fU

DAÇÃO

RAFAEL E MARIA

ROSA

EVES DUQUE

Plano de Atividades 2019

Novembro de 2018

FU

DACÃO

RAFAEL E MARIA ROSA
NEVES DUQUE

índice

1

Nota de abertura

2

Missão

3

Visão

3

Eixo de intervenção no âmbito da missão

4

Eixo de intervenção no âmbito da identidade

8

Eixo de intervenção no âmbito do património

9

Eixo de intervenção no âmbito dos recursos humanos

10

Eixo de intervenção no âmbito dos recursos financeiros

11

1

FU DAÇÃO
RAFAEL E MARIA ROSA
EVES DUQUE
-

..

--

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, salientando o facto de ser o quarto e último ano das
atividades do referido Plano Estratégico, surge este Plano de Atividades que visa
plasmar a intervenção da fundação em 2019.

o Conselho

de Administração da Fundação
João Pereira Duque
Jorge Oliveira Duque
Manuel José Prestes Moedas

2

FU DAÇÃO
RAFAEL E MARIA ROSA

EVES DUQUE

-.....

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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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 2019, de acordo com o

Regulamento de candidaturas a projetos apoiados pela fundação, publicitado no
seu sítio oficial (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 2019. Nos meses de fevereiro e
março

serão

rececionadas

as

candidaturas

com

propostas

de

projetos,

candidaturas essas elaboradas em documentação divulgada 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 reajustamento aos mesmos, sempre que este órgão
entenda que esse reajustamento ou alteração promova um melhor cumprimento da
missão da instituição.
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A avaliação dos projetos será efetuada de acordo com critérios transparentes cuja
garantia dessa transparência
fundação.

A divulgação

reside na sua divulgação pública no website da

dos projetos

selecionados

para apoio da fundação

decorrerá no período entre abril e maio de 2019. A ata da reunião de avaliação das
candidaturas será divulgada no sítio oficial desta instituição, com identificação de
todos os projetos que foram submetidos à fundação assim como a divulgação dos
critérios que levaram à seleção dos projetos a apoiar em 2019.
A execução dos projetos será da responsabilidade das entidades beneficiárias dos
apoios da fundação, acompanhados diretamente, na sua execução, pelo conselho
de administração desta instituição. 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

beneficiá rias dos apoios da fundação.

Objetivo estratégico 2 • Promover o desenvolvimento educativo
das populações.
Meta 1 - Prêmio Dr Ratael Duque - atribuído ao melhor aluno do agrupamento de
Escolas da Chamusca. Atribuição de um computador portátil 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.
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Meta 2 - Prémio Dr João José Oliveira Neves Duque - atribuído ao melhor aluno de
Engenharia Agronómica

do Instituto Superior de Agronomia

da Universidade

Técnica de Lisboa. Atribuição do 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.

Objetivo estratégico 3 - Promover o desenvolvimento cultural das
populações

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

Abertura semanal à 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 iniciativa tem como objetivo apoiar, de acordo com o
regulamento

divulgado

no

sítio

oficial

da

instituição,

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.
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Troféu Eng. Jorge Duque - placa em prata atribuída à melhor pega na corrida de
quinta-feira da Ascensão;
Troféu Dr João Duque - placa em prata atribuída à 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, de espaços da fundação que
permitam a promoção do desenvolvimento social, cultural, recreativo e artístico,
através da sua utilização por diversos públicos.
Neste âmbito ocorrerá, em 2019, a cedência gratuita de espaços do edifício sede
da fundação para desenvolvimento de algumas cenas de um filme relativo à fase
inicial do Estado Novo, filme esse da responsabilidade do grupo de teatro "Fatias de

C'"
a.

Objetivo estratégico 4 - Intervir eficaz e eficientemente no âmbito
da sua missão.
Meta

1 - Continuar a promover trabalho que concorra para aquisrçao

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. Esta participação ativa
permitirá a divulgação da fundação assim como munir o conselho de administração
da instituição de um vasto conhecimento local com o objetivo de melhorar a eficácia
e eficiência da intervenção da fundação nos territórios de abrangência da sua
missão.
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Participação

no

Conselho

Local

de

Ação

Social,

no Conselho

Geral

de

Agrupamento de Escolas da Chamusca assim como nas atividades da Semana da
Ascensão, entre outras.

~
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No âmbito da Identidade

~

Objetivo estratégico

1 • Preservar a memória da família.

Meta 1 - Continuação do trabalho de requalificação e adaptação de parte do edifício
sede da fundação a Casa Museu Dr Rafael Duque, dando continuidade ao trabalho
de requalificação dos restantes espaços do primeiro andar do edifício sede (sala de
visitas, sala de jantar, cozinha, copa e dependências de funcionários).

Meta 2 - Realização de missa em memória da família a 18/04/2019.

Meta 3 - 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 4 - Atribuição do Troféu Eng. Jorge Duque.

Meta 5 - Atribuição do Troféu Dr João Duque.
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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 2019, requalificando e adaptando o edifício
sede para a sua missão.

• Substituição de janela de sacada de madeira por janela de alumínio localizada
num antigo quarto de empregada no primeiro andar do edifico sede;

•

Requalificação de sala de visitas, sala de jantar, corredor e antigo acesso

principal ao edifício sede, com reparação de soalho e consequente afagamento e
envernizamento, pintura e reparação de estuques. Pintura da cozinha, copa e as
antigas dependências das funcionárias domésticas da casa.

• Reparação, incluindo tratamento para xilófagos, de mobiliário nas divisões com
intervenção em 2019;

•

Intervenções

que garantam

o aumento

de segurança

do edifício

sede

nomeadamente na rede de águas e eletrica com a inutilização de canalizações
muito antigas nas paredes e colocação de novas tubagens em locais de utilização
actual. Inclui-se trabalho de colocação do contador no exterior do edifício sede e
outras substituições eletricas que incrementem a segurança do edifício;
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Meta 2 - Identificação, organização e colocação em rede informática, em parceria
com o Município da Chamusca, através da sua Biblioteca Municipal, do acervo
bibliográfico, documental e fotográfico património da fundação.

Objetivo estratégico 2 - Gerir eficaz e eficientemente o património
da fundação.
Meta 1 - Avaliação anual dos bens inventariados;

Meta 2 - Elaborar um plano de requalificação integrada do edificado urbano da
Quinta Nova por forma a garantir a eficácia e eficiência da intervenção, a médio
prazo, naquele espaço;

~Noâmbito dos Recursos Humanos

..

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 - Dar continuidade ao trabalho iniciado em 2018 no sentido de encontrar
financiamentos para apoiar a adaptação de parte do rés-do-chão do edifício sede a
auditório/sala polivalente.

Meta 2 -

Desenvolver um trabalho articulado com empresas imobiliárias que

operam no mercado no sentido de avaliar a possibilidade de aluguer de casa de
antigo funcionário da Quinta Nova assim como outro pavilhão na antiga adega
sediada em Vale de Cavalos.

Objetivo estratégico 2 - Gerir eficaz e eficientemente, assim como pautar
essa gestão pelo valor da transparência.

Meta 1 - Elaborar um Plano Estratégico de intervenção da fundação para o
quadriénio 2020-2024;

Meta 2 - Desenvolver processos de aquisição de bens ou serviços, tendo como
regra a consulta a, pelo menos, três potenciais fornecedores;
Excecionámos os processos que surjam na continuidade de intervenções de anos
anteriores em que, após avaliação de orçamento prévio e desde que se encontre
dentro dos valores de mercado para aquisição daquela tipologia de bem ou serviço,
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poder-se-a adjudicar ao mesmo fornecedor, como garantia da uniformidade da
intervenção no edifício sede da fundação.

Meta 3 - Disponibilizar toda a documentação gestionária na página de internet da
fundação para poder ser sujeita a escrutínio público.
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