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MENSAGEM DO PRESIDENTE

O Poder Local Democrático tem vindo a assumir cada vez mais amplas e 

diversicadas responsabilidades, criando a necessidade de trabalhar novos 

espaços de reexão e novos projetos.

A AMRS assume essa responsabilidade para com os seus municípios associados. 

Acompanhando, preparando o debate e reexão, promovendo o espaço de 

partilha.

Este ano de 2018, procuraremos ir mais longe.

As atribuições e competências atribuídas de forma universal aos municípios no 

âmbito da educação, aconselham a partilha de experiências e a troca de opiniões e 

apreciações, de forma a construir um conhecimento mais amplo da realidade e de 

boas práticas que possam constituir-se como caminhos partilhados pelos 

municípios que constituem a AMRS.

 A criação do Grupo de Trabalho Intermunicipal de Educação assume como 

objetivos centrais o aprofundamento da troca de experiências e partilha do 

conhecimento na área da educação e o apoio técnico aos órgãos da AMRS e dos 

Municípios Associados na apreciação relativa a questões da temática da 

educação, propondo projetos conjuntos dos Municípios ou da AMRS e conhecendo 

e estudando projetos, experiências de trabalho ou equipamentos que possam 

constituir uma mais-valia para o seu trabalho.

Assim como a importância do trabalho e dos trabalhadores para o 

desenvolvimento do serviço público municipal e a crescente complexidade da 

legislação laboral, bem como temáticas de organização de serviços têm sido o 

mote para reuniões regulares entre os Municípios no âmbito da AMRS.

A constituição do Grupo Intermunicipal de Recursos humanos procurará 

desenvolver este trabalho no sentido da criação de um espaço de partilha de 

reexões e preocupações, de análise conjunta da legislação e normativos nesta 

área, prestando apoio técnico aos órgãos da AMRS e dos Municípios.

É ao Desenvolvimento Regional que procuraremos em 2018 dar maior destaque. 

Consolidando estratégia. Criando ferramentas de armação dessa estratégia. 

Exposições, debates, conferências e comunicação, sobre os mais diversos temas 

que concorrem para o desenvolvimento regional.
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1. CULTURA E PATRIMÓNIO 

(NATURAL, EDIFICADO E 

AMBIENTAL)

A Cultura e o seu Património são marcas distintivas do trabalho da AMRS há já 

largos anos. A sua capacidade para agregar vontades e construir projetos que 

projetam a região dando um exemplo claro de um trabalho coeso e coerente, vem 

sido objeto de reconhecimento por todos. 

Este ano de 2018 continuaremos a armar a Cultura como uma vertente da marca 

identitária da região e a pugnar pela democratização do seu acesso.

Além dos projetos de aprofundamento cultural como é exemplo a crescente 

atividade cultural nos Conventos de Alferrara e de difusão cientíca e cultural 

como é exemplo o trabalho do MAEDS, este ano iniciaremos dois projetos 

necessários para atingir os nossos objetivos.

A criação da agenda cultural eletrónica, mecanismo essencial para divulgar, com 

outra projeção, os projetos culturais dos nossos municípios. Possibilitando que os 

equipamentos culturais passem a estar disponíveis para uma escala regional e não 

só local. Comprovando sob o olhar atento das nossas populações a riqueza e 

diversidade cultural da nossa região.

Por outro lado o investimento no estabelecimento de relações sobre o património 

cultural material e imaterial entre municípios possibilitando criar uma visão 

regional desse mesmo património, até agora com expressão apenas local. Esse 

passo poderá trazer um novo olhar para o património cultural da região aliado a 

uma estratégia de comunicação promocional valorizando-o de forma distinta.
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1.1.  CULTURA

Grupo de Trabalho Intermunicipal de técnicos 

da área da Cultura

Este grupo de trabalho deverá continuar a contribuir para uma melhor articulação do 

trabalho dos nossos associados assente numa partilha de experiências de intervenção 

dos municípios associados nesta área da cultura procurando também ser uma 

plataforma de dinamização de iniciativas de carater regional ou simplesmente de 

articulação de iniciativas comuns como temos tido exemplo no passado com as 

comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, das comemorações dos 40 anos da 

Constituição da Republica, entre outros. 

Procurando-se ir mais longe nesta partilha e dinâmica regional deverá ser examinada a 

perspectiva de realização de um encontro regional sobre as questões da cultura que 

possibilite uma reexão mais alargada, centrada nas experiencias regionais e no trabalho 

desenvolvido pelos municípios, por vezes impar no plano nacional, procurando desbravar 

os novos desaos que se colocam assim como unir vontades e potencialidades regionais 

nesta área da cultura.

Festival Liberdade

O Festival Liberdade é assumido pela AMRS com os objetivos de comemorar o 25 

de Abril e a Liberdade, potenciar o envolvimento da juventude e do seu movimento 

associativo. Pretende continuar a ser um espaço da Juventude, de participação, 

de festa, construído com a participação do movimento associativo juvenil, formal e 

não formal e impulsionador da dinâmica da juventude na Região.

No quadro do Festival Liberdade 2018 deverá ser assinalado o 70.º aniversário da 

aprovação pela Organização das Nações Unidas da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, dando particular ênfase aos direitos dos jovens, cujo pleno 

cumprimento é essencial para possibilitar a participação da juventude e o seu 

contributo para uma democracia mais participada e para uma sociedade melhor.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, carta de princípios onde são 

enunciados os direitos considerados fundamentais para a vida do ser humano, 
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onde se refere direitos individuais e coletivos, sem discriminação de raça, género 

ou nacionalidade, foi proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas a 10 de dezembro de 1948, sendo um resultado direto do conhecimento 

das atrocidades cometidas durante a 2ª Guerra Mundial pelo nazi-fascismo.

O Festival Liberdade tem vindo a consolidar-se como uma iniciativa impar, onde os 

jovens da região, no âmbito da sua intervenção associativa, constroem o Festival 

nas suas diversas expressões: música, desporto, artes plásticas, dança, encontro 

e debate entre associações juvenis.

A preparação do Festival que se aponta para os dias 15 e 16 de Junho deverá 

procurar ser reexo da expressão e manifestação da dinâmica, da criatividade, da 

irreverência e do trabalho do movimento juvenil e associativo protagonizado na 

Região de Setúbal. 

Grupo de Trabalho Intermunicipal para a Área da Juventude

A regularidade e dinâmica deste Grupo de Trabalho Intermunicipal são visíveis com 

a realização do Festival Liberdade mas também tem sido uma plataforma onde a 

dinamização de um conjunto de reexões sobre a intervenção dos municípios 

associados na área da Juventude tem sido e deverá continuar a ser a essência do 

funcionamento deste grupo de trabalho intermunicipal que junta os eleitos com 

responsabilidades na área da juventude. 

Grupo de Trabalho Intermunicipal de Técnicos da Área da 

Juventude

Comissão Técnica do Festival Liberdade

Este grupo de trabalho tem assumido a responsabilidade da preparação das 

questões técnicas que possibilitam a realização do Festival Liberdade. Neste 

contexto é da maior importância o contributo dos municípios associados, e dos 

seus técnicos, no assumir deste espaço de trabalho intermunicipal como uma 

prioridade da sua ação e como espaço onde a partilha e o trabalho em conjunto 

engrandece a intervenção e experiencia de cada um e do todo. 
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Agenda Cultural Regional

Deverá ser dada continuidade ao trabalho já desenvolvido tendo em vista a 

publicação de uma Agenda Cultural Regional online, articulando-se no plano 

regional uma estratégia partilhada entre os associados para a divulgação das 

muitas e diversas iniciativas de carater cultural que são promovidas pelos 

municípios. Com este forte instrumento de comunicação, apenas possível com um 

claro investimento na partilha de informação e trabalho conjunto assim como 

beneciando das potencialidades da plataforma tecnológica existente no SPD, a 

AMRS e os seus municípios associados visam ganhar mais publico e visibilidade 

projetando a região e o seu trabalho impar na área cultural, promovido apoiado e 

estimulado pelo poder local. O munícipe ou o turista\visitante desta região poderá 

através de uma única plataforma digital consultar os diversos eventos culturais 

que esta região oferece, conhecer de uma forma centralizada simples e unicada 

quais os grandes ou pequenos espetáculos, feiras ou festas, exposições ou outras 

performances culturais estarão disponíveis para seu usufruto. Esta plataforma 

poderá vir a funcionar como uma importante fonte de divulgação das iniciativas 

regionais permitindo também a sua difusão noutras plataformas.

Revista Movimento Cultural

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

lançar mais um número desta Revista, procurando dar visibilidade à forte 

produção cultural e cientíca da região, permitindo alargar o conhecimento que 

temos deste território e das suas gentes.

Kid's Guernica

O Kid's Guernica é um projeto artístico internacional, tendo sido iniciado pelo 

professor Toshifumi Abe em parceria com Tadashi Yasuda, ambos pertencentes a 

uma associação de artes e cultura, a “Art Japan Network”, com o objetivo de 

comemorar o 50º aniversário do bombardeamento a Guernica, durante a Guerra 

Civil Espanhola. 

O projeto consiste na construção de murais da paz, e na promoção de um 

intercâmbio entre as crianças de todo o mundo, através da promoção da paz. 

A materialização do projeto passa pela criação de um mural, com referência à 
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imponente pintura de Picasso, “GUERNICA”, representada, à sua escala original 

7,8mX3,5m.

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

suas edições, realizadas de dois em dois anos. 

A 6ª edição do Kid's Guernica encontra-se a decorrer e versa o tema Arrábida 

Biosfera, abrangendo o período letivo 2017/2018. Esta edição contou com um 

elevado nº de inscrições 4217 alunos num universo de dez municípios Alcácer do 

Sal, Almada, Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Sesimbra e Setúbal.

Esta edição, pretende promover e reforçar as questões da Paz e da Não-violência, 

através de uma reexão sobre nossas ações com o meio ambiente importantes 

para garantir a sobrevivência das espécies no planeta. 

Com uma calendarização devidamente regulamentada, o projeto encontra-se 

dividido em 5 fases distintas, tendo a primeira decorrido durante o ano de 2017, 

seguindo-se em 2018 as fases seguintes.

A 5ª fase e última deste projeto, é a Festa de Encerramento, que se prevê 

decorrer na última semana de maio de 2018, envolvendo todos os participantes 

do projeto. 

Este é um evento de extrema importância para as escolas, professores e alunos 

releva a partilha e a união de todos em torno de um propósito e objetivo comum.

Em paralelo, pretende-se promover exposições itinerantes com os trabalhos 

participantes no projeto, em iniciativas promovidas pela AMRS, pelos municípios 

associados e pelas escolas e professores.

Grupo de Trabalho Intermunicipal das 

Bibliotecas Municipais 

Este Grupo de Trabalho Intermunicipal, pretende desenvolver em 2018, em 

paralelo com os projetos em desenvolvimento (Dar de Volta e AMRS Qu@lica), a 

reexão e conseguinte implementação de ações de relevância, que fundamentam e 

elevam a função multidisciplinar do Grupo e a Intermunicipalidade da Região, de 

entre elas:

 A concretização do X Encontro da Leitura Pública (estes encontros 

pressupõem uma cadência de dois em dois anos, tendo o último, decorrido em 

2016).
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  A concretização e implementação do Empréstimo Interbibliotecas;

 A ponderação e avaliação de medidas, para a implementação do Cartão 

Intermunicipal;

 A aposta na Formação e qualicação dos trabalhadores das Bibliotecas da 

Região;

 De entre outros passíveis de projetar a dinâmica do Grupo e do trabalho 

Intermunicipal.

AMRS Qu@lica

O AMRS Qualica é um projeto promovido pela Associação de Municípios da Região 

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

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

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

cidadania e democracia ativa.

Numa sociedade cada vez mais condicionada pelas TIC, a realidade é que uma parte 

signicativa das nossas populações ainda apresenta diculdades no acesso às 

novas tecnologias de informação e comunicação. O problema da iliteracia 

informática não se sente maioritariamente entre os jovens, mas sim, em faixas 

etárias mais avançadas. 

O AMRS Qualica, favorece a familiarização da população face às tecnologias da 

informação, potenciando a inclusão digital e uma maior coesão social. 

Dar de Volta

O Dar de Volta é um projeto intermunicipal, promovido pela Associação de 

Municipios da Região de Setúbal e pelos seus municípios associados, posto em 

prática através da rede de Bibliotecas Municipais da Região.

Mantendo os objectivos a que se propõe, nomeadamente, a preservação do 

ambiente e a sustentabilidade ambiental através da reutilização dos manuais 

escolares, a promoção de uma cidadania ativa, através da sensibilização dos 

cidadãos para os valores da solidariedade, da partilha e da coesão social, 

pretende-se, que, o projeto introduza os meios necessários para se potenciar 
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perante ações paralelas que vão surgindo perante as necessidades e face ao 

cenário atual das famílias portuguesas.

Da avaliação feita a este projeto intermunicipal conclui-se que é cada vez mais bem 

aceite pela comunidade educativa e por parte das famílias, sendo consensual a sua 

continuidade.

Desta forma, a AMRS, juntamente com o Grupo de Trabalho das Bibliotecas 

Municipais, propõe-se a continuar o trabalho em torno deste projeto, insistindo 

em medidas de proliferação que conduzam ao sucesso e prosperidade da iniciativa.

Jogos do Futuro

Estando prevista a sua realização somente em 2019, devido à sua periodicidade 

bienal, a 6ª edição dos Jogos do Futuro da Região de Setúbal, impõe-se como um 

ponto alto na realidade desportiva da região.

Envolvendo os nove municípios da península, adotando uma participação 

descentralizada, toda a fase de preparação dos Jogos do Futuro, que agora inicia, 

assume particular importância num panorama de armação da Região pelo seu 

valor desportivo, pela sua capacidade organizativa, de mobilização e integração da 

ação das escolas, clubes, associações e federações, articulada democraticamente 

com o poder local, numa grande iniciativa de armação regional valorizando a força 

da juventude, através do desporto. 

1.2. PATRIMÓNIO (NATURAL, 

AMBIENTAL E EDIFICADO)

Arrábida 

Consensualizada a necessidade de valorizar, preservar e promover o território da 

Arrábida, o seu património natural e cultural, e de lhe dar um reconhecimento 

internacional que permita potenciar aquilo que são as suas caraterísticas, a 
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Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS), o Instituto da 

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

Sesimbra e Setúbal unem esforços em torno deste objetivo e em 15 de junho de 

2015 decidem apresentar uma candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera, no 

âmbito do Programa MaB - O Homem e a Biosfera (Man and the Biosphere) da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

Todo o trabalho de construção do dossier de candidatura, que prevemos entregar 

junto da UNESCO em 2019, pretende-se amplamente participado, pelo que se 

prevê que em 2018 a AMRS irá continuar a promover um conjunto de iniciativas 

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

de desenvolvimento mais diretamente relacionados com o território da Arrábida.

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

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

muito exigentes, a AMRS está convicta de que o trabalho realizado em parceria 

com o ICNF e os Municípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal se consubstanciará 

num dossier de candidatura técnica e cienticamente sustentado, com uma visão 

sobre o território construída com base na participação das comunidades locais, 

apto a demonstrar que a Arrábida é um território de Biosfera que importa 

reconhecer, promover e preservar.

Assim sendo, no quadro do trabalho que tem vindo a ser realizado, no 

desenvolvimento do processo da Candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera, e 

tendo em conta a proposta de calendarização do trabalho a desenvolver para o ano 

2018 é de vital importância o envolvimento de “Stakeholders” (proprietários, 

agentes de desenvolvimento, juntas de freguesia, escolas, comunicação social e 

população em geral), no processo de candidatura.

Importa referir ainda a necessidade de alcançar os pressupostos emanados na 

Agenda 2030 que salvaguarda os seus 17 objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável.

Assim, deve-se procurar divulgar e associar a Candidatura em iniciativas 

promovidas nos três municípios e pelo ICNF, promover Ações Sectoriais para 

Atores e Agentes Económicos locais e relevantes no território, que visem, 

sobretudo, a divulgação dos principais objetivos desta Candidatura, as 

especicidades das Reservas, eventuais retornos para a região e vantagens 

especícas para os respetivos sectores de atividade, bem como, associar 

“Arrábida Biosfera” nas iniciativas sectoriais realizadas no Município de Palmela.

A organização de um Encontro, em parceria conjunta com a Comissão Nacional da 

12



GOP 
2018

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

Reservas da Biosfera, que pretende valorizar a Candidatura da Arrábida a Reserva 

da Biosfera. Este Encontro, prevê-se realizar no primeiro semestre de 2018 em 

Sesimbra, que para além do já referido, promoverá e reforçará a candidatura, 

servindo igualmente para dotar a nossa região de um espaço de diálogo e de 

sustentabilidade.

A promoção de uma visita a Castro Verde, que viu recentemente a sua candidatura 

a Reserva da Biosfera ser aprovada, pela UNESCO. Estas visitas são importantes 

momentos de partilha, de troca de informação e estimulam a discussão de ideias.

Iniciaremos ainda no ano de 2018 a reexão sobre a marca/certicado Arrábida 

Biosfera, visando valorizar o território e os seus recursos e produtos, 

acrescentando valor e armando a Arrábida, conjugando a conservação da 

Natureza com os produtos e serviços regionais, visando o desenvolvimento 

harmonioso entre as comunidades locais, as suas atividades económicas e o 

património natural e cultural presente na Arrábida.  

Património Cultural

No ano de 2018 pretendemos abrir também um novo capitulo na difusão e 

promoção do património cultural dos municípios associados.

Iniciaremos um levantamento exaustivo sobre o património cultural material e 

imaterial dos municípios, por forma em estreita ligação com o Grupo 

Intermunicipal da Cultura poder promover uma serie de ações de promoção desse 

mesmo património.

A sua inventariação poderá promover um conhecimento que levará ao 

reconhecimento de rotas e itinerários de vistação regional, a execução de ações 

promocionais e ainda um trabalho mais concertado com as entidades nacional que 

tutelam as matérias do patrimonio cultural.

Quinta de S. Paulo

O ano de 2017 foi um ano particularmente impulsionador para a Quinta de São 

Paulo e seus projectos. A Quinta Pedagógica atingiu um novo recorde de visitas, 

mais de 4000 crianças e jovens, tendo também arrancado o projecto “Quinta nas 
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Escolas” e esgotado o “Caderno da Quinta”. Contudo, foi ao nível dos Conventos de 

Alferrara que se vericou o maior avanço. O restauro e ocupação do Convento de 

São Paulo permite agora à AMRS e seus associados, desenvolver uma actividade 

regional focada na busca da identidade cultural da região através das mais 

variadas expressões. Concertos, teatro, palestras e local unicador do património 

regional. O Convento de São Paulo é o “palco” ideal para o aprofundar esta busca, 

unindo a região entre as suas origens e práticas. 

O ano de 2018 apresenta-se como um desao, não só pelo aumento dos recursos 

humanos afectos à Quinta e o que isso proporciona, mas principalmente pelo facto 

de a Quinta Pedagógica estar em fase de criação e aplicação de um novo programa 

pedagógico e os Conventos de Alferrara serem agora um local vivo. 

Quinta de São Paulo

O território da Quinta de São Paulo é variado, complexo e riquíssimo na sua fauna e 

ora. A AMRS tem vindo a preservar este património vivo, inserindo-o na 

educação das crianças e jovens da Região e revitalizando as antigas estruturas 

conventuais que em simbiose com o meio tanto desenvolveram o ecossistema da 

Quinta. 

Neste sentido e contrariando a gravíssima seca de 2017, continuaremos o 

reforço das infraestruturas, este ano ao nível da água. O novo furo e renovação do 

sistema de bombagem irá prevenir que os prados de alimento para os animais não 

entrem em estado crítico como aconteceu em 2017 pela falta de água. Permitirá 

que os animais da Quinta Pedagógica tenham sempre as suas condições sanitárias 

garantidas, algo que, a se repetir um ano de seca extrema, poderia estar em 

causa. Este reforço traz não só esta segurança, traz também uma nova 

possibilidade, o abastecimento de água para consumo não humano no Convento de 

São Paulo. Assim, novos projectos serão empossados. Poderemos dar início à 

exploração de práticas agrícolas praticadas nos secs XVI e XVII, tão 

esperançosamente referidas no nº0 dos Cadernos de Alferrara pelo Arq. Fernando 

Pessoa. Poderemos revitalizar a envolvente do Convento e capacitar o mesmo de 

plataformas de sustentação das terras através de espécies autóctones, 

impedindo que futuros aluimentos de terras ponham em causa a integridade 

estrutural do mesmo.

A manutenção dos vários espaços da Quinta de São Paulo é uma tarefa diária dos 

funcionários afectos à mesma. Embora as obrigações diárias para a manutenção 

indispensável tomem grande parte do tempo, é sempre possível articular com 

novas manutenções e revitalizações de espaços. Ter um fundo de maneio para 
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investimentos diversos permite que se vá alargando a área útil da Quinta de São 

Paulo, ao mesmo tempo que se preservam estruturas, algumas delas com mais de 

três séculos de existência. Podemos assim ampliar zonas de utilização, em ambas 

as frentes, Quinta Pedagógica e Conventos de Alferrara. 

Quinta Pedagógica

A Quinta Pedagógica de São Paulo é um espaço aberto, de relação com a natureza 

e seus habitantes. É um espaço que privilegia os visitantes com um contacto direto 

com a fauna e ora do Parque Natural da Arrábida e as espécies animais e vegetais 

mais comuns na atividade agrícola da região. Tem apresentado um crescimento 

galopante no número de visitantes e os projetos crescem a par. Existem ainda 

várias frentes de trabalho no que respeita a melhoria das condições de visita, uma 

delas, a mais fundamental, é garantir que no futuro as visitas não sejam 

canceladas pela chuva. Assim, serão criadas condições de visita na zona da pérgula 

protegidas da chuva. Será aplicado um sistema de toldos retráteis que 

proporcionarão várias atividades no seu interior sem comprometer a 

permeabilidade dos solos e ao mesmo tempo proporcionam abrigo para os 

visitantes em condições práticas para a educação não formal. 

A continuidade dos projectos da Quinta Pedagógica são determinantes para a sua 

evolução e melhoria da oferta aos associados. Neste sentido, o projecto 

implementado “Caderno da Quinta”, a par do projecto “Quinta das Escolas” 

continuará a fortalecer a oferta pedagógica da Quinta. Permitirá um aumento 

signicativo do conteúdo pedagógico possibilitando às crianças e jovens três 

ambientes distintos. Um primeiro, a própria Quinta, o segundo a visita da Quinta à 

escola e o terceiro, o Caderno da Quinta, mais descontraído e autodidata. 

A comunicação é indispensável para a Quinta Pedagógica de São Paulo. Dadas as 

suas características e ser direcionada para as escolas da Região, a comunicação 

da mesma depende integralmente da articulação das autarquias com as divisões 

de educação e também da transmissão da experiência das próprias escolas. Desta 

forma é importantíssimo a Quinta Pedagógica estar munida de materiais de 

comunicação sob a forma de oferta em cada visita. Não só cimenta o sentimento 

positivo da visita das crianças e jovens à Quinta, como também servirá de material 

de contacto para futuras visitas, difundido de escola para escola e marcando 

presença nas mesmas. A caixa de oferta onde entregamos o pão a cada criança é 

um instrumento que criança pode reutilizar, e que ao mesmo tempo comunica a 

Quinta Pedagógica de São Paulo. 
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Conventos de Alferrara

O importantíssimo avanço na recuperação do Convento de São Paulo viabiliza 

novas frentes de atividade da AMRS e seus associados. O ano de 2018 apresenta-

se como o ano iniciático da atividade cultural plena nos Conventos. 

Será iniciada a atividade cultural onde artistas da música, teatro e outras artes 

performativas farão dos Conventos palco de explorações artísticas. Um serviço 

publico, de exploração e busca da identidade cultural regional. O devolver do 

espaço aos munícipes através da cultura. Ao mesmo tempo que a atividade 

cultural se inicia, será também uma exploração dos espaços, construindo matéria 

para futuras intervenções e caminhos. 

O envolvimento na população da região é a base desta atividade, espera-se não só 

apresentar um leque de opções culturais aos associados, mas também, envolver 

os mesmos e seus munícipes. Criando novas linguagens através do património 

imaterial da região, desconstruindo-o e interpretando-o sob a forma de expressão 

dramática. Unicar o conhecimento das expressões patrimoniais regionais. 

Complementando esta nossa ação sairá, também em 2018, o segundo número 

dos Cadernos de Alferrara, Edição do nº1 dos Cadernos de Alferrara - A vida 

conventual, a azulejaria, a geologia e o plano diretor, consumando o 

aprofundamento do conhecimento da Quinta de São Paulo. Esta publicação é a 

máxima da expressão “devolver o espaço à população”. É responsabilidade da 

AMRS interpretar e aprofundar o conhecimento deste território que é a Quinta de 

São Paulo e devolver este conhecimento de forma gratuita à região. Será então 

uma publicação focada na história da ocupação humana no período medieval, na 

importante azulejaria do Convento dos Capuchos de Alferrara, na interpretação 

geológica do território e a apresentação do plano diretor de utilização dos 

Conventos de Alferrara. 

A exploração do espaço envolvente aos Conventos será uma constante. A sua 

plena interpretação e correta transmissão depende da ininterrupta revitalização 

destes espaços. É indispensável uma contínua manutenção destes “edifícios seres 

vivos” que apenas sobrevivem se os cuidados forem constantes. Assim, a AMRS, 

continuará o trabalho diário de manutenção dos Conventos de Alferrara e suas 

cercas, garantindo a continuidade de um projeto que agora se inicia e se espera de 

pleno crescimento. 
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2. AMBIENTE E RECURSOS 

NATURAIS

Articulação Intermunicipal

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

dos municípios associados em matéria de Ambiente e Recursos Naturais. As 

questões relativas ao ambiente e recursos naturais são de relevante importância 

e transversalidade no exercício da governação local, assumindo-se a AMRS como 

um lugar privilegiado para a articulação técnica e política dos municípios 

associados no que a esta ampla temática concerne. 

No centro das preocupações e do trabalho a desenvolver manter-se-ão as 

questões relativas aos resíduos e à água e saneamento. 

Assim continuaremos a assumir-nos como um veículo de representação e 

armação do posicionamento dos municípios relativamente à AMARSUL, 

rearmando a oposição ao processo de privatização dos 51% de capital 

pertencente à EGF e sensibilizando a tutela para a necessidade encontrar uma 

solução para esta questão no interesse da população da Região e ao mesmo tempo 

pugnando por uma gestão que privilegie o direcionar das mais-valias geradas no 

sentido do interesse público, i.e. investindo na empresa com vista a melhorar a sua 

performance operacional e solidez nanceira, bem como com o objetivo de permitir 

a valorização dos seus trabalhadores e reduzir as tarifas praticadas.

Concluída com sucesso a reversão do processo de agregação da SIMARSUL na 

empresa Águas de Lisboa e Vale do Tejo, o que constituiu uma importante vitória 

para os legítimos interesses das populações da Região, continuaremos a 

acompanhar as questões relativas à gestão da empresa com vista a apoiar as 

posições dos municípios, designadamente no que respeita à eliminação dos fee de 

gestão e a necessária negociação sobre dividendos em divida, promovendo assim a 

sua solidez económico-nanceira e a contenção das tarifas.

No que às questões do abastecimento público de água diz respeito 

aprofundaremos a colaboração com a AIA. Esta colaboração materializar-se-á 

este ano na promoção conjunta de um plano de formação especíco para os 

serviços de águas, conjugando sinergias das duas entidades, designadamente o 

17



GOP 
2018

conhecimento especíco da AIA sobre o setor e as capacidades formativas da 

AMRS, designadamente o fato de ser entidade formadora acreditada pelo IEFP.

Por m é de assinalar a relevância, para a Associação e municípios, do 

acompanhamento da questão relativa à captação de fundos para investimentos no 

Ciclo Urbano da Água, designadamente no âmbito do Portugal 2020, em particular 

do Plano Operacional Sustentabilidade e Eciência no Uso de Recursos (POSEUR). 

Assim haverá que reforçar a exigência de que sejam elegíveis investimentos nas 

altas dos sistemas de abastecimento público, bem como que seja retirada a 

condição de agregação para a elegibilidade dos investimentos nas baixas dos 

sistemas sensibilizando a tutela para a necessidade de elegibilidade das autarquias 

e as suas associações. 

3. SOCIEDADE 

INFORMAÇÃO E SETÚBAL 

PENÍNSULA DIGITAL

A AMRS continuará a procurar, através da utilização dos meios mais recentes ao 

dispor, armar soluções de carácter regional e facilitar o acesso do cidadão aos 

serviços públicos municipais, à informação e à divulgação do trabalho realizado, 

visando consolidar a ideia de Região e promover a aproximação entre Municípios e 

Munícipes, entre as populações e o Poder Local Democrático.
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3.1.  SOCIEDADE DE 

INFORMAÇÃO

Agenda do Professor

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

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

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

a ainda mais professores este instrumento de trabalho.

Comunicação Externa

Desenvolver e aprofundar uma linha de comunicação visando chegar com facilidade 

às pessoas e instituições da Região, promovendo o trabalho desenvolvido pela 

AMRS, a divulgação de posições políticas dos órgãos da AMRS assim como a 

divulgação das suas iniciativas e dos seus associados, procurando uma maior 

presença e armação do projeto regional e do Poder Local Democrático junto dos 

meios de comunicação social, em particular no plano regional.

A estratégia de comunicação deve privilegiar a utilização dos meios próprios já 

existentes não deixando de procurar inovar sempre visando cumprir o objectivo 

central de projectar a AMRS no quadro do seus associados assim como à 

comunidade regional.

Deverá ser dada uma maior presença e projecção à AMRS e sua actividade através 

da internet, seja com os vários sites e subsites, seja nas redes sociais ou através 

de novos instrumentos como apps para os meios moveis, telemóveis e tabletes, 

tornando mais visível e mais dinâmica a forma como se promove os diversos 

projetos da AMRS, potenciando a aproximação às populações e a visibilidade do 

trabalho que se desenvolve, nomeadamente:

 Continuar a promover e a divulgar a atividade da AMRS junto dos utilizadores 

de internet através da atualização permanente de conteúdos no site institucio-

nal da AMRS (www.amrs.pt) e nos seus sub-sites Conventos de Alferrara 

(www.alferrara.amrs.pt), Festival Liberdade (www.festival.liberdade-

.amrs.pt/) e MAEDS (www.maeds.amrs.pt);
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 Continuar a dinamizar na rede social facebook as páginas da AMRS e MAEDS e 

dos projetos Arrábida Biosfera e Festival Liberdade;

 Criar novo site do MAEDS;

 Criar sub-sites para os projetos Arrábida Biosfera e Kid's Guernica;

 Os canais da AMRS e do projeto Festival Liberdade, no YouTube, deverão 

continuar a servir de veículo para a divulgação dos nossos vídeos;

A rede de painéis outdoor da AMRS conta hoje com  estruturas colocadas em nove 

dos onze municípios associados, devendo-se procurar reforçar o seu número, 

aumentando a presença por toda a região, devendo a mesma representar um meio 

de comunicação priveligiado, divulgando as principais iniciativas da AMRS e do 

Poder Local Democrático junto das populações, construindo uma imagem coesa de 

toda a região.

Grupo de trabalho intermunicipal 

Comunicação

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

visibilidade da AMRS e dos seus associados deve ser prioridade do trabalho a 

realizar no quadro do Grupo de Trabalho Intermunicipal para a Comunicação, 

abordando assim o contexto e dinâmica atual nesta área, a relação de proximidade 

com as populações e a visibilidade do trabalho que se desenvolve no quadro do 

poder local.

3.2.  SETÚBAL PENÍNSULA 

DIGITAL

Ao longo destes anos, fomos realizando investimentos pontuais na Plataforma 

Tecnológica, nomeadamente na adaptação à nova realidade, através de 

virtualização de servidores, que permite por um lado uma otimização do próprio 

espaço disponível bem como a diminuição de custos ao nível energético.
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Foi estabelecido um protocolo de colaboração com o INOV-INESC, para elaboração 

de um estudo que efectuasse um diagnóstico à situação actual do Setúbal 

Península Digital e que apontasse novos objectivos e metas de forma a rentabilizar 

a estrutura existente, bem como aprofundar as mais valias resultantes do 

trabalho em conjunto na área da informática e das novas tecnologias.

Este estudo, cujo relatório nal já foi apresentado, permitiu abrir algumas janelas 

sobre o futuro, tendo apresentado um conjunto vasto de medidas que importa 

continuar a analisar e discutir.

Iremos continuar no próximo ano, em conjunto com o INOV-INESC, a organizar 

workshops temáticos, que envolvam os eleitos e os técnicos municipais, com o 

objectivo de partilhar experiências, desaos, convidando especialistas vários e que 

sirvam também de apresentação de casos concretos de acções inovadoras 

levadas a cabo pelos municípios.

Iniciámos um processo de formação em formato E-learning, dirigido aos técnicos 

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

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

Source, Programação. Foram contabilizadas no total 324 inscrições, em 33 

cursos diferentes. Para 2018 iremos continuar a realizar estes cursos, 

apostando neste formato de E-learnig.

Plataforma Tecnológica

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

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

contratos de manutenção.

Continuando com o objectivo de alargar o serviço de alojamento de sítios internet 

a outras entidades e associações da Região nomeadamente dando a conhecer ao 

movimento associativo esta possibilidade. Neste momento encontram-se alojados 

na Plataforma cerca de 140 sites e sub-sites, bem como outras aplicações dos 

Municípios.

Com o investimento numa nova solução de armazenamento, e com o aumento de 

forma signicativa do espaço disponível, bem como na melhoria das comunicações 

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

backup de informação e estudar novas soluções tecnológicas, agregadoras entre 

municípios, que permitam economias de escala, no sentido de oferecermos aos 

municípios associados uma solução de disaster recovery.
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Continuaremos com o serviço de disponibilização de ferramentas para a 

monitorização das redes e servidores dos Municípios, com o intuito de analisar 

anomalias ao nível de processamento, consumo de memória e espaço utilizado em 

disco, para os servidores, e estado das ligações para a rede.  

Uma outra area que nos merecerá particular atenção é o funcionamento dos 

grupos de trabalho com técnicos municipais para aprofundamento da discussão 

relativa à Plataforma Tecnológica e suas potencialidades bem como outros 

assuntos relacionados com a inovação. 

Com o sentido de alargar o conhecimento e a experiência endereçamos convites 

aos Municípios de Seixal e Almada, para connosco paraticiparem neste grupo de 

trabalho intermunicipal. 

Pontos de Acesso à Internet

Continuar a assegurar a manutenção e funcionamento dos pontos de acesso 

actualmente existentes (Quiosques e Hotspots)

Rede Camarária Banda Larga

Continuaremos a assegurar a manutenção da Rede Camarária Banda Larga 

instalada nos Municípios, com cerca de 18 km's.

Governo eletrónico Local

Sítios Internet Autárquicos

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

permitiu que a AMRS preste novos serviços aos associados, sempre em 

colaboração com os mesmos, nomeadamente o desenvolvimento de micro-sites e 

de novas funcionalidades para os sites institucionais, de forma a contribuir para o 

esforço das câmaras municipais na resposta às novas necessidades que advêm do 

aumento de competências, aumentar o nível de serviço prestado e a proximidade 

aos munícipes.

Continuaremos a assegurar a manutenção, apoio à gestão de conteúdos e novas 

necessidades dos sítios de internet dos municípios para que a sua atualização 

possa ser permanente.
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Serviços On-line

Iremos nalizar o processo de adaptação do layout dos Portais dos Serviços Online 

à nova imagem gráca dos sites institucionais.

Continuaremos  a assegurar o apoio nos portais de serviços online, implementar 

novas funcionalidades e integrações com aplicações internas de gestão dos 

Municípios. 

De forma a dar continuidade aos projectos em desenvolvimento e à 

desmaterialização de processos, continuaremos, no âmbito dos Serviços On-line, 

a trabalhar com os Municípios associados, com o objectivo de alargar os serviços 

online a novas áreas e aumentar o número de serviços actualmente disponíveis, 

nomeadamente através do desenvolvimento de novos formulários solicitados 

pelos Municipios.
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4. FORMAÇÃO E 

MODERNIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA

4.1. Plano Estratégico 

Intermunicipal para a 

Formação e Qualicação 

Prossional
Em 2018 a AMRS vai prosseguir na implementação Plano Estratégico 

Intermunicipal para a Formação e Qualicação Prossional, cujos principais 

objetivos são o diagnóstico das necessidades de formação dos Municípios e a 

criação de condições para que os Municípios associados possam enfrentar novos 

ciclos de formação sem recurso a nanciamento externo.

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

Municípios, procurando alargar o leque de formações, nomeadamente as 

destinadas aos setores operacionais. Vai  procurar  ainda reforçar os contactos 

com entidades da região de forma a aumentar o número de acordos/parcerias 

para formação, que tem permitido suprir algumas das necessidades de formação 

para as quais não dispõe de recursos próprios.

Existe ainda a necessidade continuar a consolidação das bolsas internas e 

externas de formadores que exige que todos os municipios associados evidenciem 

essa disponibilidade. 

Para atingir todos estes objetivos é essencial continuar as reuniões com os 

responsáveis pela formação nos municípios de forma auscultar e analisar as 

necessidades formativas e a adopção de medidas a propor aos decisores.
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4.2.  Modernização 

Administrativa

CIQI - Conselho Intermunicipal para 

Qualidade e Inovação

Ao longo de 2018 será assegurado o funcionamento regular do Conselho 

Intermunicipal para a Qualidade e Inovação, com a realização periódica de reuniões 

cujo objetivo é a discussão e a troca de experiências sobre as questões da 

modernização administrativa e a qualidade dos serviços públicos, e a dinamização 

do Prémio da Qualidade do Distrito de Setúbal – Serviços Públicos. 

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

Serviços Públicos, será realizado um encontro, cujo tema será a gestão da 

qualidade aplicada aos serviços públicos.

Os principais objetivos deste encontro são a sensibilização dos responsáveis pelos 

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

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

melhoria contínua e para a importância da divulgação dos projetos e programas 

inovadores e de qualidade em curso. 

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

Qualidade”, reuniões descentralizadas e alargadas aos vários serviços dos 

municípios para conhecer projetos municipais ou outros que se destingam pela 

qualidade. 
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5. MUSEU DE 

ARQUEOLOGIA E 

ETNOGRAFIA DE SETÚBAL

O Museu de Arqueologia e Etnograa do Distrito de Setúbal (MAEDS), continuará 

a dar um contributo relevante na investigação e manutenção do acervo 

arqueológico da nossa Região. A sua difusão às escalas local, regional e 

suprarregional, pretende projetar a história de uma região rica e desenvolvida, 

desde sempre, que continua apostada no seu desenvolvimento. 

Além do contributo para a armação do perl identitário desta área geográca, o 

MAEDS dará ênfase ao trabalho intermunicipal e às atividades de transferência de 

saberes e práticas não só para um público amplo, mas especialmente para as 

Escolas e Ensino não-formal.

Finalmente, e não menos importante, será o trabalho, por vezes “invisível”, de 

inventário e conservação do seu extenso acervo.

Divulgação, Formação e Informação

Em 2018, em parceria com o Fórum Intermuseus do Distrito de Setúbal (FIDS) e à 

semelhança do que foi realizado em 2016 para a Península de Setúbal, 

organizaremos umas jornadas dedicadas ao Património Arqueológico do Alentejo 

litoral, a acontecer nos municípios do Litoral Alentejano durante o mês de Outubro. 

Este evento integra-se na receção à comunidade educativa do novo ano escolar, 

sempre tentando conferir-lhe uma dimensão regional, valorizadora e integradora 

das ações promovidas em cada município da nossa região. 

Aliás, na esteira do nosso trabalho em anos anteriores manteremos vivo e 

dinâmico o FIDS através das suas reuniões trimestrais destinadas ao debate e 

incremento de parcerias para ações museológicas e culturais entre os municípios 

associados. É nesse sentido que este ano alguns projetos que tiveram origem no 
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espaço de reexão do FIDS irão ser concretizados, tais como conferências sobre a 

importância dos espaços museológicos para públicos diversos ou ainda a criação 

de uma distinção para o património cultural dos municípios associados, que 

promova difusão e o conhecimento sobre esse mesmo tema.

A população escolar é o nosso maior alvo para a promoção do conhecimento sobre 

o Património Cultural da nossa região e este ano o MAEDS irá procurar intensicar 

as ações de sensibilização seja através de visitas ás escolas com o projeto “o 

Museu vai ás escolas” seja através de visitas das escolas aos sítios arqueológicos 

da região, com destaque para o  sitio arqueológico do Castro de Chibanes.

O investimento necessário nos materiais expositivos para o projeto “o Museu vai à 

escola” são uma consequência do crescimento deste projeto, podendo assim 

melhorar a qualidade do projeto e contribuir de forma mais apelativa para um 

convite a visitar o museu e os sítios arqueológicos.

Biblioteca

Com o objetivo de promover o trabalho cientíco do MAEDS e dos seus pares, 

permitindo que se democratize o acesso ao espólio do museu organizaremos em 

2018 a biblioteca online, projeto em processo de sistematização de informação e 

catalogação, estando em breve preparado para a sua disponibilização

Conferências e Exposições Temporárias 

Desde a sua fundação, o MAEDS tem assinalado o Dia Internacional da Mulher e 

dedicando o mês de Março ao debate e divulgação das questões que se prendem 

com a desigualdade de género. Em 2018 prosseguiremos nessa via, procurando 

contribuir para a criação de uma mais alargada consciência cívica, imperativo da 

cultura democrática. Assim organizaremos um ciclo de debates em que 

realçamos: 

 “Ana de Castro Osório e a Mulher na I República”, por Fátima Ribeiro de Medeiros. 

“Quebrando barreiras: um olhar sobre as identidades de género durante a Pré-

história

Recente no sul da Península Ibérica”, por Joaquina Soares. 
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“A mulher nas sociedades contemporâneas. Um desenvolvimento a diferentes 

velocidades. Reectir para agir ”. Movimento Democrático de Mulheres. 

Para promover uma discussão do atual regulamento dos trabalhos arqueológicos, 

o qual carece de adaptação à nova conjuntura promoveremos ainda um encontro 

de reexão em parceria com a APA.

Dia internacional dos Museus

As nossas cidades estão cada vez mais multiculturais e cosmopolitas e os museus 

devem dar resposta às transformações em curso; no caso vertente, o MAEDS 

deverá estar atento à inclusão desses novos públicos, vulgarizando uma 

comunicação mais aberta e internacional.

Inspirando-se, pois, no tema proposto pelo ICOM, estas comemorações 

incluirão, entre outras a visita guiada ao museu “A HERANÇA CULTURAL É UMA 

MEMÓRIA VIVA/ CULTURAL HERITAGE IS A LIVING MEMORY”

Exposições temporárias

Consolidando o trabalho de divulgação cultural que o nosso espaço de exposições 

temporárias representa, iremos, durante o ano 2018, promover a exposição nal 

da comemoração do bicentenário do nascimento do historiador João Carlos 

d´Almeida Carvalho, em parceria com a Comissão Organizadora do Bicentenário 

do seu nascimento (sala aberta). Destaque ainda para a exposição coletiva de 

artistas contemporâneos que complementará o ciclo de debates sobre as 

questões de género a decorrer entre Março e Agosto, ou a exposição “A morte 

na Idade do Bronze: o caso de estudo das Casas Velhas, em Melides”, com 

base no acervo do museu (salas do 1º andar) que irá encerrar o ano de 2018.

 

Investigação e Centro De Estudos 

Arqueológicos 

No âmbito do Trabalho de Investigação do MAEDS iremos dar continuidade ao 

projeto “Preexistências de Setúbal”, projeto com largos anos que permitiu dar 

contributos relevantes sobre a história da região, agora com uma nova escavação 

arqueológica na área urbana de Setúbal. 
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Uma atenção redobrada vai ser dada em 2018 ao projeto “Castro de Chibanes” 

em Palmela, em fase de tratamento e estudo da informação recolhida, para 

produção de relatório do projeto plurianual CIB aprovado pela Direção Geral do 

património Cultural, DGPC.

Continuação do apoio dado pela equipa técnica do MAEDS à instalação do Museu 

de Alvalade (Santiago do Cacém) que deverá estar concluída para abertura ao 

público em durante o ano de 2018. Disponibilização de materiais que irão ser 

inventariados para o efeito e, em alguns casos, restaurados. 

No âmbito da divulgação cientica habitual do museu procuraremos contribuir 

através da realização de workshops e publicações sendo de realçar:

 Workshop para investigação avançada: “Medir o Tempo” pelo Doutor António 

Monge Soares. 

 Preparação de artigo para publicação nas actas do Age workshop 2017: 

gender and change in archaeology. 

 Conclusão da monograa sobre a necrópole das Casas Velhas em Melides 

(Grândola). 

Ainda no âmbito do trabalho cientíco prepara-se já o ano de 2019.

Pretende-se arrancar com um novo projecto de investigação PNTA/DGPC sobre o 

povoamento da Pré-Arrábida, da Idade do Cobre aos alvores da Romanização, com 

expressão nos arqueossítios de Pedrão (Serra de S. Luís), e de Chibanes (Serra do 

Louro). Além da produção de conhecimento sobre a ocupação humana no tempo 

longo, o projecto irá prever a valorização destes importantes sítios patrimoniais e 

da criação de um novo itinerário de descoberta da Cultura e Paisagem pré-

arrabidinas. 

E ainda preparar a II Conferencia Internacional sobre Pré-história das Zonas 

Húmidas e Arqueologia Litoral/Prehistoric Wetlands and Archaeological 

Coastal Research. 

A II Conferência Internacional sobre a Pré-história das Zonas Húmidas, à 

semelhança da 1ª edição, ocorrida em 19-21 de Maio de 2011, centra-se nas 

adaptações das sociedades humanas a ambientes estuarinos e a zonas costeiras, 

tema que tem sido objeto de persistente estudo pelo MAEDS, fazendo jus à sua 

inserção na região mais marítima do país. 

Quanto às publicações destaca-se a edição do volume 17 da Setúbal Arqueológia 
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com o tema “Caetobriga. Escavações Arqueológicas na Casa dos Mosaicos” e 

ainda as edições do volume de actas do Encontro de Arqueologia Urbana e História 

Local (vol. V da Musa: Museus, Arqueologia e Outros Patrimónios), bem como a 

monograa sobre a Necrópole da Idade do Bronze de Casas Velhas (Melides).

6. DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL

O papel crescente e decisivo que a AMRS pretende assumir enquanto interlocutor 

regional, tem por objetivo aprofundar a colaboração neste matéria com os seus 

associados e os outros atores regionais e partes interessadas em importantes 

desaos, a necessidade de reprogramar o atual Quadro Comunitário e na 

participação efetiva na preparação do próximo pacote de fundos comunitários, 

permitindo uma maior intervenção das autarquias e dos seus projetos, batendo-

nos pelo pacote de nanciamento, visando a defesa dos interesses regionais, no 

âmbito das candidaturas a fundos comunitários para nanciamentos dos projetos.

A AMRS pretende potenciar a promoção a longo prazo do investimento na Região 

de Setúbal, cujo objetivo seja recuperar atividades económicas que faziam parte 

de história desta região e que possa no futuro ter o potencial de desenvolvimento 

regional contribuindo também para cumprir os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030.

A AMRS promoveu a elaboração e implementação do Plano Estratégico da 

Península de Setúbal – PEDEPES, envolvendo os municípios e os seus outros 

atores relevantes e partes interessadas, através de uma metodologia 

participativa no sentido de estes poderem expressar o seu pensamento sobre as 

grandes linhas de orientação para o futuro da Região de Setúbal para os próximo 

anos, como elemento aglutinador e impulsionador do progresso, da inovação, da 

promoção turística e cultural. Este esforços de planeamento estratégico, de 
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mobilizar a sociedade para os novos desaos do desenvolvimento no quadro de 

uma economia globalizada, teve como o objetivo fazer um profundo diagnostico de 

então situação económica e social, apontar projetos integrados, sustentáveis e 

potenciadores de criação de emprego estável nos municípios, de crescimento 

económico e bem-estar social, e assim contribuir para a promoção e 

desenvolvimento sustentável da Região de Setúbal.

No âmbito do PEDEPES, iremos dar continuidade ao processo de aprofundamento 

e atualização do Plano, procurando dar maior regularidade e ecácia às reuniões 

da estrutura do Plano.

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

anos, armar o projeto regional de desenvolvimento, dando expressão e 

visibilidade àquilo que sectorialmente as entidade que participam no PEDEPES 

fazem e propõem para a região.

Outra das áreas em que a AMRS pretende intervir é na Promoção do Região. É, 

acima de tudo, um exercício de construção de uma identidade e do seu futuro. A 

identidade de um território e das suas gentes projetando as suas aspirações.

As caraterísticas geográcas, ambientais, históricas e culturais da Região de 

Setúbal proporcionam um vasto e diversicado conjunto de recursos para o 

desenvolvimento económico e social da região e para a sua capacidade de atração 

de novas atividades e empresas, residentes, trabalhadores e visitantes.

Tais recursos estão essencialmente relacionados com a presença da água nos 

espaços estuarinos, marinho e aquífero; o espaço agro-orestal; o património 

histórico e cultural; as redes de transportes rodoviários, ferroviários e uviais; o 

Parque Natural da Arrábida, as Reservas Naturais do Tejo e do Sado, a Arriba 

Fóssil e outros espaços de especial interesse ambiental e paisagístico como as 

frentes ribeirinhas e as praias.

Estas condições potenciam o desenvolvimento de atividades económicas 

associadas ao aproveitamento e gestão dos recursos naturais, potenciando a 

“economia do mar”, voltadas para a agricultura, silvicultura e para as 

agroindústrias e orientadas para o desenvolvimento do turismo.

Nesse âmbito pretende a AMRS iniciar um ciclo de conferências que arme as 

especicidades deste território e que dê a conhecer as suas potencialidades, 

estando perspetivada, para 2018, uma Conferência sobre a Região e os seus Rios.

Outra das linhas de trabalho que é necessário aprofundar e que nos propomos 

desenvolver em 2018 e que poderá dar um contributo para o desenvolvimento do 
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trabalho dos nossos associados é a o trabalho em torno do nanciamento de 

projetos, seja através de Fundos Nacionais ou Fundos Europeus. Assim 

procurando aprofundar o conhecimento que os municípios detém sobre este tema 

capacitando-os para poderem usufruir de melhor e maior apoio em projetos 

especícos e de interesse para as populações.

Assim, a AMRS pretende no ano de 2018:

 Acompanhar os fundos comunitários, programas e candidaturas nos vários 

domínios, aprofundando a colaboração entre os municípios associados, 

procedendo à sua análise, elaborando memorandos explicativos com os 

principais aspetos de cada uma dessas ações e programas.

 Promover Sessões de Esclarecimentos sobre temáticas de interesse ligadas 

ao Fundos comunitários do Portugal 2020 bem como os fundos geridos pela 

UE, tais como os programas Horizonte 2020 e Europa Criativa 2020.

 Preparar um espaço de reexão sobre o novo quadro comunitário de apoio 

2020-2027, abordando as principais necessidades e diculdades dos 

municípios no acesso aos fundos, contribuindo de forma coesa e coerente para 

a negociação.

Exposição AMRS

Será desenvolvida uma Exposição destinada a dar a conhecer a actividade 

promovida pela AMRS assim como o seu papel passado, presente e futuro. A 

exposição visa ser um instrumento de divulgação e projecção da própria 

Associação e ser utilizada no quadro de diversas iniciativas assim como junto das 

várias feiras e festas da Região.

Recorrendo a suportes simples, utilizando-se meios audiovisuais e de fácil leitura e 

interpretação, a exposição deverá retratar os valores do Poder Local 

Democrático assim como o papel da AMRS no contexto nacional e regional visando 

a congregação de esforços para desenvolvimento e futuro preconizado pelos 

municípios associados e vinculado no seu instrumento que é a AMRS.
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7. ADMINISTRAÇÃO GERAL 

E RECURSOS HUMANOS

Por vicissitudes várias, alheias à preparação do presente orçamento e ao 

processo de transição do sistema contabilístico do POCAL para o novo sistema 

(SNC-AP),que vinha sendo preparado para entrada em vigor em 1 de janeiro de 

2018, a entrada em vigor do novo Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º192/2015, de 

11 de setembro, foi prorrogada, por mais um ano, para o subsetor da 

administração local, nos termos do decreto-lei que irá estabelecer as disposições 

necessárias à execução do Orçamento do Estado para 2018.

Apesar dessa prorrogação, e uma vez que o novo sistema contabilístico é de 

grande complexidade, muito diferente do atual POCAL e exige um esforço 

acrescido, não só, dos trabalhadores envolvidos na sua implantação, mas 

também, de toda a organização, a AMRS deverá apostar fortemente na formação 

contínua nesta área prossional, sendo que a mesma deverá continuar nos 

próximos anos.

Relativamente ao descongelamento das progressões nas categorias/carreiras, 

cristalizadas desde 2011, a AMRS efetuou um levantamento exaustivo dos 

trabalhadores que reúnem as condições legalmente exigidas, de acordo com as 

respetivas avaliações de desempenho, o que comtempla a maioria dos 

prossionais, que só agora veem concretizada uma valorização remuneratória, 

que há muito exigem.

2018, é ainda o ano da regularização dos vínculos precários e/ou inadequados de 

alguns trabalhadores ao serviço desta Associação, proporcionando uma maior 

estabilidade nas relações laborais existentes e acrescentando mais-valia na 

qualidade dos serviços que prestamos aos nossos municípios associados.

Na sequência desta regularização, o Mapa de Pessoal para o ano de 2018 será 

adaptado, com a criação de dois novos postos de trabalho na carreira Técnica 

Superior, na área da arqueologia e da motricidade humana e a extinção dum posto 

de trabalho existente na área da psicologia, uma vez que os restantes lugares já 

existem vagos no atual Mapa de Pessoal de 2017.
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A AMRS aposta na promoção e contínua melhoria das condições de trabalho e na 

qualicação dos seus trabalhadores, pugnando pela garantia dos seus direitos, 

consolidando a aplicação do Acordo Coletivo da Entidade Empregadora Pública 

(ACEP), assinado com as estruturas representativas dos trabalhadores, incluindo 

a sua recente alteração, ao repor os 25 dias de férias (retirados na vigência do 

anterior Governo PSD/CDS), o direito a dispensa e tolerâncias de ponto sem perda 

de retribuição (ex: o dia do aniversário) e a gozar como tolerância de ponto a 

Terça-Feira de Carnaval.

Ao nível da saúde, continuarão a ser desenvolvidas ações de melhoria das 

condições laborais e das valências que visam a promoção do bem-estar físico, 

mental e social dos trabalhadores desta Associação, promovendo a saúde a 

prevenção da doença através da realização de exames médicos, no âmbito da 

medicina no trabalho, e bem ainda, de equipamento de proteção individual, no 

âmbito da higiene e segurança no trabalho.
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ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL

Unidade moeda: �

ALCÁCER DO SAL

ALCOCHETE

ALMADA

BARREIRO

MOITA

MONTIJO

PALMELA

SANTIAGO DO CACÉM

SEIXAL

SESIMBRA

SETÚBAL

TOTAL

Contribuições dos Municípios Associados - 2018

ANEXO I

Municípios Associados
Contribuição 

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

contribuições (%)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 463 684 121 973,67 100

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

Municípios da Península - 1,57% do total das transferências (FEF+FSM+IRS) do OE/2018 (Fonte: Lei n.º 114/2017, de 29/12, Mapa XIX)

Municípios do Litoral Alentejano - 0,33%

 

do total das transferências (FEF+FSM+IRS) do OE/2018 (Fonte: Lei n.º 114/2017, de 29/12, Mapa XIX)

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

Unidade moeda: �

ANEXO II

Municípios Associados
Contribuição 

Anual Apurada (*)  
Duodécimos

Comparticipação dos Municípios Aderentes ao Setúbal Península Digital (SPD) - 2018

Taxa comparticipação 
nas despesas (a)

ALCOCHETE 12.600,00 1.050,00 4%

BARREIRO 56.700,00 4.725,00 18%

MOITA 47.250,00 3.937,50 15%

MONTIJO 34.650,00 2.887,50 11%

PALMELA 44.100,00 3.675,00 14%

SESIMBRA 34.650,00 2.887,50 11%

SETÚBAL 85.050,00 7.087,50 27%

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

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

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

TOTAL 315.000,00 26.250,00 100%
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O
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pa
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Va
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r

A 

ex
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O
bs

.

2 Economia 2

1 Direito 1

0 Psicologia 0

2 Museologia 2

2 Arqueologia 2

1 Artes Plásticas 1

2
Comunicação 

Social
2

3 Design  3

1
Engenharia de 

Design
1

1
Relações 

Internacionais
1

1

Ciências 

Sociais e 

Políticas

1

2
Especialista de 

Informática
2

1
Técnico de 

Informática
1

7 Administrativa 7

1 Administrativa 1 a)

1
Tecnico-

Prossional 
(arqueologia)

1

4
Museograa e 
Arqueologia

4

4 Agropecuária 4 b)

2 Auxiliar 2

39 29 8 2 1 39

 r d  r r d r d  M  d    r  d  d d

  r  d  r r d r  d  M  d    r  d  d d

MAPA DE PESSOAL - ANO 2018

As previstas no 

regulamento da 

Estrutura Orgânica 

dos serviços da 

Associação de 

Municípios da Região 

de Setúbal e no 

anexo I ao 

Regulamento Interno 

do pessoal da AMRS, 

de descrição de 

funções e tarefas

Técnico 

Superior

Informática

Assistente 

Técnico

Assistente 

Operacional 

Total 

Atribuições/

competências/

atividades

Cargos/

Carreiras/

Categorias

N.º de 

postos 

de 

trabalho

Área de 

formação 

académica e/ou 

prossional

N.º postos de trabalho

1 Motricidade 
Humana

1

1

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL
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Mapa Resumo dos postos de trabalho por cargo/carreira/categoria

Cargos/Carreiras/ Categorias

Ocupado Vagos A criar A extinguir

Nº Postos de Trabalho

Técnico Superior              

Especialista de Informática              

Técnico Informática

Assistente Técnico               

Assistente Operacional              

Total

11

2              

1

8

7

5

1

12              

2929

3

1

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL
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