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Nota de abertura

A Fundação Rafael e Maria Rosa Neves Duque, reconhecida a 2015/06/05 com o

despacho nO7032/2015 publicado no Diário da República, 2a Série - N° 122 de 25

de junho de 2015 é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sediada na

Vila da Chamusca, e foi constituída com o património do Senhor Dr João José de

Oliveira Neves Duque.

Na prossecução dos objetivos desta instituição e enquadrado pelo Plano

Estratégico 2016-2019 surge este Plano de Atividades que visa plasmar a

intervenção da fundação em 2018.

o Conselho de Administração da Fundação

João Pereira Duque

Jorge Oliveira Duque

Manuel José Prestes Moedas
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Missão

A Fundação Rafael e Maria Rosa Neves Duque tem como missão a prestação de

serviços de solidariedade social, culturais, educativos, artísticos e recreativos no

concelho da Chamusca e na aldeia da Mata, freguesia da Chancelaria, concelho de

Torres Novas.

Visão

Ser reconhecida como entidade que promove o desenvolvimento de projetos de

excelência no âmbito da solidariedade social, cultural, educativa e recreativa nas

populações onde tem como missão intervir.
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Eixos de intervenção

Objetivo estratégico 1 - Apoiar a implementação de projetos de

intervenção social, cultural, educativos, artísticos e recreativos.

Meta 1 - Apoiar anualmente, um ou mais projetos, até um montante máximo de

7.500,00 Euros (Sete mil e quinhentos Euros).

Apoiar a promoção, desenvolvimento e execução em 2018, de acordo com o

Regulamento de candidaturas a projetos apoiados pela fundação, publicitado no

sitio oficial da fundação (www.f.rafaelduque.pt). de um ou vários projetos,

desenvolvidos por entidades locais, no âmbito da missão da fundação. A

candidatura será divulgada por esta instituição durante o mês de janeiro de 2018.

Nos meses de fevereiro e março serão rececionadas as candidaturas com

propostas de projetos, candidaturas essas elaborados em documentação fornecida

pela fundação.

Serão posteriormente avaliados e aprovados pelo conselho de administração da

fundação. Poderão ser pedidos esclarecimentos adicionais aos projetos, ou

solicitada alguma alteração ou ajuste aos mesmos, sempre que este órgão entenda

que esse ajuste ou alteração promova um melhor cumprimento da missão da

instituição. 4
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A avaliação dos projetos será efetuada de acordo com critérios transparentes e

públicos, com divulgação dos aprovados até final de maio. A ata da reunião de

avaliação das candidaturas será divulgada no sitio oficial da fundação, com

identificação de todos os projetos que foram submetidos á fundação assim como a

divulgação dos critérios que levaram á seleção dos projetos a apoiar em 2018.

A execução dos projetos será da responsabilidade das entidades que submeteram

a sua candidatura á fundação contudo acompanhados diretamente pelo conselho

de administração da fundação, na sua execução. Serão divulgados e evidenciados,

por diversos meios (pagina da internet, placas afixadas localmente, em cerimónias

e eventos, entre outros) não apenas pela fundação mas sobretudo pelas

instituições beneficiárias dos apoios da fundação.

Objetivo estratégico 2 - Promover o desenvolvimento educativo

das populações.

Meta 1 - Prémio Dr Rafael Duque - atribuído ao melhor aluno do agrupamento de

Escolas da Chamusca. Atribuição de um computador no valor de 1.000,00 Euros

(Mil Euros) de acordo com o regulamento próprio elaborado para este prémio e

divulgado publicamente nos sítios oficiais quer da fundação quer do Agrupamento

de Escolas da Chamusca.

Meta 2 - Prémio Dr João José Oliveira Neves Duque - atribuído ao melhor aluno do

Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. Atribuição

anual de um prémio de mérito e excelência no valor de 2.500,00 Euros (Dois mil e

quinhentos Euros) de acordo com regulamento próprio elaborado para este prémio

e divulgado publicamente nos sítios oficiais quer da fundação quer do Instituto

Superior de Agronomia. 5
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Objetivo estratégico 3 - Promover o desenvolvimento cultural das

populações

Meta 1 - Abertura gratuita á comunidade da Casa Museu Dr Rafael Duque.

Abertura semanal á comunidade, todas as terças de manhã, ou sempre que com

caráter excepcional se justifique, da Casa Museu Dr Rafael Duque, numa

perspetiva de imóvel de elevado interesse histórico.

Meta 2 - Atribuição dos Troféus Eng. Jorge Duque e Dr João Duque.

A fundação com esta intervenção tem como objetivo apoiar, de acordo com o

regulamento divulgado no sítio oficial da fundação, a promoção do desenvolvimento

cultural e artístico local. Atribuí dois Troféus na corrida de toiros de quinta-feira da

Ascensão realizada na praça de toiros da Chamusca.

Troféu Eng. Jorge Duque - placa em prata atribuída á melhor pega na corrida de

quinta-feira da Ascensão;

Troféu Dr João Duque - placa em prata atribuída á melhor lide a cavalo na corrida

de quinta-feira da Ascensão;

Meta 3 - Optimização de património da fundação promovendo o desenvolvimento

local.

Disponibilização a entidades públicas ou privadas espaços da fundação que

permitam a promoção do desenvolvimento cultural e recreativo através da sua

utilização por diversos públicos. 6
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Objetivo estratégico 4 - Intervir eficaz e eficientemente no âmbito
da sua missão.

Meta 1 - Continuar a promover trabalho que concorra para aqursiçao de um

profundo conhecimento da rede sociocultural da Chamusca e da Mata, através da

participação da fundação em todas as redes locais, assim como em eventos, que

se revelem estratégicos para a prossecução da sua missão.

Meta 2 - Participação da fundação na semana da Quinta Feira da Ascensão com

dinamização de expositor que divulgue o projeto de intervenção da instituição.

Objetivo estratégico 1 - Preservar a memória da família.

Meta 1 - Continuação do trabalho de adaptação de parte do edifício sede da

fundação a Casa Museu Dr Rafael Duque, com intervenção no acervo bibliográfico,

documental e fotográfico de toda a casa.

Meta 2 - Criação de placas informativas que permitam identificação e caraterização

dos diferentes espaços museológicos da fundação com alusões históricas aos

mesmos.
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Meta 3 - Realização de missa a 18/04/2018 em memória da família.

Meta 4 - Efetuar a trasladação da Senhora D.Ana Maria Lubchyk de Oliveira Duque

que se encontra sepultada em Odivelas, para o jazigo de família localizado na

Chamusca.

Meta 5 - Atribuição do Troféu Eng. Jorge Duque.

Meta 6 - Atribuição do Troféu Dr João Duque.

Meta 7 - Realização de uma pintura a óleo sobre tela do Senhor Dr João José

Oliveira Neves Duque. Fazemos notar que é o único elemento da família que não

está retratado a óleo.

Objetivo estratégico 1 - Requalificar estruturalmente, de uma forma

faseada, o edifício sede da fundação, melhorando as suas

condições funcionais, de segurança e estéticas.

Meta 1 - Realização de várias obras em 2018, requalificando e adaptando o edifício

sede para a sua missão .

• Substituição de janelas de madeira por janelas de alumínio no primeiro andar

lateral exterior; 8
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• Requalificação de duas salas no primeiro andar, com reparação de soalho,

pintura e fabrico de estantes de biblioteca em madeira de mogno para constituição

da biblioteca Dr João Duque que resultará da organização de toda a documentação

bibliográfica, documental e fotográfica património da fundação;

Objetivo estratégico 2 - Gerir eficaz e eficientemente o património

da fundação.

Meta 1 - Avaliação anual dos bens inventariados;

Objetivo estratégico 1 - Qualificar os recursos humanos da

fundação.

Meta 1 - Realização de formação aos recursos humanos da fundação.

Objetivo estratégico 2 - Garantir a Promoção de Saúde Higiene e

Segurança no Trabalho de acordo com a legislação em vigor.

Meta 1- Realização de ações no âmbito da Saúde, Higiene e Segurança no

Trabalho
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Objetivo estratégico 1 - Aumentar as fontes de receita da fundação.

Meta 1 - Promover o arrendamento de 3.80 Ha de terra adquiridos em 2017

aumentando a receita da fundação.

Meta 2 - Efetuar um trabalho articulado com empresas e instituições para

realização de candidaturas de apoio á constituição da biblioteca Dr João Duque e

ao futuro auditório Feliciano Duque.

Objetivo estratégico 2 - Gerir eficaz e eficientemente, assim como pautar

essa gestão pelo valor da transparência.

Meta 1 - Racionalizar os recursos humanos prescindindo dos serviços de um

funcionário agrícola que se afigura neste data como prescindível.

Meta 2 - Desenvolver processos de aquisição de bens ou serviços tendo como

regra a consulta a, pelo menos, três potenciais fornecedores.

Meta 3 - Disponibilizar toda a documentação gestionária na página de internet da

fundação para poder ser sujeita a escrutínio público.
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