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Nota de abertura

A Fundação Rafael e Maria Rosa Neves Duque, reconhecida a 2015/06/05 com o
despacho nº 7032/2015 publicado no Diário da República, 2ª Série – Nº 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.

Enquadrado pelo plano estratégico da fundação 2016-2019 surge este plano de
atividades que visa plasmar a intervenção especifica de 2017.

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 projectos 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

No âmbito da Missão
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 2017 de um ou vários
projetos, desenvolvidos por entidades locais, no âmbito da missão da fundação. A
candidatura será divulgada pela fundação durante o mês de janeiro de 2017. Nos
meses de fevereiro e março serão rececionadas as candidaturas com propostas de
projetos, em impresso próprio da fundação, 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 o
conselho de admistração entenda que esse ajuste ou alteração promova um melhor
cumprimento da missão da fundação. A avaliação dos projetos será efetuada de
acordo com critérios transparentes e explicitados, com divulgação dos projetos
aprovados até final de maio.
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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 referenciados e
evidenciados, por diversos meios (pagina da internet, placas afixadas localmente,
em cerimónias e eventos, entre outros) não apenas pela fundação mas
principalmente pelas instituições beneficiárias dos apoios da fundação .

Objetivo estratégico 2 – Promover o desenvolvimento educativo
das populações.
Meta 1 – Entrega do 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 regulamento próprio elaborado para este
prémio.
Meta 2 – Instituição do 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.
O Senhor Dr João José Oliveira Neves Duque verbalizou inúmeras vezes a sua
vontade na atribuição de um prémio de incentivo ao estudo das ciências agrárias
para o melhor aluno do Instituto Superior de Agronomia. Seria sua vontade dar
visibilidade á atividade agrícola com grande impato no concelho da Chamusca,
atividade essa que serviu de base á constituição do património da família hoje
pertencente á fundação. Também pelo facto do seu pai Senhor Dr Rafael Duque ter
desempenhado as funções de Ministro da Agricultura.
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Objetivo estratégico 3 - Promover o desenvolvimento cultural das
populações
Meta 1 – Abertura gratuita do edifício sede á comunidade.

Abertura semanal, todas as terças de manhã, ou sempre que com caráter
excepcional se justifique, do edifício sede á comunidade, numa perspectiva de casa
museu com elevado interesse histórico.
Meta 2 – 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.

Objetivo estratégico 4 – Intervir eficaz e eficientemente no âmbito
da sua missão.
Meta 1 – Continuar a promover trabalho que concorra para aquisição de um
profundo conhecimento da rede socio-cultural 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 missão da fundação.
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No âmbito da Identidade

Objetivo estratégico 1 – Preservar a memória da familia.
Meta 1 – Continuação do trabalho de adaptação de parte do edifício sede da
fundação a casa museu, com intervenção no quarto que visa preservar a memória
da família.
Meta 2 – Realização de missa a 18/04/2017 em memória da família. Efetuar as
demarches necessárias para o processo 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 3 - Constituição de um núcleo museológico agrícola.

O núcleo museológico agrícola tem, como principal objetivo dar visibilidade a uma
atividade que serviu de base á constituição do património que permite assegurar o
cumprimento da missão da fundação. Atividade essa, ainda hoje, preponderante e
com grande impacto económico, na vila da Chamusca.
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No âmbito do Património

Objetivo estratégico 1 – Requalificar estruturalmente, de uma forma faseada,
o edificio sede da fundação, melhorando as suas condições funcionais, de
segurança, estéticas.
Meta 1 – Realização de várias obras em 2017, requalificando e adaptando-o para a
sua nova missão.
 Substituição de janelas de madeira por janelas de aluminio no páteo interior do
edificio sede;
 Requalificação de dois espaços para constituição do núcleo museológico
agricola;
 Requalificação do quarto memória da familia;
 Construção de casa de banho de acordo com a regulamentação exigida
enquanto IPSS;
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Objetivo estratégico 3 – Gerir eficaz e eficientemente o património
da fundação.
Meta 1 – Avaliação anual dos bens inventariados;

No âmbito dos Recursos Humanos

Objetivo estratégico 1 – Qualificar os recursos humanos da fundação.
Meta 1 – Realização de formação do recurso humano afeto aos serviços
administrativos da fundação.
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No âmbito dos Recursos Finaceiros
Objetivo estratégico 1 – Aumentar as fontes de receita da fundação.
Meta 1 – Promover o arrendamento de pequena parcela agricola aumentando a
receita da fundação.
Meta 2 – Estudar todas as possibilidades de candidatura para apoiar a constituição
de nucleo museologico agricola e a organização da biblioteca a contemplar em
2018.

Objetivo estratégico 2 – Gerir eficiente e eficazmente, assim como pautar
essa gestão pelo valor da transparência.
Meta 1 – Desenvolver processos de aquisição de bens ou serviços tendo como
regra a consulta a pelo menos três potenciais fornecedores.
Meta 2 – Disponibilizar toda a documentação gestionário na página de internet da
fundação para poder ser sujeita a escrutinio público.
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O Conselho de Administração

João Pereira Duque

Jorge Alexandre de Oliveira Duque

Manuel José Prestes Moedas
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