, para melhor servir os interesses dos seus municípios associados.

Para esse efeito, é apresentada, neste documento, uma análise à execução orçamental da receita e da 
despesa, bem como, à execução das grandes opções do plano (GOP).

Do ponto de vista financeiro, apresenta-se uma análise das principais rubricas do Balanço e da 
Demonstração de Resultados por Natureza, similarmente ao efetuado nos anos anteriores.

Se tivermos em conta apenas a execução das receitas correntes, verificamos um decréscimo € 35.072 
(2,00%), face a 2020, devido essencialmente à redução das transferências correntes.

Relativamente ao Orçamento anual, as receitas t�ais tiveram uma taxa de execução de 61,93% e as 
despesas t�ais, uma taxa de execução de 58,92%.

Em 2021, foram cumpridos todos os limites estabelecidos por lei, nomeadamente, o princípio do 
equilíbrio orçamental e a inexistência de pagamentos em atraso.

O resultado líquido do exercício é de € 102.936,87 e inferior ao de 2020 em € 140.173,64.

Abaixo procedemos à análise global dos documentos de prestação de contas de 2021, bem como dos 
rácios de atividade que são apresentados nas demonstrações financeiras e orçamentais e evidenciam 
que a AMRS detém uma situação financeira e económica equilibrada, cumprindo os objetivos a que se 
propôs no Plano e Orçamento para este exercício e mantendo uma gestão rigorosa.
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2. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLITICA 
ORÇAMENTAL DA AMRS
Nos quadros seguintes apresenta-se a evolução dos principais indicadores orçamentais da 
Associação de Municípios da Região de Setúbal, nos últimos 4 anos, através da análise dos segmentos 
“receita” e “despesa”.

2.1.  Análise da execução orçamental global 

A execução orçamental global registou um saldo corrente (receita corrente – despesa corrente) de € 
128.017,07, um saldo de capital (receitas de capital – despesas de capital) de € - 45.427,34 e um saldo 
global do exercício de € 83.930,99 (receita efetiva – despesa efetiva).

A Despesa teve como fonte de financiamento as receitas próprias, excetuando as despesas relaciona-
das com a execução do Projeto “Comunicação Digital de Proximidade”, no âmbito da OPP – 
Orçamento Participativo Portugal 2017, as quais foram financiadas por receitas gerais.

 

Receita Efetiva 1.722.837 1.815.582

Despesa Efetiva 1.638.906 1.908.382 2.058.328

Saldo para a Gerência 
do ano anterior 374.701

Saldo Corrente

Saldo Capital

Saldo Primário

258.497

-351.311

-92.800

112.608

-

2021Principais indicadores 
económicos

2020 2019

348.920

128.017

-45.427

83.931

1.993.880 1.815.572

1.725.342

2018

439.150

163.303

-

-

(Valores expressos em euros)

Saldo Global 83.931 -92.800 -64.448 90.230

Saldo para a Gerência 
do ano seguinte  281.901 374.701365.832 439.150

281.901
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2.1.1.  Receita

A taxa média de arrecadação da receita dos últimos quatro anos é de 66,59%.

As liquidações a transitar dizem respeito, maioritariamente, ao valor registado em imparidades de 
clientes (ver n�a 9 – imparidades de ativos do anexo às demonstrações financeiras).

2.1.1.1.  Receitas Correntes

A receita corrente representa 99,92% da receita t�al cobrada. É proveniente, maioritariamente, das 
transferências de contribuições estatutárias e projetos participados pelos municípios associados, nos 
termos dos estatutos.

2.1.1.2.  Evolução da Receita Corrente

A receita corrente diminuiu € 35.072 face ao ano anterior, traduzindo um decréscimo de 2,00% 

Valor Orçamentado
Valor Executado

Taxa de Execução (%) 

Receita T�al

Saldo Global

2020 20192021

2.794.585 2.900.3652.781.730
1.815.582 1.993.8801.722.837

64,97 68,7562,93

2018

2.567.189
1.815.572

70,72

(Valores expressos em euros)

839.931 824.190 785.997924.981

Orçamento Execução
2021 2021

2.729.23506 - Transferências correntes 1.693.634 62,05

07 - Venda de bens e serviços correntes 25.495 24.694 96,86

08 - Outras receitas correntes 26.900 3.168 11,78

T�al das Receitas Correntes 2.781.630 1.721.496 61,89

Receitas Correntes Taxa de 
Execução (%)

(Valores expressos em euros)

Receitas Correntes 2020 20192021

Transferências correntes 1.722.623 1.763.8841.693.634

Venda de bens e serviços
correntes 30.145 22.93524.694

Outras receitas correntes 3.800 26.9443.168

T�al das Receitas Correntes 1.756.568 1.813.7601.721.496

2018

1.765.595

20.467

29.510

1.815.572

(Valores expressos em euros)
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2.1.1.3.  Evolução das Transferências Correntes 

Pelo segundo ano consecutivo e face ao COVID - 19, não foram arrecadadas verbas de entidades 
públicas e privadas, no âmbito do Mecenato Cultural, para o projeto “Festival Liberdade – edição 
2021”, que não se realizou.

No corrente ano, não se arrecadaram as verbas previstas relativas à devolução do montante de € 
40.753,99 do projeto “Proder n.º 200009079 – Arrábida a Património Mundial”, cujo processo ainda 
decorre no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, sob o n.º 881/16.6BEALM, e às dívidas com a 
comparticipação dos municípios de Alcochete e Santiago do Cacém, na parte que lhes coube na 
repartição do valor da subscrição do aumento do capital social desta Associação de Municípios na CDR 
– Cooperação e Desenvolvimento Regional, EIM, em 2003, sociedade dissolvida em 2017.

2.1.1.4.  Outras Receitas

As Outras receitas reportam somente reposições não abatidas aos pagamentos e de valor pouco 
significativo, relativas a restituições de consumos de águas pagos no ano anterior e à devolução pela 
Viagens Abreu, SA de cheque-viagem não realizada em 2020, devido à pandemia do Covid-19, para 
participação da AMRS no Congresso dos Municípios e Regiões da Europa, na Áustria.

Evolução das transferências correntes 

T�al das Transferências Correntes 

2020 20192021

Administração Central 25.662 1.7090

Administração Local: 1.696.961 1.740.4901.693.634

1.693.634 1.763.884

Duodécimos 1.467.011

Proder nº 200009079 - Arrábida
a Património Mundial 0

1.722.623

00

1.463.684

Sociedades e quase-sociedades 
não financeiras

0 21.68530

Privadas 0

Públicas 00 8.561

0 13.124

2018

0

1.723.207

1.765.595

0

1.463.684

42.388

7.888

34.500

1.490.115

(Valores expressos em euros)

Outras - OPP - Comunicação 
Digital de Proximidade 0 0 0

Comparticipação capital social CDR 0 00 0

Setúbal Península Digital 229.950 229.950 259.523229.950

25.662

(Valores expressos em euros)

Orçamento Execução
2021 2021

15 – Reposições não abatidas 
nos pagamentos 100 1.341 1.341,26

T�al das Outras 
Receitas Orçamentais

100 1.341 1.341,26

Outras Receitas Taxa de 
Execução (%)
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2.1.1.5.   Evolução das Outras Receitas

2.1.2.   Despesa

A taxa de realização da despesa global no exercício de 2021 foi de 58,92% e representa um nível de 
pagamentos na ordem dos € 1.638.906.

2.1.2.1.  Despesa Corrente

A taxa de execução da despesa corrente foi de 82,09% e representa um volume de gastos correntes em 
€ 1.593.479.

2.1.2.2.  Evolução da Despesa Corrente

(Valores expressos em euros)

2020

15 – Reposições não abatidas nos pagamentos 14

T�al das Outras 
Receitas Orçamentais

14

Evolução das Outras Receitas

16 – Saldo da gerência anterior 200.000

T�al Geral das Outras Receitas 200.014

2019

180.120

180.120

360.000

540.120

2018

0

0

0

0

2021

1.3410

1.341

0

1.341

2020 20192021

Valor Orçamentado 2.994.585 3.260.3652.781.730

Valor Executado 1.908.382 2.058.3291.638.906

Taxa de Execução (%) 63,73 63,1358,92

DespesaT�al 2018

2.567.189

1.725.342

67,21

(Valores expressos em euros)

Compromisso a transitar 80.520 - -79.700

Obrigações a pagar 14.641 - -7.956

Orçamento Execução

2021 2021

01 - Despesas com pessoal 909.968 95,87

02 - Aquisição de bens e serviços 668.334 69,02

04 - Transferências correntes 7.00 93,33

06 - Outras despesas correntes 8.177 50,85

T�al de Despesas Correntes 1.593.479 82,09

Despesas Correntes
Taxa de 

Execução (%)

949.180

968.363

7.500

16.080

1.941.123

(Valores expressos em euros)

(Valores expressos em euros)

Evolução das despesas correntes 20202021

Despesas com pessoal 855.244909.968

Aquisição de bens e serviços 620.707668.334

Transferências correntes 13.9507.000
Outras despesas correntes 8.1708.177
T�al das despesas correntes 1.498.071

2019

1.593.479

885.278

807.583

0

8.291

1.701.152

2018

814.888

829.266

0

8.115
1.652.269
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Em 2021 há um acréscimo dos custos com pessoal, quando comparados com 2020, resultante do 
aumento salarial do ano, das alterações do posicionamento remuneratório na sequência da avaliação 
do desempenho dos trabalhadores no biénio 2019/2020 e, bem ainda, do recrutamento de um técnico 
superior. 

A Aquisição de bens e serviços tiveram um acréscimo na ordem dos 47.600 euros, quando comparadas 
com 2020,  pelo retomar da atividade da AMRS, embora ainda que parcialmente.

As Outras despesas correntes mantiveram o seu nível de execução relativamente com o ano anterior e 
resultam das qu�izações em entidades não societárias e das comissões bancárias.

2.1.2.3.  �trutura da Despesa Corrente

 

2.1.2.4.  Despesa de Capital

2.1.2.5.  Evolução da Despesa de Capital

(Valores expressos em euros)

Orçamento Execução
2021 2021

07 - Aquisição de bens de capital 840.607 45.427 5,40

T�al de Despesas de Capital 840.607 45.427 5,40

Despesas de Capital
Taxa de 

Execução (%)

(Valores expressos em euros)

Evolução das despesas 2021 2020 2018

10 - Aquisição de bens de capital 45.427 410.311 73.073

T�al das Despesas de capital 45.427 410.311 73.073

2019

357.177

357.177

900 000

800 000

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0
Despesas com

pessoal
Aquisição de bens

e serviços
Transferências 

correntes
Outras Despesas 

Correntes

909.968€

668.334€

8.177€ 7.000€

1 000 000
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2.1.2.6.  Despesa por Classificação Orgânica

2.1.2.7.  Equilíbrio orçamental

Foi cumprido o princípio de equilíbrio orçamental previsto no ponto 3.1 (Princípios orçamentais) do 
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, que se mantêm em vigor, onde se estabelece que “na 
elaboração e execução do orçamento, as receitas correntes devem ser, pelo menos, iguais às despesas 
correntes”.

Equilíbrio Orçamental – art. 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3/9

Na execução do orçamento, a receita corrente bruta foi superior à despesa corrente, acrescida das 
amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo, em € 128.017, conforme se verifica no 
mapa infra.

(Valores expressos em euros)

Administração Autárquica (01)

Setúbal – Península Digital (02)

Quinta de S. Paulo (03)

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

Orçamento Execução %

1.106.141 73,32

331.692 94,69

T�al das despesas 2.781.730 58,92

Evolução da despesa 2021 2018

939.021

279.187

1.725.342

603.413 177.47627,82

46,71740.484 329.657

972.553

290.164

2.058.329

161.568

634.044

2019

811.031

314.086

1.638.906

167.890

345.899

832.204

347.885

1.908.382

192.249

536.044

2020

€ 1.721.496Receita Corrente Cobrada Bruta

Despesa Corrente

SALDO € 128.017

€ 1.593.479

Amortização média de empréstimo de médio e longo prazo anual € 0
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3.  GRAND� OPÇÕ� DO PLANO

3.1.  �trutura das GOP

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 desenvol-
vidas no corrente ano económico.

As Grandes Opções do Plano (GOP) são constituídas pelo Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e 
Atividades Mais Relevantes (AMR).

A taxa de execução global das GOP foi de 24,67%. O PPI - Plano Plurianual de Investimento apresen-
tam um grau de execução de 5,40% e as AMR - Atividades Mais Relevantes 54,86%.

3.1.1.  Execução 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 Etnografia do Distrito de 
Setúbal e dentro deles os respetivos programas, projetos e ações.

Por Orgânica
PPI

2021
AMR
2021

GOP
2021

Taxa de 
Execução 

(%)

Administração Geral (01) 27.941 331.110 359.051 33,76

Setúbal – Península Digital (02) 21.500 107.550 129.050 92,18

TOTAL 840.607 536.510 1.377.117 24,67

Quinta de S. Paulo (03) 433.019 32.850 465.869 9,27

MAEDS-Museu de Arqueologia e 
Etnografia do Distrito de Setúbal (04) 358.147 65.000 423.147 13,32

Execução 

9.404

20.500

45.427

12.789

2.734

Execução 

111.803

98.453

294.318

30.413

53.649

Execução 

121.207

118.953

339.745

43.202

56.383

(Valores expressos em euros)

(Valores expressos em euros)

DOTAÇÃO PAGAMENTO EXECUÇÃO (%)

359.051 121.206 33,76

27.241 10.189 37,40

55.260 46.228 83,66

5.600

171.750

12.600

1.255

5.325

0,73

42,46

129.050 118.953 92,18

71.450 63.287 88,58

815 14,56

41.400 39.584 95,61

40.200 17.810 44,30

5.00 0 0,00

57.600 55.666 96,94

OBJECTIVOS

01-Administração Geral

001 -Organização e �ncionamento dos serviços

002 - Apoio à Gestão Autárquica

005 -Cultura

008 -Formação e Modernização Administrativa 

02-Setúbal – Península Digital

001- Organização e �ncionamento dos serviços

003 - Educação

004 - Rede Intermunicipal de Bibli�ecas na Região de Setúbal

006 - Juventude

007 - Desenvolvimento Regional 

002- Desenvolvimento
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A Administração Geral, �nção onde se desenvolvem as principais atividades, no âmbito das 
atribuições e competências da AMRS, tem uma taxa de execução orçamental de 33,76% seguida do 
SPD-Setúbal Península Digital com 92,18%, da Quinta de S. Paulo com 9,27% e do MAEDS-Museu de 
Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal com 13,32%.

423.147 56.383 13,32

355.147

12.839

49.611

935

11.431

40.178

0,26

89,03

80,99

5.550 3.839 69,16

TOTAL GERAL

04 - Museu Arqueologia e Etnografia - MAEDS

003 - Trabalhos museológicos

002 - Instalações e serviços

004 - Atividades

001- Organização e �ncionamento dos serviços

339.745 24,671.377.117

465.869 43.202 9,27

18.969

11.400

17.932

10.464

94,53

91,79

435.500 14.806 3,40

03 - Quinta S. Paulo

001- Organização e �ncionamento dos serviços

002- Quinta Pedagógica

003 - Convento S. Paulo
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4.  PLANO PLURIANUAL DE INV�TIMENTO 

4.1.  Execução do PPI

O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve uma execução orçamental global de € 45.427, a que 
corresponde uma taxa de 5,40%

4.2.  Financiamento do PPI

O PPI foi  exclusivamente por receitas próprias, excetuando as despesas relacionadas com a  financiado
implementação do Projeto “Comunicação Digital de Proximidade”, no âmbito da OPP – Orçamento 
Participativo Portugal, os quais foram financiados por receitas gerais (Objetivo 1, Programa 4 – Rede 
Intermunicipal de Bibli�ecas, Ação 1 – Equipamento básico).

2.373.615

(Valores expressos em euros)

OBJECTIVOS DOTAÇÃO PAGAMENTO EXECUÇÃO (%)

01-Administração Geral 27.941 9.404 33,66

02-Setúbal – Península Digital 21.500 20.500 95,35

002- Desenvolvimento 21.500 20.500 95,35

TOTAL GERAL 840.607 45.427 5,40

03 - Quinta S. Paulo 433.019 12.789 2,95

04 - Museu Arqueologia e Etnografia - MAEDS 358.147 2.734 0,76

001 -Organização e �ncionamento dos serviços 24.941 8.622 34,57

3.000 782 26,07004 - Rede Intermunicipal de Bibli�ecas da Região de Setúbal

0091 Organização e �ncionamento dos serviços 13.019 12.789 98,24

 003 - Convento S. Paulo 420.000 0 0,00

002 - Instalações de serviço 355.147 935 0,26

001- Organização e �ncionamento dos serviços 3.000 1.799 59,97
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5. ATIVIDAD� MAIS RELEVANT� - AMR

5.1.  Execução das AMR

As Atividades Mais Relevantes (AMR) tiveram uma execução orçamental de € 294.318, que corres-
ponde a uma taxa de execução de 54,86%.

5.2.  Financiamento das AMR

O financiamento das AMR - Atividades Mais Relevantes foi efetuado exclusivamente por receitas 
próprias, excetuando as despesas relacionadas com a implementação do Projeto “Comunicação 
Digital de Proximidade”, no âmbito da OPP – Orçamento Participativo Portugal, os quais foram 
financiados por receitas gerais (Objetivo 1, Programa 4 – Rede Intermunicipal de Bibli�ecas, Ação 2 – 
Trabalhos especializados).

(Valores expressos em euros)

OBJECTIVOS DOTAÇÃO PAGAMENTO EXECUÇÃO (%)

01-Administração Geral 331.110 111.803 33,77

001 -Organização e �ncionamento dos serviços 1.567 68,14

002 - Apoio à Gestão Autárquica

2.300

46.228 83,66

005 -Cultura

37.200

008 -Formação e Modernização Administrativa 

5.600

5.000

1.255

5.325

0,73

42,26

02-Setúbal – Península Digital 107.550 98.453 91,54

001- Organização e �ncionamento dos serviços 71.450 63.287 88,58

03 - Quinta S. Paulo 32.850 30.413 92,58

001- Organização e �ncionamento dos serviços

002- Quinta Pedagógica

5.950

11.400

5.142

10.464

86,43

91,79

816 14,56

003 - Educação

55.260

39.584 95,61

004 - Rede Intermunicipal de Bibli�ecas na Região de Setúbal

41.400

17.028 45,77

006 - Juventude

003 - Convento S. Paulo 15.500 14.806 95,52

007 - Desenvolvimento Regional 

171.750

0 0,00

002- Desenvolvimento 36.100 35.166 97,41

TOTAL GERAL 536.510 294.318 54,86

04 - Museu Arqueologia e Etnografia - MAEDS 65.000 53.649 82,54

003 - Trabalhos museológicos

004 - Atividades 12.839

49.611

11.431

40.178

89,03

80,99

001- Organização e �ncionamento dos serviços 2.550 2.040 79,99

12.600
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6. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E 
FINANCEIRA

6.1.  ATIVO

6.1.1 . �trutura do Ativo

O t�al do ativo da Associação de Municípios da Região de Setúbal em 31 de Dezembro de 2021 
ascende a € 2.411.619,11. No exercício de 2021, o ativo não corrente representa 79,00% do t�al do 
ativo da Associação de Municípios e o ativo corrente representa o remanescente, ou seja, 21,00%. 

6.1.2.  Evolução das Imobilizações – Ativos fixos tangíveis

As variações e as adições do período encontram-se explanadas na alínea d) do anexo às demonstra-
ções financeiras, mais concretamente na n�a 5 – Ativos Fixos Tangíveis.

Valor %

0 0,00

Outras contas a receber 0 0,00
Caixa e depósitos 83.932 29,77

Diferimentos 4.710 11,10

Variação
Rúbricas

85.050

8.375
365.833

47.160

2021

Ativo não corrente -59.674 -3,04

88.642 21,22506.418Ativo corrente

28.968 1,222.411.619T�al do Ativo

Ativos fixos tangiveis -59.674 -3,041.905.201

1.905.201

Dívidas de terceiros

(Valores expressos em euros)

85.050

8.375
281.901

42.450

2020

417.776

2.382.652

1.964.876

1.964.876

Valor %

-52.602 -2,69

Investimento em curso -7.073 -100,00

Variação
Rúbricas

1.905.201

0

2021

Imobilizado Bruto 3.7968 0,88

-59.675 -3,041.905.201Imobilizado Liquido

Amortização Acumuladas -97.643 4,15-2.449.290

4.354.491

Imobilizações corpóreas

(Valores expressos em euros)

1.957.803

7.073

2020

1.964.876

-2.351.647

4.316.523
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6.1.3.  Dívidas de Terceiros

As dívidas de clientes, contribuintes e utentes a 31 de dezembro de 2021 ascendem ao valor bruto de € 
924.297, dos quais € 839.247 foram classificados de cobrança duvidosa e valor líquido de € 85.050. 
Em 2021, foram registadas imparidades no montante de € 85.050.

6.1.4.  Disponibilidades

A Associação de Municípios da Região de Setúbal tem depósitos na Caixa Geral de Depósitos, SA e no 
Novo Banco, SA. Em 31 de dezembro de 2021, o t�al dos depósitos em bancos era de € 365.570,86, 
acrescido de € 261,89 em caixa, t�aliza € 365.832,75 de disponibilidades, representando 15,17% do 
t�al do ativo.

6.1.5.  Acréscimos e Diferimentos (Ativo)

Em 31 de Dezembro de 2021, no seu balanço, a AMRS tinha contabilizado acréscimos de rendimentos 
de € 8.375 e diferimentos de € 47.160.

Do t�al dos diferimentos, € 40.754 correspondem a uma ação administrativa intentada contra o IFAP, 
IP, que ordenou a restituição da verba atribuída a título de financiamento da candidatura “Arrábida a 
Património Mundial”, ação 3.2.1. Conservação e Valorização do Património Rural, Operação n.º 
020000907902, no âmbito do PRODER e € 6.406 correspondem à especialização do exercício dos 
seguros e rendas pagos em 2021, com período de 2022.

Os € 8.375 de acréscimos de rendimentos correspondem ao adiantamento dos valores transferidos 
pelo POS-Conhecimento, do Projeto Setúbal Península Digital, na parte que caberia à AERSET – 
Associação Empresarial da Região de Setúbal, na qualidade de parceiro do projeto. 

Ambos os valores acima referidos (€ 40.754 e € 8.375) encontram-se provisionados a 100%.

Valor %

-85.050 11,27

Perdas por imparidade acumulada -85.050 -11,27

Variação
Rúbricas

839.931

2021

Clientes, Contribuintes e Utentes – (duodécimos, comparticipações do Setúbal Península Digital, etc.):

Ativo Corrente -Clientes, 
Contribuintes e Utentes

0 0,0085.050

Clientes de cobrança duvidosa

(Valores expressos em euros)

0 0,0085.050T�al

-839.931

754.881

2020

85.050

85.050

-754.881
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6.1.6.  Património Líquido

6.1.6.1.  �trutura do Património Líquido

O Património Líquido da Associação no final do exercício ascendeu a € 2.233.588, a que corresponde 
um aumento de cerca de 4%, relativamente ao exercício do ano anterior.

As variações ocorridas nesta rubrica encontram-se descritas junto ao mapa das demonstrações das 
alterações ao Património Líquido, no anexo às demonstrações financeiras.

6.1.7.  Passivo

6.1.7.1.  �trutura do Passivo – não corrente e corrente

A Associação detém um baixo nível de capitais alheios e à exceção das provisões para riscos e 
encargos, todo ele é circulante (de curto prazo). 

No decorrer do ano de 2021, a AMRS procedeu à reversão das provisões anteriormente constituídas 
relativas a dois processos judiciais o PNAR - 441/2009 e o PNAR - 94/2010, no valor de 18.000,00 € 
e 48.000,00 €, respetivamente, pelo fato de ambas as contraordenações se encontrarem prescritas.

6.1.7.2.  Acréscimos e Diferimentos (Passivo)

No final do ano económico de 2021, na rubrica acréscimos de custos consta o valor de € 118.679, o 
qual é relativo ao reconhecimento de custos a pagar em 2022 relativos a férias, subsídio de férias e 
respetivos encargos, cujos direitos foram adquiridos em 2021 e ainda o valor de € 2.265, corresponde 
ao valor de três faturas de entidades credoras (EDP, MEO e Maxiglobal) que são custos do corrente ano, 
mas cujo processamento e pagamento apenas se verificará no período seguinte.

(Valores expressos em euros)

Valor %
Património 0 0,00

Resultados transitados
12.156 127,29

Outras variações no Património Líquido

230.956 31,98

T�al dos Fundos Próprios

Rúbricas
Variação

-13.033 -28,35

T�al dos Fundos Próprios 89.905 4,19

Reservas legais

1.122.858

21.706

2.233.588

2021

32.935

953.152

Resultado Líquido do exercício -140.174 -57,66102.937

1.122.858

9.550

2.143.683

2020

45.968

722.196

243.111

Valor %

-6.685 -45,66
Outras contas a pagar 11.747 10,76

Variação
Rúbricas

7.956

120.946

2021

Passivo não corrente -66.000 -57,33

5.063 4,09128.902Passivo corrente

-60.937 -25,50178.031T�al do Passivo

Provisão para riscos e encargos -66.000 -57,3349.129

49.129

�tado e outros entes públicos

(Valores expressos em euros)

14.641

109.198

2020

123.839

238.968

115.129

115.129
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7.  EVOLUÇÃO DOS R�ULTADOS E DO 
D�EMPENHO FINANCEIRO
No período em análise, ao Resultado Operacional de € 201.193 foram deduzidas amortizações de € 
98.029 e de € 227 de outros gastos, fixando o Resultado Líquido em € 102.937.

Em 2021, o Resultado Líquido do Exercício foi afetado pelo registo de perdas por imparidade anuais no 
valor de € 85.050 e pelo desreconhecimento do item constante em investimento em curso no valor de 
€ 7.072,50.

7.1.  Resultados Operacionais

7.1.1.  Rendimentos

Como se observa no quadro acima, a rubrica das transferências e subsídios obtidos é a mais expressiva 
e representa 97,46% do t�al dos resultados operacionais.

Em 2021, procedeu-se, como já referenciado anteriormente, à redução de provisões no  valor t�al de 
€ 66.000.

O detalhe da rúbrica, outros rendimentos, encontra-se na alínea d) do anexo às demonstrações 
financeiras, mais concretamente na n�a 13 – Rendimentos de Transações com Contraprestações.

Evolução do Resultado Líquido do Exercício nos últimos quatro anos

300 000 €

250 000 €

200 000 €

150 000 €

100 000 €

50 000 €

0 €

2018 
€15.748

2021
€102.937

     
2019
€49.083

     
2020

€243.111

(Valores expressos em euros)

Valor %

Transferências e subsídios obtidos -25.661 -1,42

Outros rendimentos -4.756 -10,12

T�al dos Proveitos Operacionais 35.583 1,92

Rúbricas Variação

1.778.684

42.236

1.886.920

2021

1.804.345

46.992

1.851.337

2020

Provisões (aumentos/reduções) 66.000 -66.000 0
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7.1.2.  Gastos

Na estrutura dos Gastos Operacionais, as transferências e subsídios concedidos representam 0,39%, 
os fornecimentos e serviços e�ernos 36,92%, Pessoal 51,17%, imparidades de dividas a receber 
4,77%, amortizações 5,50% e outros gastos operacionais 1,26%.

7.1.3.  Resultados Financeiros

Valor %

Transferência e subsídios concedidos -6.950 -49,82

Fornecimentos e serviços e�ernos 39.775 6,43

Custos com pessoal 47.723 5,52

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 85.050

Rúbricas
Variação

-

7.000

658.564
912.660

85.050

2021

(Valores expressos em euros)

Amortizações -990

Outros gastos 11.272 100,82

T�al dos Custos Operacionais 175.880  10,94

-1,0098.029
22.454

1.783.756

13.950

618.789
864.937

0

2020

99.019
11.181

1.607.876

-123 -35,19

Valor %
Rúbricas Variação

227

2021

(Valores expressos em euros)

350

2020

Juros e gastos similares suportados
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8. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE 
R�ULTADOS
Propõe-se que do Resultado Líquido  do  Exercício   positivo  de  € 102.936,87 seja  transferido  5% 
(€ 5.146,84) para a conta 551- Reservas Legais, nos termos do n.º 5 do art. 50º do Regulamento do 
Sistema de Controlo Interno e o remanescente (€ 97.790,03) para a Conta 561– Resultados 
Transitados.
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9. INDICADOR� E RÁCIOS FINANCEIROS E 
ORÇAMENTAIS

9.1.  Meios Humanos

A Associação de Municípios da Região de Setúbal, a 31 de Dezembro de 2021, tinha ao serviço 35 
trabalhadores, com contrato de trabalho por tempo indeterminado e comissão de serviço, para o 
desenvolvimento da sua atividade, distribuídos pela Sede, Setúbal Península Digital, Quinta de S. 
Paulo e Museu de Arqueologia e Etnografia.

9.2.  Indicadores Económicos e Financeiros

Rácios 2020 2019

Despesa com o pessoal (mensal)/ 
trabalhadores da AMRS 1.817 1.757

Nº médio de trabalhadores 34 36

2021

1.863

35

2018

1.617

36

(Valores expressos em euros)

Indicador 

Liquidez

Liquidez Geral
Ativo corrente (ou CP) / Passivo corrente (ou CP), 
sendo que: Ativo corrente = Inventários + Créditos 
de Curto Prazo + Disponibilidades

Disponibilidades (ou meios financeiros 
liquidos)/ Passivo Corrente (ou CP)Liquidez Imediata

Rentabilidade

Atividade

�trutura Financeira

2021

3,93

2,84

0,93

4,83

7,38

0

12,55

485,99

Fórmula de cálculo

Rentabilidade do Património 
Liquiddo (RPL)

Resultados Líquidos/ Património 
Líquido *100

Saldo médio Forncedor/ Saldo médio
(Compras + FSE) * 365

PMP

Património Líquido/ Ativo

Património Líquido/ Passivo

Resultados operacionais/ Gastos Financeiros

Passivo/ Ativo

Autonomia Financeira

Solvabilidade

Grau de cobertura dos 
Gastos Financeiros

Endividamento
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9.3.  Indicadores Orçamentais

Indicador 

Grau de Execução Orçamental da receita

Grau de Execução Orçamental da despesa

Saldo Corrente

Saldo Capital

Saldo Primário

Saldo Global

Grau de realização das Liquidações

Grau de realização das Liquidações

61,93%

58,92%

128.017,07

-45.427,34

83.930,99

83.930,99

95,30%

2021Fórmula de cálculo

Receita cobrada líquida/ Previsões corrigidas

Despesa paga líquida/ D�ações corrigidas

Receita corrente - Despesa corrente

Receita de capital - Despesa de capital

Receita efetiva - Despesa efetiva + Juros e outros encargos

Receita efetiva - Despesa efetiva

Recebimentos/ Liquidações

Pagamentos/ Obrigações 99,52%
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10. FACTOS RELEVANT� OCORRIDOS APÓS 
O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Após o fecho do exercício, decorrente das eleições autárquicas de 2021, prolongou-se o período de 
conversações entre os representantes dos municípios associados tendo em vista a constituição dos 
novos órgãos sociais, culminando o processo em 28 de março de 2022.

Por esse m�ivo, o Orçamento para 2022 não se encontra ainda aprovado e a gestão da organização 
está a ser feita com o Orçamento Corrigido de 2021, em regime de duodécimos.

É relevante ainda, para o processo em análise, referir que no mês de março a AMRS n�ificou o 
Município de Setúbal relativamente às contribuições em dívida da Comparticipação no Projeto Setúbal 
Península Digital (SPD).

O Município de Setúbal iniciou, de imediato, o pagamento destas comparticipações respeitantes ao 
ano de 2022, impedindo assim o aumento da dívida e encontra-se a avaliar um plano de pagamentos 
que possa sanar a dívida transata.
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DEMONSTRAÇÕ� 
FINANCEIRAS





Balanço

Ativo

RUBRI CAS
SNC-AP

NOTAS 31/12/2021

(Valores expressos em euros)

 

1 964 875,64  

  

  

  

 

1 964 875,64  

  

  

  

  

 
85 050,00  

 
8 375,00

 
42 449,62

  

  

 281 901,76

 

417 776,38

 

 
2 382 652,02

 

ATIVO

 

Ativo não corrente

 

Ativos fixos tangíveis

 

Propriedades de investimento

 

Ativos intangíveis

 

Participações financeiras

 

Outros ativos financeiros
 

Ativo corrente
 

Inventários
 

Ativos biológicos
 

Devedores por transferências e subsídios 
 

Devedores por empréstimos bonificados
 

Clientes, contribuintes e utentes
 

�tado e outros entes públicos
 

Outras contas a receber
 

Diferimentos
 

Ativos financeiros detidos para negociação

Outros ativos financeiros

Caixa e depósitos

SNC-AP
31/12/2020

    

5

 

1 905 201,27  

  

  

  

  

1 905 201,27  

  

  

  

  

9, 18
 

85 050,00  

18
 

8 375,00

18
 

47 160,09
  

  

365 832,75

  

506 417,84

T�al do Ativo

   

2 411 619,11
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Balanço

Passivo e Património Líquido

SNC-AP
Normativo

Anterior

31/12/2020 31/12/2019
RUBRICAS

PATRIMÓNIO LÍQUIDO

  

 

Património/Capital 1 122 857,74

 

1 122 857,74

 

Outros instrumentos de capital próprio

 

 

Prémios de emissão

 

Reservas

 

 

21 706,10 9 550,57

 

Resultados transitados

  

953 151,87 722 196,89

 

Ajustamentos em ativos financeiros

   

 

Excedentes de revalorização

  

 

Outras variações no Património Líquido

 

13

 

32 935,28 45 967,64

 

Resultado líquido do período

  

102 936,87 243 110,51

 

Interesses que não controlam

  

T�al do Património Líquido

  

2 233 587,86 2 143 683,35

PASSIVO

   

 

Passivo não corrente

  

 

Provisões 15

 

49 128,99 115 128,99

 

Financiamentos obtidos

  

 

Fornecedores de investimentos

   

 

Responsabilidades por benefícios pós-emprego

   

 

Outras contas a pagar

  

  

  

49 128,99 115 128,99

 

Passivo corrente

  

 

Credores por transferências e subsídios concedidos

   

 

Fornecedores

  

 

Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes

   

 

�tado e outros entes públicos 18

 

7 956,49 14 641,37

 

Financiamentos obtidos

  

 

Fornecedores de investimentos

  

 

Outras contas a pagar 18

 

120 945,77 109 198,31

 

Diferimentos

   

 

Passivos financeiros detidos para negociação

   

 

Outros passivos financeiros

   

128 902,26 123 839,68

T�al do Passivo 178 031,25 238 968,67

T�al do Passivo e do Património Líquido 2 411 619,11 382 652,02

 

 

 

 

RUBRI CAS
SNC-AP

NOTAS 31/12/2021

(Valores expressos em euros)

SNC-AP
31/12/2020

82



Demonstração de Resultados por Natureza

31/12/2021 31/12/2020
RENDI MENTOS E GASTOS NOTAS

PERÍODOS

(Valores expressos em euros)

 

Impostos, contribuições e taxas

   

 

Vendas

   

 

Prestações de serviços

   

 

Transferências correntes e subsídios à exploração

 

obtidos

 

14

 

1 778 684,00 1 804 345,87

Variações nos inventários da produção

   

Trabalhos, para a própria entidade

   

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

   

Fornecimentos e serviços e�ernos

   

-658 563,60 -618 789,17

Gastos com pessoal

 

19

 

-912 659,83 -864 937,13

Transferências e subsídios concedidos

 

6.1 (DO) -7 000,00 -13 950,00

Prestações sociais

   

Imparidade de inventários

 

e ativos biológicos (perdas/reversões)

   

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

   

Provisões (aumentos/reduções)

 

15

 

66 000,00

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

 

9

 

-85 050,00

Aumentos/reduções de justo valor

   

Outros rendimentos e ganhos

 

13

 

42 235,85 46 991,77

Outros gastos e perdas

   

-22 453,51 -11 181,50

Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento

  

201 192,91 342 479,84

Gastos/reversões de depreciação e amortização

 

5

 

-98 029,21 -99 019,38

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

   

Resultado operacional (antes de gastos do financiamento)

  

103 163,70 243 460,46

Juros e rendimentos similares obtidos

   

Juros e gastos similares suportados

   

-226,83 -349,95

Resultados antes de impostos

  

102 936,87 243 110,51

Imposto sobre o rendimento

   

Resultado liquido do período
  

102 936,87 243 110,51

Detentores do capital da entidade-mãe
   

Interesses que não controlam
   

102 936,87 243 110,51
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Fluxo de caixa das atividades operacionais     
Recebimentos de clientes   24 694,03 33 945,09

Recebimentos de contribuintes      
Recebimentos de utentes

  
1 693 634,00

 
1 696 961,29

Pagamentos a fornecedores
  

-660 903,25
 

-792 884,17

Pagamentos ao pessoal
  

-745 225,00
 

-714 725,52

Caixa gerada das operações

  

312 199,78

 

223 296,69

Outros recebimento s/outros pagamentos

   

-182 841,45

 

18 904,81

Fluxo de caixa das atividades operacionais (a)

  

129 358,33

 

242 201,50

     
Fluxo de caixa das atividades de investimento

      
Pagamentos respeitantes :

     

Ativos fixos tangíveis 5

 

-45 427,34

 

-405 988,46

Ativos intangíveis

     

Propriedades de investimento

     

Investimentos financeiros

     

Outros ativos

  

0,00

 

-4 232,79

Recebimentos respeitantes :

     

Ativos fixos tangíveis

     

Ativos intangíveis

     

Propriedades de investimento

     

Investimentos financeiros

     

Outros ativos

     

Subsídios ao investimento

   

Transferências de capital 0,00

 

59 000,00

Juros e rendimentos similares

    

Dividendos

Fluxo de caixa das atividades de investimento ( b ) -45 427,34

 

-351 221,25

31/12/2021 31/12/2020
RUBRICAS NOTAS

PERÍODOS

   

 

 
 

    
  

(Valores expressos em euros)
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31/12/2021 31/12/2020
RUBRICAS NOTAS

PERÍODOS

 

    

  

(Valores expressos em euros)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
  

Recebimentos provenientes de:

 

 

Financiamentos obtidos

 

 

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital 

 

Cobertura de prejuízos

 

Doações

 

Outras operações de financiamento

 

 

Pagamentos respeitantes a:

 

 Financiamentos obtidos
 Juros e gastos similares

 Dividendos

 Reduções de capital e de outros instrumentos de capital

 
Outras operações de financiamento

 

 
Fluxo de caixa das atividades de financiamento ( c ) 0,00 0,00

 
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)

 

83 930,99 -109 019,75

Efeito das diferenças de câmbio

 

 

Caixa e seus equivalentes no início do período

 

281 901,76 390 921,51

Caixa e seus equivalentes no fim do período

 

365 832,75 281 901,76

 
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENT� E SALDO DE GERÊNCIA

 

Caixa e seus equivalentes no início do período

 

281 901,76 390 921,51

- Equivalentes a caixa no início do período

  

+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa

  

-
 

Variações cambiais de caixa no início do período

  

= Saldo de gerência anterior

 

281 901,76 390 921,51

De execução orçamental
 

281 901,76 374 701,64

De operações de tesouraria 16 219,87

Caixa e seus equivalentes no fim do período  365 832,75 281 901,76

-  Equivalentes a caixa no fim do período  

+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa

- Variações cambiais de caixa no fim do período

= Saldo de gerência seguinte 365 832,75 281 901,76

De execução orçamental 365 832,75 281 901,76

De operações de tesouraria

 

 

 

 

 

 

281 901,76 390 921,51
 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (continuação)
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As variações ocorridas no Património Líquido no ano corrente, por rubrica e tipo de alteração, foram as 
seguintes:

Outras Alterações no Património Líquido – Transferências e Subsídios de Capital:

1) Reconhecimento do proveito de 2021 relativo à verba recebida da DGLAB – Direção Geral do Livro 
dos Arquivos e das Bibli�ecas, transferência de capital, no âmbito do Pr�ocolo de Colaboração 
estabelecido com a AMRS com vista à implementação do Projeto “Comunicação Digital de 
Proximidade”, no âmbito do OPP - Orçamento Participativo Portugal (GOP 01 004 2019/49):   

                                                              € 13.032,36 

                                             TOTAL   € 13.032,36 4
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Anexo às demonstrações financeiras

a)   Identificação da entidade, incluindo domicílio, natureza da atividade, nome e sede da entidade-
mãe, se aplicável

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE
 1.

 
Identificação: ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL

 1.1

 

Designação

 

AMRS

 1.2

 

Contactos oficiais

 

Associação de Municípios da Região de Setúbal

1.2.1

 

Endereço postal (arruamento, código postal e localidade)

 

Av. Dr. Manuel de Arriaga, n.º 6, 2.º Esq., 2900-473 Setúbal

 
1.2.2

 

Endereço de correio eletrónico

 

amrs@amrs.pt

 

1.2.3

 

Telefone

 

265539090

 

1.2.4

 

Endereço da página na internet

 

www.amrs.pt

1.3

 

NIPC

 

501380574

1.4

 

Código da atividade económica (CAE)

 

94110

1.5

 

Missão/objeto social

 

1.6 No ano em apreço a entidade esteve

 

Em atividade

 

2. Enquadramento

Enquadramento no Setor Público Não aplicável  

 

  

2.2 Forma jurídica / tipo societário

 

Associação de municípios de direito público

 
3. Recursos humanos

 

3.1 Número total de trabalhadores no início do período do relato 34

 

3.2 Número total de trabalhadores no fim

 

do período do relato 35

 

3.3
Número de colaboradores em regime de prestação 

de serviços no início do período do relato

 

0

 

3.4
Número de colaboradores em regime de prestação 

de serviços no fim do período do relato

 

0

 

3.5
Anexar quadro de pessoal do período do relato em 

apreço (quando aplicável)

 

4. Regime de organização contabilística

4.1 Referencial contabilístico utilizado SNCAP

4.2 Subsistema utilizado SNCAP – pequenas entidades

4.3 Manual de procedimentos contabilísticos Sim/Não

4.4 Existência de descentralização contabilística Não

A AMRS tem por objeto 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, projetos, planos e 
ou ações 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 projetos e ações 
que se inscrevam nos mesmos fins prosseguidos pela Associação.

 
 

5. Outras informações

   

     

  

 

5.1 Existência de Manual/Regulamento/Norma de controlo interno 

 

Sim

 

5.2
Identificar normas de controlo interno de especial relevo em matéria 
de gestão administrativa e financeira/patrimonial  

Regulamento do Sistema de Controlo Interno da AMRS;

Regulamento de Fundo de Maneio; (anexar documento)

 

5.3 Estrutura organizacional D.R, 2.ª Série, n.º 9, de 14/1/2015

5.4 Organograma
Sim/Não

Em caso positivo, anexar documento

5.5 Ações inspetivas ou de auditoria, levadas a efeito 

por órgãos de controlo interno e externo
Sim/Não

5.6 Ações de auditoria externa desenvolvidas por 

iniciativa dos órgãos da entidade
Sim/Não

5.7 Outras ações de auditoria não especificadas Em caso positivo anexar documento
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b)   Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas, em conformidade com o Sistema de Normalização 
Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 195/2015, 
de 11 de setembro.

Pelo facto de a AMRS cumprir os requisitos de Pequena Entidade, nos termos do artigo 3º do Decreto-
Lei 192/2015, de 11 de setembro, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as 
Administrações Públicas (SNC-AP), esta ad�ou o Regime Simplificado do SNC-AP, tendo sido 
aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública - Pequenas Entidades (NCP – PE) 
relevantes para a entidade.

Não existiram, no decorrer do exercício, casos excecionais que impliquem a derrogação de disposições 
previstas no SNC-AP com efeitos materialmente relevantes ou que pudessem inferir na imagem 
verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.

De referir ainda que as n�as indicativas neste anexo seguem a sequência do modelo das n�as 
explicativas às demonstrações financeiras incluídas na portaria nº 218/2016 de 9 de Agosto, que 
aprova o Regime Simplificado do Sistema de Normalização Contabilístico para as Administrações 
Públicas.

A data de transição para o novo referencial contabilístico foi o dia 1 de janeiro de 2020.

c)    Resumo das principais políticas contabilísticas ad�adas

1)   Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Associação de acordo com o normativo 
contabilístico SNC-AP e da NCP-PE.

 Apresentação apropriada e conformidade com as NCP - PE

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o 
desempenho financeiro e os fluxos de caixa da AMRS. Representam de forma fiel os efeitos das 
transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critérios de reconheci-
mento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura Conceptual e nas Normas 
de Contabilidade Púbica (NCP), mais concretamente na Norma de Contabilidade Pública para 
Pequenas Entidades..

 Informação comparativa

A informação comparativa foi divulgada em observação ao período anterior para as quantidades 
relatadas nas demonstrações financeiras.
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 Consistência da Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da 
apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem 
alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas 
neste anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

 Materialidade e Agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. Cada classe material de itens 
semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras. Os itens de natureza ou 
�nção dissemelhante são apresentados separadamente, a menos que sejam imateriais.

 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os 
rendimentos, estes não foram sujeitos a compensações, exceto os que forem exigidos por uma NCP.

 Continuidade

Com base na informação disponível, a AMRS continuará em atividade no �turo previsível, assumindo-
se que não existe intenção nem necessidade de liquidar ou reduzir de forma substancial a sua atividade 
ou níveis operacionais.

 Moeda de apresentação e n�as não relevantes

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Euro, constituindo esta a moeda �ncional de 
apresentação.

As n�as cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis à AMRS ou a sua 
apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras.

2)  Outras políticas contabilísticas usadas na preparação das demonstrações financeiras que sejam 
relevantes para uma melhor compreensão das demonstrações financeiras

 Julgamentos com impacto nas quantias reconhecidas

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com princípios contabilísticos geralmente 
aceites requer que se realizem estimativas que afetam os montantes dos ativos e passivos registados e 
a apresentação de ativos e passivos contingentes no final de cada exercício, bem como, os proveitos e 
custos reconhecidos no decurso de cada exercício. 

A partir de 2020, procedeu-se à alteração da estimativa dos saldos das contas de clientes, contribuin-
tes e utentes da administração local, em mora há mais de 12 meses, uma vez que passámos a reconhe-
cer imparidades para este tipo de saldos.

Anteriormente, durante a vigência do normativo anterior, uma vez que o POCAL, no ponto 2.7.1, 
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determinava que as dívidas das autarquias locais não são consideradas de cobrança duvidosa, não se 
efetuaram provisões para este tipo de dívidas.

�ta alteração, em 2021, levou a que fossem reconhecidas imparidades para os saldos das contas de 
clientes, contribuintes e utentes da administração local no valor de € 85.050.

Os resultados atuais poderiam ser diferentes dependendo das estimativas atualmente realizadas.

Para além da citada, não se verificam estimativas cuja variação pudesse vir a ser considerada crítica 
quanto à situação financeira relatada e atuação operativa da AMRS.

 Principais fontes de incerteza das estimativas

As estimativas de valores �turos que se justificaram e se reconheceram nas demonstrações 
financeiras refletem a evolução previsível da entidade no quadro do seu plano estratégico e as 
informações disponíveis face a acontecimentos passados e a situações equivalentes de outras 
entidades, não sendo previsível qualquer alteração significativa deste enquadramento a curto prazo 
que possa pôr em causa a validade dessas estimativas ou implicar um risco significativo de ajustamen-
tos materialmente relevantes nas quantias escrituradas dos ativos e passivos no próximo período.

d)  Informação desagregada dos itens apresentados no balanço e na demonstração dos resultados 
tendo em conta a sua natureza e a sua materialidade

(1)  N�a 5 – AFT – Ativos Fixos Tangíveis

Foi aplicado o Classificador Complementar 2 do Plano de Contas Multidimensional, publicado no Anexo 
ao Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro.

As fichas de cadastro estão atualizadas à data do relato, onde consta para cada elemento, entre outra 
informação, a vida útil ou taxa de amortização, assim como a respetiva quantia escriturada líquida.

No caso específico dos edifícios e outras construções, o respetivo cadastro e vida útil foi atualizado 
face às disposições do SNC - AP.

Os critérios de mensuração utilizados correspondem aos definidos nas NCP - PE.

O método de amortização utilizado é o das qu�as constantes.

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o movimento ocorrido na quantia 
escriturada dos ativos tangíveis, bem como respetivas amortizações e perdas por imparidade 
acumuladas ocorreu conforme o seguinte:
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AFT – Quantia �criturada e Variações do Período

Nos quadros abaixo descrimina-se as variações e as adições do período

Quantia �criturada e Variações do Período

Das variações do período destacam-se as seguintes:

(Valores expressos em euros)

Quantia Bruta
Depreciações
 Acumuladas

RUBRICAS

Início do período

      Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural

 Terrenos e recursos naturais 0,00

 Edifícios e outras construções 0,00

 Infraestruturas 0,00

 Património histórico, artístico e cultural 390,00

 Outros 0,00

 Bens de domínio público em curso 7 072,50

 Ativos fixos em concessão

 Terrenos e recursos naturais 0,00

 Edifícios e outras construções 0,00

 Infraestruturas 0,00

Perdas por 
Imp Acum.

Quantia 
escriturada Quantia Bruta

Depreciações
 Acumuladas

Perdas por 
Imp Acum.

Quantia 
escriturada

 Ativ os fix os tangív eis em curso

Final do período

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 390,00 390,00 0,00 0,00 390,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 7 072,501 0,00 0,00 0,00 7 072,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Património histórico, artístico e cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Ativ os fix os em concessão em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Outros ativos fixos tangíveis

 Terrenos e recursos naturais 135 574,92 0,00 0,00 135 574,92 135 574,92 0,00 0,00 135 574,92

 Edifícios e outras construções 1 822 343,23 210 501,21 0,00 1 611 842,02 1 833 011,00 226 522,65 0,00 1 606 488,35

 Equipamento básico 1 904 288,90 1 745 932,78 0,00 158 356,12 1 933 685,67 1 805 193,86 0,00 128 491,81

 Equipamento de transporte 178 559,21 146 417,17 0,00 32 142,04 182 987,21 161 743,21 0,00 21 244,00

 Equipamento administrativ o 139 019,88 134 323,90 0,00 4 695,98 139 954,68 136 018,61 0,00 3 936,07

 Equipamentos biológicos 2 290,00 1 993,90 0,00 296,10 2 290,00 2 161,11 0,00 128,89

 Outros 126 983,99 112 478,03 0,00 14 505,96 126 597,78 117 650,55 0,00 8 947,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Total: 4 316 522,63 2 351 646,99 0,00 1 964 875,64 4 354 491,26 2 449 289,99 0,00 1 905 201,27

RUBRICAS

      Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural

 Terrenos e recursos naturais 0,00

 Edifícios e outras construções 0,00

 Infraestruturas 0,00

 Património histórico, artístico e cultural 390,00

 Outros 0,00

 Bens de domínio público em curso 7 072,50

 Ativos fixos em concessão

 Terrenos e recursos naturais 0,00

 Edifícios e outras construções 0,00

 Infraestruturas 0,00

 Ativ os fix os tangív eis em curso

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 072,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Património histórico, artístico e cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Ativ os fix os em concessão em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Outros ativos fixos tangíveis

 Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 135 574,92

 Edifícios e outras construções 0,00 0,00 -16 021,44 0,00 1 606 488,35

 Equipamento básico 0,00 0,00 -59 261,08 0,00 128 491,81

 Equipamento de transporte 0,00 0,00 -15 326,04 0,00 21 244,00

 Equipamento administrativ o 0,00 0,00 -1 694,71 0,00 3 936,07

 Equipamentos biológicos 0,00 0,00 -167,21 0,00 128,89

 Outros 0,00 0,00 -5 172,52 -386,21 8 947,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total: 0,00 0,00 -97 643,00 -7 458,71 1 905 201,27

Adições
Transf.

Internas

Revalori-

zações

Reversões

perdas

Perdas por

imparidade

Deprec.

período
Diminuições

Quantia

escriturada

inicial

Variações Quantia

escriturada

final

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 667,77

29 396,77

4 428,00

934,80

0,00

0,00

0,00

45 427,34

135 574,92

1 611 842,02

158 356,12

32 142,04

4 695,98

296,10

14 505,96

0,00

1 964 875,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Adições: aquisição de novos ativos fixos tangíveis e outras operações no decorrer do ano de 2021, no 
valor t�al de € 45.427.34 (ver no ponto seguinte o detalhe das adições).

- Diminuição: Desreconhecimento do investimento em curso no valor de € 7.072,50 e abate de ativos 
no valor t�al de € 386,21. (ver no ponto seguinte o detalhe das adições).

- Depreciação do período: depreciação anual dos AFT. 

(Valores expressos em euros)
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AFT – Desagregação das adições

Durante o exercício de 2021 ocorreram as seguintes adições de AFT:

Compra:

 Equipamento básico – € 27.005,11

- De equipamento informático e telecomunicações - € 26.075,69

- De investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial - € 175,98

- De equipamento de agricultura, pesca e jardinagem - € 735,44

 Equipamentos administrativo – € 934,80

- Beneficiação museu (portas de vidro e vitrine) – € 934,80

Outras Adições:

 Edifícios e outras construções - € 10.667,77

- Empreitada de eletrificação do Convento Capuchos- € 8.610,00

- Reparação de automatismo portão da Quinta São Paulo – € 2.057,77

 Equipamento básico – € 2.391,66

- De equipamento informático e telecomunicações - € 500,42

- Beneficiação de sistema de deteção e intrusão – € 1.891,24

 Equipamento de transporte - € 4.428,00

- Beneficiação do jipe Land Rover – € 4.428,00

 

 

  

  

Internas Compra Cessão Transf. 
ou troca

Expro-
pri.

Doação
Dação em

pagamento
Locação

fin.
Fusão, 
cisão,… Outras Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 667,77 10 667,77

0,00 27 005,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 391,66 29 396,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 428,00 4 428,00

0,00 934,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 27 939,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 487,43 45 427,34

Adições

RUBRICAS

 Terrenos e recursos naturais

 Edifícios e outras construções

 Infraestruturas

 Património histórico, artístico e cultural

 Outros

 Bens de domínio público em curso

 Ativos fixos em concessão

 Terrenos e recursos naturais

 Edifícios e outras construções

 Infraestruturas

 Ativ os fix os tangív eis em curso

 Património histórico, artístico e cultural

 Ativ os fix os em concessão em curso

 Outros ativos fixos tangíveis

 Terrenos e recursos naturais

 Edifícios e outras construções

 Equipamento básico

 Equipamento de transporte

 Equipamento administrativ o

 Equipamentos biológicos

 Outros

Total:

(Valores expressos em euros)

      Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural
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AFT – Desagregação das diminuições

Durante o exercício de 2021 ocorreram as seguintes diminuições de AFT:

Desreconhecimento:

 Ativos fixos tangíveis em curso - € 7.072,50

- Musealização da Casa dos Mosaicos - € 7.072,50

Abate

 Outros ativos fixos tangíveis - € 386,21

- Sopradores – € 343,17

- Micro-ondas – € 43,04

3)  N�a 6 – Locações

Locações Operacionais

A 24-06-2020, a AMRS adjudicou um contrato de leasing operacional de uma máquina f�ocopiadora 
ao fornecedor Beltrão Coelho. O valor do contrato, IVA incluído, é de €14.966,64 e tem uma vigência de 
3 anos. 

O pagamento acordado consiste numa renda mensal, IVA incluído, de € 415,74. Durante o ano de 2021 
foram pagos € 5.469,22 respeitantes a este contrato.

Os pagamentos de locação segundo uma locação operacional (excluindo custos de serviços tais como 
seguro e manutenção) são reconhecidos como um gasto numa base linear.

(Valores expressos em euros)

Alienações a 
título oneroso

RUBRICAS

Diminuições

      Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural

 Terrenos e recursos naturais 0,00

 Edifícios e outras construções 0,00

 Infraestruturas 0,00

 Património histórico, artístico e cultural 0,00

 Outros 0,00

 Bens de domínio público em curso 0,00

 Ativos fixos em concessão

 Terrenos e recursos naturais 0,00

 Edifícios e outras construções 0,00

 Infraestruturas 0,00

 Ativ os fix os tangív eis em curso

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -7 072,50 -7 072,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Património histórico, artístico e cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Ativ os fix os em concessão em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Outros ativos fixos tangíveis

 Terrenos e recursos naturais 0,00

 Edifícios e outras construções 0,00

 Equipamento básico 0,00

 Equipamento de transporte 0,00

 Equipamento administrativ o 0,00

 Equipamentos biológicos 0,00

 Outros 0,00

0,00

Total: 0,00

Transf. ou 
troca

Devolução ou
reversão

Fusão, cisão
reestruturação

Outras Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-386,21

0,00

-7 458,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-386,21

0,00

-7 458,71
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4)  N�a 9 – Imparidade de Ativos

Imparidades de ativos geradores de caixa

A AMRS apresenta imparidades de clientes no montante de € 839.930,62, correspondente ao exato 
montante registado na rubrica de clientes de cobrança duvidosa conforme o seguinte quadro:

Principais pressupostos no cálculo das imparidades:

1)  Duodécimos- Setúbal Península Digital - Câmara Municipal de Setúbal

A 31/12 /2021 existiam dívidas em mora desde 2015, com antiguidade superior a 12 meses, 
respeitante ao valor da comparticipação anual do Município de Setúbal para o SPD - Setúbal Península 
Digital, no valor t�al de € 519.750,00. 

Apesar de atualmente o Município de Setúbal e a AMRS se encontrarem em negociações com vista ao 
estabelecimento de um acordo de plano de pagamentos desta dívida e de nos primeiros meses de 
2022 a AMRS ter arrecadado o valor das comparticipações mensais (duodécimos) do Município de 
Setúbal para o SPD - Setúbal Península Digital no ano de 2022, a AMRS manteve as imparidades 
existentes para este saldo e ainda reforçou o mesmo no valor da dívida vencida de 2020. 

Caso venha a concretizar-se o referido acordo de plano de pagamentos no decorrer do ano de 2022 
consideramos reverter esta imparidade.

2)  Comparticipação Social CDR,SA

Consideramos pouco provável a recuperação das dívidas, em mora há mais de 12 meses, respeitantes à 
comparticipação dos municípios de Alcochete (€ 3.125,00) e Santiago do Cacém (€ 500,00), na parte 
que lhes coube na repartição do valor da subscrição do aumento do capital social da AMRS na CDR – 
Cooperação e Desenvolvimento Regional, EIM, em 2003, cuja sociedade foi dissolvida em 2017.
Em 2021, não consideramos quantia recuperável para esta dívida.

(Valores expressos em euros)

Ativo Natureza Quantia Bruta
Imparidade

Bruta

Duodécimos- Setúbal Península Digital - Câmara Municipal de Setúbal

Comparticipação Social CDR,SA

Município de Alcochete

Município de Alcochete

Município de Almada

Município de Alcácer do Sal

Município do Seixal

3.125,00

318,23

255,23

315.872,40

109,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL 924.980,62 85.050,00

Outras

MAEDS

Município de Setúbal 6.4.800,00 85.050,00

Quantia
recuperável

Gerador de Caixa

Gerador de Caixa

Gerador de Caixa

Gerador de Caixa

Gerador de Caixa

Gerador de Caixa

Município de Santiago do Cacém 500,00 0,00Gerador de Caixa

Município de Alcochete 3.125,00 0,00Gerador de Caixa 3.125,00

318,23

255,23

315.872,40

109,76

839.930,62

519.750,00

500,00

3.125,00
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3)  Outras

Outras dívidas em mora há mais de 12 meses, de valores residuais, referem-se a dívidas antigas por 
regularizar de municípios associados relativas a bens e serviços cujo custo foi suportado pela AMRS. 

De seguida apresenta-se o detalhe de cada uma das dívidas:

 Almada:

          - Ano de 1998 - Comparticipação em Intercâmbio – valor atual - € 255,23

 Alcochete:

          - Ano 2000 - Agendas do Professor – valor atual - € 318,23 

 Seixal:

          - Ano de 2001 - Inscrições em Seminário – valor atual - € 109,76

Em 2021, não consideramos quantia recuperável para estas dívidas.

4)  MAEDS

Outra dívida em mora, que consideramos no cálculo das imparidades de 2021, é a dívida de duodéci-
mos, transitada da ADS – Assembleia Distrital de Setúbal para a AMRS, em 31 de Outubro de 2014, do 
Município de Alcácer do Sal, no montante de € 315.872,40.

O Município de Alcácer do Sal e a AMRS continuam a efetuar contactos sobre o valor da dívida registada 
e a sua forma de pagamento, não tendo ainda concretizado um Acordo de Pagamento.

Em 2021, não consideramos quantia recuperável para esta dívida.

5)  N�a 13 – Rendimento de transações com contraprestações

Os  efetuadas nos exercícios findos em 31 de rendimentos de transações com contraprestação
dezembro de 2021 têm a seguinte decomposição:

Tipo de Rendimento
Resultados

Rendimento do período 
reconhecido em

Património 
Líquido

Adiantamentos 
recebidos

78 – Outros Rendimentos

TOTAL 115.128,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

781 – Rendimentos 
suplementares

786 – Rendimentos nos 
restantes ativos financeiros
7880 – Outros Rendimentos 
do �tado

7881 – Correções relativas a 
períodos anteriores

7889 – Outros não 
especificados

23.349,19

1.344,84

13.032,36

1.341,26

3.168,20

42.235,85

0,00

0,00

32.935,28

0,00

0,00

32.935,28

0,00

0,00

45.967,64

0,00

0,00

45.967,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(Valores expressos em euros)

Início do período

Quantias por Receber

Final do período
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Os dizem respeito à venda de livros e documentação técnica diversos Rendimentos suplementares 
(livros do MAEDS – Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal) e ao recebimento de 
comparticipação dos municípios para a produção e distribuição da Agenda do Professor 2021/2022.

Os  são respeitantes à renda mensal de um espaço Rendimentos nos restantes ativos financeiros
arrendado, que integra o edifício do MAEDS – Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de 
Setúbal, à Turiset – Viagens e Turismo (valor mensal da renda de €112,07).

O espaço citado não foi considerado como propriedade de investimento, pelo fato de este ocupar 
apenas uma pequena área do museu, o qual prossegue fins culturais e não comerciais, e o valor 
auferido ser residual.

Os  dizem respeito ao reconhecimento do rendimento anual imputável Outros rendimentos do estado
ao exercício económico da transferência de capital recebida da DGLAB – Direção Geral do Livro dos 
Arquivos e das Bibli�ecas no âmbito do Pr�ocolo de Colaboração estabelecido com a AMRS com vista 
à implementação do Projeto “Comunicação Digital de Proximidade”, no âmbito do OPP - Orçamento 
Participativo Portugal 2017.

O valor constante em  é referente a duas RNAP - Reposições  Correções relativas a períodos anteriores
Não Abatidas aos Pagamentos.

Por fim, as receitas em s respeitam a verbas arrecadadas da AIA - Associação Outros não especificada
Intermunicipal de Água da Região de Setúbal pela comparticipação nas despesas de �ncionamento da 
AMRS (€ 3.000,00) e de inscrições em ateliers de verão.

6)  N�a 14 – Rendimento de transações sem contraprestações

Os rendimentos de transações sem contraprestação da AMRS efetuadas no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021 têm a seguinte decomposição:

Rendimento do período - Administração Local:

O valor da rubrica Administração Local é respeitante ao reconhecimento da contribuição anual das 
associadas para a AMRS (€ 1.463.684,00) e para o SPD - Setúbal Península Digital (€ 315.000,00).

�tas contribuições estão definidas nos estatutos da associação.

Tipo de Rendimento
Resultados

Rendimento do período 
reconhecido em

Património 
Líquido

Adiantamentos 
recebidos

75 - Transferências e Subsídios Correntes Obtidos

TOTAL 

75113 - Administração Local 1.778.684,08

1.778.684,08

0,00

0,00

85.050,50

85.050,50

Início do período

Quantias por Receber

Final do período

0,00

0,00

Tipo de Rendimento
Resultados

Rendimento do período 
reconhecido em

Património 
Líquido

Adiantamentos 
recebidos

(Valores expressos em euros)

Início do período

Quantias por Receber

Final do período

85.050,50

85.050,50
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Quantias por receber - Administração Local:

A 31 de Dezembro de 2021, consta quantias por receber, no valor de € 85.050,00, a qual respeita à 
contribuição anual do corrente ano do Município de Setúbal para o SPD - Setúbal Península Digital.

Durante o ano de 2021, a AMRS, considerou perdas por imparidade a contribuição do Município de 
Setúbal para o SPD - Setúbal Península Digital do ano de 2020 (divida com uma antiguidade superior a 
um ano).

7)  N�a 15 – Provisões

No quadro abaixo encontram-se as movimentações ocorridas nas contas de provisões, no ano de 
2021:

No decorrer do ano de 2021, a AMRS procedeu à reversão das provisões anteriormente constituídas 
relativas a dois processos judiciais, o PNAR - 441/2009 e o PNAR - 94/2010, no valor de 18.000,00 € 
e 48.000,00 €, respetivamente, pelo facto de ambas as contraordenações se encontrarem prescritas.

8)  N�a 18 – Instrumentos Financeiros

No corrente exercício económico, a AMRS detém os seguintes ativos e passivos financeiros: clientes, 
contribuintes e utentes, fornecedores, contas de receber e contas a pagar, os quais foram mensurados 
ao custo menos perdas de imparidade.

Os citados ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a entidade se torna uma parte das 
disposições contratuais do instrumento.

 Clientes, contribuintes e utentes

A AMRS apresenta um saldo de clientes, contribuintes e utentes no montante de 85.050,00 €, 
descriminado de acordo com a seguinte tabela:

        Clientes, contribuintes e utentes                                                                            31/12/2021        31/12/2020

2149 - Utentes – Outros

-

- 839.930,62 - 754.880,62

85.050,00 85.050,00

TOTAL                  85.050,00              85.050,00

21531 - Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa – utentes –  cobrança em atraso

21932 - Perdas por imparidade acumuladas – utentes – realizável a mais de 12 meses

(Valores expressos em euros)

 839.930,62  754.880,62

Provisão
Reforços

AumentosQuantia 
escriturada 

inicial
Aumentos 
da quantia

 escriturada

Outros
aumentos

T�al Utilizações Reversões
Outras 

diminui-
ções

T�al

Quantia
�criturada

Final

293 - Processos judiciais em curso

Outras Provisões

TOTAL 115.128,99 49.128,99

299 – Outras Provisões

18.000,00 0,00

PNAR-94/2010

PNAR-441/2009

48.000,00 0,00

49.128,99 49.128,99

Aumentos

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-18.000,00

-48.000,00

0,00

-66.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(Valores expressos em euros)
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As dívidas de clientes a 31 de dezembro de 2021 ascendem no corrente ano a € 924.980,62 mais 10% 
do que no ano homólogo, sendo que as dívidas de clientes de cobrança duvidosa foram consideradas 
imparidades, apresentando assim um valor líquido de € 85.050,00.

 Outras Contas a Receber

O valor apurado em 2021, no montante € 8.375,00 não teve variação face ao ano anterior e diz respeito 
ao adiantamento dos valores transferidos pelo POS-Conhecimento do Projeto Setúbal Península 
Digital, na parte que caberia à AERSET – Associação Empresarial da Região de Setúbal na qualidade de 
parceiro do projeto, transferido indevidamente, e sem restituição até à data.

 �tado e Outros Entes Público

O valor apurado em 2021 no montante € 7.956,49 e em 2020 no montante € 14.641,37 correspondem 
ao valor das retenções de impostos sobre o rendimento acrescido das contribuições para a segurança 
social do mês de dezembro, pagos no mês subsequente.

 Diferimentos-ativo

Em diferimentos encontra-se registado o montante de € 40.753,99, o qual corresponde a uma ação 
administrativa intentada contra o IFAP, que ordenou a restituição desse valor, atribuído a título de 
financiamento da candidatura “Arrábida a Património Mundial“, ação 3.2.1. Conservação e 
Valorização do Património Rural, Operação n.º 020000907902 e o montante de € 6.406,10, o qual 
corresponde à especialização do exercício das rendas e seguros pagos em 2021, com período de 2022.

        �tado e outros Entes Públicos                                                                              31/12/2021        31/12/2020

242 - Retenção de impostos sobre o rendimento  – trabalho dependente, independente e prediais 2.695,29 9.657,29

TOTAL                     7.956,49            14.641,37

245 – Contribuições para sistemas de pr�eção social e subsistemas de saúde

(Valores expressos em euros)

 5.261,20  4.984,08

        Outras Contas a Receber                                                                                        31/12/2021        31/12/2020

8.375,00 8.375,00

TOTAL                  8.375,00              8.375,00

(Valores expressos em euros)

27219 – Devedores por acréscimo de rendimentos – outros acréscimos de rendimentos

        Diferimentos                                                                                                         31/12/2021        31/12/2020

47.160,09 42.449,62

TOTAL                  47.160,09             42.449,62

(Valores expressos em euros)

2819 – Gastos a reconhecer - outros 
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 Outras Contas a Pagar

Do valor apurado em 2021, € 118.679,95 corresponde aos vencimentos, subsídio de férias e encargos 
relacionados que em 31 de dezembro os trabalhadores já tenham direito a receber e € 2.265,82 
corresponde ao valor de três faturas de entidades credoras (EDP, MEO e Maxiglobal) que são custos do 
corrente ano, mas cujo processamento e pagamento apenas se verificará no período seguinte.

9)  N�a 19 – Benefícios dos Empregados

Benefícios de empregados de curto prazo

Os benefícios de empregados de curto prazo incluem salários, ordenados, subsídio de alimentação, 
subsídio de férias e de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pelo Conselho 
Diretivo da AMRS.

Todo o pessoal ao serviço da AMRS foi remunerado de acordo com as suas �nções durante 2021. As 
obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos do período em 
que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um 
passivo que se e�ingue com o respetivo pagamento.

De acordo com a legislação aplicável em matéria laboral, o direito a férias e subsídio de férias relativo 
ao período, por este coincidir obrigatoriamente com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada 
ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelos que os gastos correspondentes se 
encontram reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente 
referido.

          Gastos t�ais reconhecidos na demonstração de resultados                                                                          31/12/2021

632 - Remuneração do pessoal

6321 - Remunerações certas e permanentes

63211 - Remuneração assentamento

63212 - Subsídio de férias

63213 - Subsídio de Natal

63215 - Subsídio de refeição

6322 - Abonos variáveis ou eventuais

635 - Encargos sobre remunerações

636 - Acidentes no trabalho e doenças profissionais

638 - Outros gastos com o pessoal

727.535,76

712.120,57

575.976,43

50.831,94

47.602,85

37.709,35

15.415,19

166.544,21

8.266,95

10.312,91

IDENTIFICAÇÃO DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL – RESTANTES MEMBROSTOTAL                                     912.659,83

(Valores expressos em euros)

  Outras Contas a Pagar                                                                                                 31/12/2021        31/12/2020

27221 - Credores por acréscimos de gastos 118.679,95 109.198,31

TOTAL               120.945,77            109.198,31

27229 - Outros acréscimos de gastos  

(Valores expressos em euros)

 2.265,82  -
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e)  Ativos e Passivos Contingentes

A AMRS no exercício de 2021 não detém ativos e passivos contingentes.

f)  Indicação do número de pessoal, titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárqui-
cos, quando aplicável, órgãos sociais e de gestão ou qualquer outra informação que seja útil e aumente 
a qualidade da informação contida nas demonstrações financeiras

A Associação de Municípios da Região de Setúbal, a 31 de Dezembro de 2021, tinha ao serviço 35 
trabalhadores com contrato individual de trabalho por tempo indeterminado e comissão de serviço, 
para o desenvolvimento da sua atividade, distribuídos pela Sede, Setúbal Península Digital, Quinta de 
S. Paulo e Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal.

Os órgãos da Associação de Municípios da Região de Setúbal, em exercicio até 28/03/2022 são: 

Executivo – Conselho Diretivo

Deliberativo - Assembleia Intermunicipal

Fiscalização – Conselho Fiscal

Os cargos não são remunerados.

Presidente

Vice-Presidente

Secretário

Vogal

Vogal

IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Rui Manuel Marques Garcia - Presidente da Câmara Municipal da Moita

Manuel Joaquim Pisco Lopes - Vice-Presidente da Câmara Municipal de Setúbal

Joaquim Carlos Coelho Tavares - Vereador da Câmara Municipal do Seixal

João António da Silva Pintassilgo - Vereador da Câmara Municipal do Barreiro

Maria Margarida da Costa Rosa Santos - Vereadora da Câmara Municipal de Santiago do Cacém

  
Presidente Mesa

Vice-Presidente

Secretário

IDENTIFICAÇÃO DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL

Francisco Manuel Firmino de Jesus - Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra

Vivina Maria Semedo Nunes - Vereadora da Câmara Municipal da Moita

João Luís Serrenho Frazão Couvaneiro - Vice-Presidente da Câmara Municipal de Almada

Nuno Miguel Besugo Pestana - Vereador da Câmara Municipal de Alcácer do Sal

Manuel Vítor de Jesus - Vereador da Câmara Municipal de Alcácer do Sal

Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto - Presidente da Câmara Municipal de Alcochete

Pedro Sérgio Martins Ferreira Lavrado - Vereador da Câmara Municipal de Alcochete

Francisca Luís Baptista Parreira - Vereadora da Câmara Municipal de Almada

Frederico Alexandre Aljustrel da Costa Rosa - Presidente da Câmara Municipal do Barreiro

Nuno Miguel Caramujo Ribeiro Canta - Presidente da Câmara Municipal do Montijo

Álvaro Manuel Balseiro Amaro - Presidente da Câmara Municipal de Palmela

Albano Joaquim Mestre Pereira - Vereador da Câmara Municipal de Santiago do Cacém

Joaquim Cardador dos Santos - Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Maria das Dores Meira - Presidente da Câmara Municipal de Setúbal

Membros
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Decorrente das eleições autárquicas de 2021, aos dias vinte e oito do mês de março de 2022 foram 
eleitos, pelos representantes dos municípios associados, os novos corpos sociais da Associação de 
Municípios da Região de Setúbal que passaram a ser os seguintes:

Os cargos não são remunerados.

Presidente

Vice-Presidente

Secretário

Vogal

Vogal

IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO
Em exercício de �nções a partir do dia 28/03/2022

André Valente Martins - Presidente da Câmara Municipal de Setúbal

Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto - Presidente da Câmara Municipal de Alcochete

Paulo Alexandre da Conceição Silva - Vereador da Câmara Municipal do Seixal

Manuel Vitor Jesus - Vereador da Câmara Municipal de Alcácer do Sal

Maria Clara Oliveira Silva - Vereadora da Câmara Municipal do Montijo

Presidente

Vice-Presidente

Secretário

IDENTIFICAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

José Henrique Peralta Polido - Vereador da Câmara Municipal de Sesimbra

Luís Miguel Calha - Vereador da Câmara Municipal de Palmela

José M. Santos - Vereador da Câmara Municipal do Montijo

  

Presidente Mesa

Vice-Presidente

Secretário

IDENTIFICAÇÃO DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL 
Em exercício de �nções a partir do dia 28/03/2022

Vera Lúcia da Silva Letras - Vereadora da Câmara Municipal de Alcácer do Sal

Ana Sofia Madeira Maduro - Vereadora da Câmara Municipal de Alcochete

Maria Teodolinda Monteiro Silveira – Vereadora da Câmara Municipal de Almada

Frederico Alexandre Aljustrel da Costa Rosa - Presidente da Câmara Municipal do Barreiro

Rui Miguel dos Santos Braga - Vereador da Câmara Municipal do Barreiro

Carlos Edgar Rodrigues Albino – Presidente da Câmara Municipal da Moita

José Manuel da Silva Santos – Vereador da Câmara Municipal de Montijo

Álvaro Manuel Balseiro Amaro – Presidente da Câmara Municipal de Palmela

Albano Joaquim Mestre Pereira - Vereador da Câmara Municipal de Santiago do Cacém

Joaquim Cardador Santos – Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Carlos Alberto Mendonça Rabaçal – Vereador da Câmara Municipal de Setúbal

Membros

Inês de Saint-Maurice �teves de Medeiros Victorino de Almeidas - Presidente da Câmara 
Municipal de Almada

Francisco Manuel Firmino de Jesus - Vereadora da Câmara Municipal de Sesimbra

Sónia Regina Sobral Gonçalves - Vereadora da Câmara Municipal de Santiago do Cacém

Presidente

Vice-Presidente

Secretário

IDENTIFICAÇÃO DO CONSELHO FISCAL
Em exercício de �nções a partir do dia 28/03/2022

José Henrique Peralta Polido - Vereador da Câmara Municipal de Sesimbra

Sara Daniela Rodrigues e Silva - Vereadora da Câmara Municipal da Moita

Fernanda Manuela Almeida Pésinho - Vereadora da Câmara Municipal de Palmela
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(Valores expressos em euros)

Tipo de 
Despesa 

 

Disposições 
Legais 

 

Finalidade
 

Entidade 
Beneficiária

 

Despesas 
Orçamentadas

 

Despesas 
Autorizadas

 

Despesas 
Pagas

 

Despesas 
Autorizadas 
e não pagas

Devolução 
ocorrida no 

exercício
Obs. (8)

 
 

 
Transferência 

Corrente

 

Art. 12.º, al. z), 
Estatuto s

 

Apoio financeiro 
para aquisição 

de máscaras, no 
âmbito da 
COVID -19

 

Federação 
dos 

Bombeiros do 
Distrito de 
Setúbal

7.000,00

 
TOTAL 7.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferências e Subsídios Concedidos

Transferências e Subsídios Obtidos

  

Tipo de Receita
Disposições 

Legais (1)
Finalidade (2)

Entidade 
Financiadora 

(3)

Receita 
Prevista (4)

 

Receita 
Recebida (5)

 
Receita 

Prevista e não 
Recebida (6) = 

(4) -

 

(5)

 
Devolução 

ocorrida 
no 

exercício
(7)

Obs. (8)  
  

Transferência 
Corrente

Art. 21.º, al. 
a), Estatutos

Contribuição 
para o 

funcionamento 
da AMRS

Município 
Alcácer do Sal

32 581,00 32 581,00 0,00

Transferência 
Corrente

 

Transferência 
universalidade 
jurídica (ADS) 

em 
31/10/2014

 

Contribuição 
para o 

funcionamento 
da AMRS

315 872,00

 

0,00 315 872,00

Transferência 
Corrente

 

Art. 21.º, al. 
a), Estatutos

para

 

o 
funcionamento 

da AMRS

Município 
Alcochete

46 804,00

 

46 804,00 0,00

Transferência 
Corrente

 

Art. 21,º, al. 
e), Estatutos

Comparticipação 
Setúbal

Península Digital

 

12 600,00

 

12 600,00 0,00

Transferência 
Corrente

 
Deliberação 

AI

  
Contribuição 

para subscrição 
de capital social 

da AMRS na 
CDR, EIM 

(2003)

3 125,00 0,00 3 125,00

   
Transferência 

Corrente  
Art. 21.º, al. 
a), Estatutos

Contribuição 
para

 
o 

funcionamento 
da AMRS

Município 
Almada

274 996,00
 

0,0 4

(Valores expressos em euros)

FBDS 

7.000,00 7.000,00

7.000,00 7.000,00

274 996,00
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Transferência 
Corrente  

Art. 21.º, al. 
a), Estatutos

Contribuição 
para

 

o 
funcionamento 

da AMRS Município 
Barreiro

 159 835,00
 

159 835,00 0,00

Transferência 
Corrente

Art. 21,º, al. 
e), Estatutos

Comparticipação 
Setúbal -

Península Digital
56 700,00 56 700,00 0,00

Transferência 
Corrente

Art. 21.º, al. 
a), Estatutos

Contribuição 
para o 

funcionamento 
da AMRS Município 

Moita

173 748,00 173 748,00 0,00

Tran sferência 
Corrente

 

Art. 21,º, al. 
e), Estatutos

 

Comparticipação 
Setúbal -

Península Digital

 

47 250,00 47 250,00 0,00

Transferência 
Corrente

 

Art. 21.º, al. 
a), Estatutos

 

Contribuição 
para

 

o 
funcionamento 

da AMRS

 

Município 
Montijo

 

90 888,00 90 888,00 0,00

Transferência 
Corrente

 

Art. 21,º, al. 
e), Estatutos

 

Comparticipação 
Setúbal -

Península Digital

 

34 6 50,00 34 6 50,00 0,00

Transferência 
Corrente

 

Art. 21.º, al. 
a), Estatutos

 

Contribuição 
para

 

o 
funcionamento 

da AMRS

 

Município 
Palmela

129 276,00 129 276,00 0,00

Transferência
Corrente

 

Art. 21,º, al. 
e), Estatutos

 

Comparticipação 
Setúbal -

Península Digital

 

44 100,00 44 100,00 0,00

Transferência 
Corrente

 

Art. 21.º, al. 
a), Estatutos

 
Contribuição 

para

 

o 
funcionamento 

da AMRS
Município 

Santiago

 

do 
Cacém

 

39 928,00 39.928,00

Transferência 
Corrente

 
Deliberação 

AI

  
Contribuição 

para subscrição 
de capital social 

da AMRS na 
CDR, EIM (2003)  

500,00 0,00 500,00

Transferência 
Corrente  

Art. 21.º, al. 
a), Estatutos  

Contribuição 
para o 

funcionamento 
da AMRS  

Município 
Seixal  235 561,00 561,00 0,0 4

Transferência 
Corrente

 

Art. 21.º, al. 
a), Estatutos

 

Contribuição 
para

 
o 

funcionamento 
da AMRS

 

Município 
Sesimbra

 
82 529,00 82 529,00 0,00

 

Transferência 
Corrente

 

Art. 21,º, al. 
e), Estatutos

 
Comparticipação 

Setúbal -
Península Digital

 
34 650,00 34 650,00 0,00

Transferência 
Corrente

Art. 21.º, al. 
a), Estatutos

Contribuição 
para
 

o 
funcionamento 

da AMRS
 

Município 
Setúbal  

197 538,00 197 538,00 0,00

Transferência 
Corrente 

Art. 21,º, al. 
e), Estatutos 

Comparticipação 
Setúbal -

Península Digital  

604 800,00 0,00 604 800,00

TOTAL 2 617 931,00 1 693 634,00 924 297,00
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CONTABILIDADE DE G�TÃO
A Norma de Contabilidade Pública 27 (NCP -27) – Contabilidade de Gestão aplica-se às pequenas 
entidades.

O presente relatório anual pretende dar cumprimento à citada norma.

A contabilidade de custos continua numa fase de aprimoramento. Até ao momento, apesar de já 
termos encetado esforços para tal, ainda não estão criadas as condições informáticas que permitam 
imputar as despesas com mão-de-obra e as despesas com máquinas e viaturas aos bens e serviços.

A Associação considerou as seguintes premissas relativas à contabilidade de custos: 

 Contemplação de apenas uma �nção: �nção 111 - Administração Geral;

 Não utilização da reclassificação dos custos/proveitos por centros de responsabilidade;

 Definição dos bens e serviços mais importantes, de acordo com as grandes opções do plano para 
2021:

SERVIÇOS D�IGNAÇÃO

0001  Apoio à Gestão Autárquica

1000  Educação – Geral

1001  Educação - Kid's Guernica

1002  Educação - Agenda do Professor

2000  Cultura – Geral

2002  Cultura – Bibli�ecas

2003  Cultura - Agenda Cultura Regional

2006  Juventude - Festival Liberdade

3000  Formação e Modernização Administrativa - Geral

3002  Formação e Modernização Administrativa - Formação

3003  Formação e Modernização Administrativa - CIQI

4000  Desenvolvimento Regional - Geral

4001  Desenvolvimento Regional - Arrábida

4002  Desenvolvimento Regional - �tudos e Projetos

5000  Quinta São Paulo - Geral

5001  Quinta São Paulo - Quinta Pedagógica
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6002   MAEDS - Atividades

6003   MAEDS - Investigação

7000  SPD - Geral

7001  SPD - Desenvolvimento

7002  SPD - Manutenção

5002  Quinta São Paulo - Conventos

6000  MAEDS - Geral

6001   MAEDS - Trabalhos Museológicos

 Não repartição dos custos diretos da �nção 111 pelos bens e serviços;

 Inclusão dos proveitos e da conta corrente dos vencimentos;

 Não inclusão dos movimentos de materiais;

 Não repartição dos custos da mão - de - obra (MO) nem dos custos com máquinas e viaturas, uma 
vez que ainda não existem condições informáticas para tal;

No presente relatório optou-se por apresentar a análise dos custos da Associação por bens e serviços, 
no corrente ano económico.

Bens e 

1000 -

 

Educação - Geral

1001 -

 

Educação 

1002 - Educação 

2000 - Cultura -

4000 - Desenvolvimento Regional 

5000 - Quinta São Paulo 

Serviço

 

Custos 
Diretos 

 

1.402,20

-

 

Kid's Guernica

 

6.804,98

- Agenda do Professor 32.183,74

Geral 1.013,00

17.157,76

 

815,49

-Geral

2.831,01

5.365,00

138,15

55.408,71

0001 - Apoio à Gestão Autárquica  53.339,79

 2002 - Cultura - Bibliotecas 

 2003 - Cultura  - Agenda Cultural Regional

 2006 - Juventude  - Festival Liberdade

 3002 - Formação  e Mod. Administrativa - Formação 

Saldo

 

0,00

 

0,00

 

18.020,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Custos 
Diretos

(Valores expressos em euros)

0,00

1.402,20

6.804,98

1.013,00

17.157,76

815,49

53.339,79

14.163,74

2.831,01

5.365,00

138,15

55.408,71
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12.788,906001 - MAEDS - Trabalhos Museológicos

 

7001 - SPD - Desenvolvimento

7002 – SPD - Manutenção

Total  

 

 

 

 

0,00

 

11.596,14 0,00

30.749,51 0,00

Custos Indiretos, € 1.171.364,10 0,00 1.171.364,10

   
500.794,02 18.267,00 482.527,02 

  Total 1.672.158,12 18.267,00 1.653.891,12

12.788,90

11.596,14

30.749,51
 

 

 

98.607,50 0,00

47.372,76 247,00

7000 - SPD - Geral

 

52.254,82 0,00

98.607,50

47.372,76

52.254,82

6002 - MAEDS 

6003 - MAEDS 

- Atividades

- Investigação

 

5001 - Quinta São 

5002 - Quinta São Paulo 

Paulo -Quinta Pedagógica  

- Conventos

6.299,82

31.060,83

33.603,946000 - MAEDS - Geral

 

 

 

0,00

0,00

247,00
 

6.299,82

31.060,83

33.356,94

Da análise do quadro acima podemos aferir que os centros de custos mais significativos da AMRS são o 
SPD (7000,7001 e 7002), o MAEDS (6000,6001 e 6003) e a Quinta de São Paulo (5000, 5001 a 5002).

Importa, neste ponto, referir que, pelo segundo ano consecutivo, devido a limitações por força da 
COVID-19 não se realizaram todas as atividades planeadas para o corrente ano, nomeadamente, a 
edição 2021 do Festival da Liberdade, com reflexos nos respetivos centros de custos.

Do t�al dos custos indiretos, constam, entre outros, as despesas com vencimentos, seguros, rendas, 
máquinas e viaturas, honorários, entre outras.
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