Grandes Opções do Plano e Atividades para o exercício económico de 2019 – Associação de
Municípios da Região Autónoma dos Açores

APRESENTAÇÃO

A Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores – AMRAA, é uma pessoa colectiva
de direito público, constituída pelos dezanove municípios da Região Autónoma dos Açores, com o
número de contribuinte 512 021 333, com sede na Rua Carvalho Araújo, nº 9, na freguesia da
Matriz, no concelho de Ponta Delgada.
Os estatutos da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores encontram-se
publicados no Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores, II Série, nº. 8, de 20 de Fevereiro.
Assim, foram previstos para o ano de 2019 como Grandes Eixos de Atuação:
- A Defesa do Poder Local dos Açores
- A Exploração do Jogo Instantâneo
- O Desenvolvimento dos projetos aprovados no âmbito do PCT-MAC 2014-2020
- A Participação ativa na CMU – Confederação de Municípios Ultraperiféricos
- Projetos Comuns
Reportando de forma específica por eixo:
EIXO - DEFESA DO PODER LOCAL DOS AÇORES
Prevê-se a concretização de ações no sentido de se promoverem as seguintes atividades:
_ Representação, apoio, e defesa do Poder Local e dos seus associados junto dos demais níveis
e órgãos de poder, designadamente:
– Governo da República;
– Governo Regional dos Açores e
– Associação Nacional de Municípios Portugueses.
– Representar e defender a AMRAA e os seus associados, em especial no âmbito do:
> PROCONVERGÊNCIA e PRO-EMPREGO;
> Programa Operacional dos Açores 2020;
> Competir +;
> PRORURAL +;
> Conselho Económico e Social dos Açores;
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– Formular candidaturas conjuntas em nome dos associados aos diferentes fundos da União
Europeia, sempre que esta forma se revele mais eficaz do que candidaturas individuais, ou só
através dela seja possível o aproveitamento daqueles recursos.
– Estabelecer protocolos ou proceder a aquisições de bens e de serviços para os associados,
mediante proposta e aprovação daqueles.
– Responder a consultas e emitir pareceres quando solicitados e proporcionar apoio jurídico aos
associados na medida das possibilidades do respetivo gabinete.
EIXO - EXPLORAÇÃO DO JOGO INSTANTÂNEO
Em 2019, estima-se a venda total de bilhetes do jogo instantâneo no valor de 2.100.000,00 € (dois
milhões e cem mil euros, na sequência do valor de vendas dos últimos anos e que têm vindo a
apresentar uma tendência crescente. Perspetiva-se a aquisição de quatro novos lotes de bilhetes,
dois de bilhetes de valor comercial de 0,50 €, um de bilhetes de valor comercial de 1 € e um de
bilhetes de valor comercial de 2 €, tendo em consideração o sucesso de vendas registado no Lote
187, nomeadamente com o Visual de Natal. A AMRAA, em 2019, negociará ainda com um
empresa açoriana a possibilidade de emissão dos bilhetes em território açoriano, ao contrário do
que tem vindo a acontecer desde a fundação deste jogo de sorte ou azar, sendo necessário e
importante, nos termos da legislação vigente para a Contratação Pública, o lançamento de um
procedimento que permita a aquisição de vários lotes, de modo a programar as campanhas de
marketing, consolidar stocks.
Serão desenvolvidas várias campanhas publicitárias ao longo do ano, com especial foco no Natal
e no Verão.
No que concerne a pontos relevantes na estrutura do Jogo Instantâneo para o ano de 2018,
evidenciam-se o contínuo aumento do número de postos de venda (agentes oficiais), bem como
um esforço na promoção e marketing, através de campanhas planeadas e comemorativas de
efemérides ou épocas festivas. O estudo de mercado realizado em 2018, demonstra o potencial
de crescimento das vendas, tendo por base a diversificação do produto e uma campanha mais
presente junto dos agentes oficiais. Perspetiva-se ainda a resolução da contratação por ajuste
direto de um Agente Especial para a Ilha Graciosa.
Importa ainda determinar uma política de modernização administrativa de todo o processo de
venda de Jogo Instantâneo, apostando na informatização e na criação de uma plataforma de
gestão que deverá servir agentes, a entidade financeira responsável pelo pagamento de prémios
e rede de distribuidores. Em 2018, já forma encetados esforços no sentido de conhecer a oferta
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de mercado em termos de empresas informáticas capacitadas para a prestação de serviços desta
natureza, bem como a reformulação de procedimentos de modo a tornar menos “pesado” o
processo de venda para os agentes especiais. A possibilidade de contratação conjunta e
resolução comum com a AMRAM será discutida, de forma a viabilizar a integração dos sistemas
com a entidade financeira que tem vindo a ser contratada para a venda de jogo e pagamento de
prémios (Santander Totta), ganhando escala e, consequentemente baixando custos para ambas
as partes.
EIXO – DESENVOLVIMENTO DOS PROJECTOS APROVADOS NO ÂMBITO
DO POMAC 2020 e EIXO – PARTICIPAÇÃO ACTIVA NA CMU
No atinente à CMU, em 2019, a AMRAA exercerá a presidência do Conselho de
Administração desta confederação, prevendo-se a manutenção da estratégia de lobbying junto
das instituições europeias, para a qual contribuiu de forma histórica a AMRAA, durante a sua
presidência com a adesão, como membro observador, ao Congresso de Poderes Locais e
Regionais da Europa. Novamente prevê-se a criação de uma plataforma de boas práticas
municipais no âmbito da RUP, promovida pela CMU, com o apoio e financiamento do projeto
JARUPIII, uma vez que a mesma não foi levada a cabo em 2019. Serão ainda realizadas
Jornadas Autárquicas das RUP’s, em Junho, nos Açores, pretendendo-se, neste evento, reativar
contactos e criar novas pontes de contacto com organismos europeus e internacionais, de forma a
restabelecer a preponderância deste organismo.
No âmbito do POMAC 2014-2020, a AMRAA, no ano de 2019, não só estará a gerir o
Projeto JARUPIII – Jornadas Autárquicas das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia –
na qualidade de beneficiário principal, como também terá candidatado (aguardando
aprovação) os projetos JARUPIV e ITLocal.
EM SINTESE:
A Defesa do Poder Local dos Açores, a exploração do Jogo Instantâneo, a prossecução dos
projetos aprovados no âmbito do POMAC 2014-2020 e a participação ativa na Confederação de
Municípios Ultraperiféricos serão os principais eixos de atuação pelos quais pautará a atividade da
Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores em 2019, realçando igualmente a
participação concertada na BTL 2019, através da aplicação dos resultados do Jogo Instantâneo,
concretizando a ambição de dotar a AMRAA de instrumentos e de projetos que visem a promoção
do Poder Local dos Açores.
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EIXO – PROJETOS COMUNS
Nos últimos anos, a AMRAA, por virtude das dificuldades financeiras sentidas na estrutura, não
conseguiu alavancar a vontade dos municípios associados de criar projetos comuns de interesse
para o Poder Local dos Açores. Ultrapassadas as questões estruturais, em 2019, a AMRAA, pela
primeira vez, promoverá a participação conjunta dos municípios dos Açores na Bolsa de Turismo
de Lisboa, de 13 a 17 de Março, em colaboração com a ATA, da qual a associação de municípios
é associada.
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PRESIDENTE
______________________________
(Cristina de Fátima da Silva Calisto)

Vogal
_______________________________
(Tibério Manuel Faria Dinis)
Vogal
_______________________________
(Luís Carlos Martins Maciel)

Vogal
_______________________________
(Ricardo Manuel de Amaral Rodrigues)
Vogal
_______________________________
(José António Marcos Soares)
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