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Nota de abêrtura

A Fundaçao Rafaêl ê MaÍia Rosa Neves Duque, reconhecida a 2015/06/05 com o
dêspacho no 703212015 publicado no Diário da República, 2â Séne

- N' 122 de 25

de junho de 2015 é uma lnstituição Parlicular de Solidariêdade Social, sediada na

Vila da Chamusca, e foi constituídâ com o património do Senhor Dr. Joáo José de
Oliveira Neves Duque.
O ano 2020 refere-sê ao quinto ano completo de atividade desta instituição.

Em resultado da Pândemia da COVID 19 Íoi um ano caqleÍizado por uma grande
atipicidade que se ÍeÍletiu nas atividades da fundaçâo.
Não ocofieu o cumpriÍnento do Plano dê Atividades de acordo com o que havia sido

elaborado e aprovado, pois, em resultado das orientações nacionais nem todas as
atividades puderam ser cumpridas.
No decorrer de 2O2O loÍam sempre lomadas decisÕes, no sentido desta instituição
também dar o seu contributo para minimizaÍ, localÍnenle, o impacto da Pandemia
da COVID Í9.
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Em 2020 foi atribuída pela Junta de Freguesia dâ Chamuscâ e PinheiÍo Grande a
Medalha de Honrâ à Fundação.
Apesar de ser uma instituiçáo recente, é pâra êste consêlho de administraçáo um
enoírne orgulho vêrificar que esta instituiÉo, com apenas cinco anos de atividade,

já grangeia, em resultado do cumprimenlo quotidiano da sua missão, um elevado
reconhecimento nesta Vila da Chamusca.
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Terminado

o

exercício de 2020 surge naturâlmente

o

Relatório de Atividades

sistematizando tode a intervênção da ,undação durante o ano supracitado.

O Conselho de Administração da Fundação
João Pereira Duque
Jorge Oliveira Duque

Manuel Irancisco Valério Romào
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Visão
Sêr reconhecida como entidade que pÍomove 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 Missâo

Identidadeda
Fundação

Missão
Apoio na
Implementação
de Projetos

Atribuiçiio de

Figura 1 - Eixos de intervenção no âmbito da Missão

Prónrios
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Objêtivo êstratégico

I-

Apoiar a implementação de projetos de

interyênção social, cultural, educativos, artísticos ê recreativos.
Meta

'l

- Em 2020, em resultado da situação pandámica vivida internacionalmente e

também em PoÍtugal, com um enorme impacto nas organizações, o conselho de

administraÉo desta Fundaçáo entendêu, com carater êxcepcional, náo cumprir o
regularnento de candidatuÍas anuais

a projetos a apoiaÍ pela FundaÉo e

nâo

realizar o período de candidaturas plasmado no referido regulamento.

Decidiu apoiar apenas a Santa Casa da Misericórdia da Chamusca, no combate à
COVID 19, pelo facto de ser á maior instituição de âção social, quer êm diversidade
de valências, quer em número de utentes, no Concelho da Chamusca.

à

de

recursos Ínanceiros, nesta fase de
necessidades acrescidas em resultado da pandemia, por forma a que as

Atendendo

grande diÍiculdade

instituiçÕes possam enfrentar esta situâÉo imponderável e dê grande gravidade,

com um fortíssimo impacto nos utentes e trabalhadores, foi atribuído o valor de
7500,00 Euros (Sêtê mil e quinhentos euros) para apoiar o combate à COVID '19 na
Santa Casa da l\rlisêricórdia da Chamusca.

Pelo fado da Pandemia da COVID 19 ter tido também um grande impâcto no

aumento de desemprego e no incrêmênto das diÍiculdades económicas das
famílias, e em particular as mais vulneráveis, entendeu este conselho de

administraÉo manter um apoio de atribuiçáo de dez cabazes de Natal, com
géneros alimentares, no valor de 50 euros câda cabaz. Estâ atividade permitiu
propoÍcionar um Natâl mais feliz a íamílias, com manifestas caÍências
socioeconómicas, Íesidentes no Concelho da Chamusca.
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Objetivo estratégico 2 -Promovêr e reconhecer o desenvolvimento
educativo das populaçôês.
Mêta

+

I

- Atribuiçáo de píémios anuais de incêntivo académico

fuémio Dr. Flalael Düque

-

atribuldo ao Ínelhor aluno que lermina o ensino

secundário no agruparnênto de Escolas da Chamusca.

A Fundaçáo Rafael ê Maria Rosâ Nevês Duque, dê acordo com a sua

missâo,

apesar de em ano de Pandemia, promoveu a atribuição anual do Prémio " Dr Rafael
Duque".
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Este Prémio tem como principal objetivo incentivar a excelência da formação
académica dos alunos que tenham frequentado e concluído o ensino secundário no
Agrupamento de Escolas da Chamusca.

O conselho de administÍação desta Íundação entregou, no dia 28 de dezembÍo de
2020, numa pequena cerimónia simbólica organizada no Agrupamento dê Escolas
dâ Chamusca, o Prémio Dr Rafael Duque ( um computâdor no valor de 1.000,00
Euros) ao âluno Filipe Mânuel Santena Silva, do Curso CientíÍico Humanístico de

Ciências e Tecnologies, que obteve a classiÍicação Íinal de curso de 18 valores.
lngressou na Academia Militar.
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Prémio Dr, Joâo José Oliveira Neves Dugue

atribuido ao melhor aluno

de

-

prémio de nÉrito e excelência

Engenharia Agronómica, Íormado pelo lnstituto

Superior de Agronomia (lSA) da Universidade de Lisboa.

Foi entendimento do lnstituto Superior de Agronomia, apesar da insistência por
parte da Fundação na importância da entrega deste PÍémio, não ser atribuído em
2020, uma vez que, em resultado dê algumas alteraçÕes na dinâmica do ano letivo,
náo estarem reunidas as condições para seleção do candidato a este Prémio.

Objetivo êstretégico 3 - Promovêr o desonvolvimênto cultural das
populaçôês
Meta

í-

Foi efetuada a inventariação exaustiva de todo o acervo bibliográÍico e

documental da Fundação por Íorma a poder ser posteriormente disponibilizado, à
redê local e nacional, em articutaÉo com o Município da Chamusca, através da sua

Biblioteca Municipal.

Meta 2

-

Ocorreu abertura, às lerças-feiras dê manhã, ou sempre que se justiÍicou,

do ediÍicio sede da FuÍldaÉo, à

comunidade, em períodos que

a

situaÉo

pandémica permitiu, em conformidadê com as orientações nacionais nesta matéria

de visitas a espaços museológicos. As visitas foram guiadas, numa

visita

museológica que integra a Casa Museu Dr. RaÍeel Duque, Núcleo Museológico

AgrÍcola Eng. Rafael Duque
Duque.

e

Núcleo Museológico Tauromáquico Eng- Jorge
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Meta 3 - Atribuição dos Trofeus Eng. Jorge Duque e Dr João Duque
Em resultado da situação pandémica náo ocorreu, em 2020, a tradicional corrida de

toiros da Quinta-feira da Ascensão e consequentemênte não houve a atribuiÉo
deste dois Troléus contemplados em Plano de Atividâdes de 2020.

Meta 4

-

Também resultado da situação pandémica não ocorrêu em 2O2O a
disponibilização, â enüdades públicas ou privadas, de espaços da fundação que

permitam, através

da sua utilizaçáo por diversos públicos, a

promoçáo do

desenvolümenlo cultural e recrêativo local.

Objetivo êstratégico 4

-

lntervir eÍicaz e eficientemente no âmbito

da sua missão.
Meta

í-

Sempre que possível ocorreu a participação dâ fundaçáo em todas as

redes locais assim como em evenlos que sê revelaram estratégicas para a
prossecuçâo da sua missão.

Mêta 3

-

Em resultado da situação pandémica nâo se realizou o evento na
Fundaçáo em Setembro de 2020. Foi adiado pa? 202'1, ou eventualmênte para
2022.
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Objêtivo estratégico 5 - Preservar a memória da família.
Meta

I-

Em Íesultado da situaçáo pandemica náo se realizou o evento em

setembro de 2020, com a intervenção do Diretor do Departamento de História da
Universidade de Coimbre, Prof. Dr Avelás Nunes, com uma comunicâçáo âlusiva à
importância política de Dr Rafael Duque. lr-se-á realizar, em Íunção da evolução da
situação pandémica, previsivelmente em 2021 ou eventualmente em2022.

2 - Em Íesultado na situação pandémica e

Meta

impossibilidade de juntar

a

populaçáo

consequentemente por

da Mata para discussáo pública

para

atribuiçâo do nome do Senhor Dr. João Jose Oliveira Neves Duquê a uma rua na
I\.,lata,

estâ atividade foi adiadâ parâ 2021, ou evêntualmente 2022.

IJleta 3

-

Náo se realizou em abril missa em nemória da família
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Figura 2 - Eixos de intervenção no âmbilo dos Recursos
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Património

Obietivo estratégico 1- Dar continuidade à requaliÍicação
ostrutural do edifício sede da Íundação, mêlhorando as suas
condiçôes funcionais, dê sêgurança, estéticas.
Meta

I-

Realizaram-se, de acordo com

o previsto em Plano de Atividades

de

2020, yátias obras no edifício sede da Íundaçáo, Iocalizadas no primeiro andar do
corpo de trás do edifício sêdê, com requaliÍicação da salâ de jantar, copa, cozinha e
espaços afetos a antigas funcionáriãs da casa, a saber:

.

Subslituiçâo, aumentando a segurança das instalações, de toda a rede eletrica

deste corpo do êdificio;

.

afagamento e envernizâmento dos pisos de madeira desta zona do ediÍício (sala

de jantar, copa, sala ê quarto das empregadas)

.

Pinturas em lodo este corpo do edificio sede: sala de jantar, copa, cozinha, sala,

casa dê banho e quarto dê empregadas;

.
.

Reparação de tetos de madeira;

.

ConÍeçáo de cortinados da sala de jantar, sala e quarto das êmpregadas;

Restâuro de mobiliário da sala de jantar;
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Objetivo êstratégico 4

-

Gerir eficaz ê êÍiciêntemente o património

da fundação.
Meta

í - Verificaram-se

em 2020 de todos os bens inventâriados património da

fundaçâo.

Meta 2

I

-

Náo ocorreram inveslirnenlos nas propriedades agrícolas

Recursos Humanos

O funcionário dos serviços administrativos, de acordo com as oriêntaçôes nacionais

realizou vários periodos de teletrabalho.

Obietivo estratégico í

Qualificar

os recursos humanos

da

fundação.
Meta

í-

O funcionário dos serviços administrativos realizou Íormação em 2020

Objetivo estratégico 2

- GaÍantir a Promoção

de Saúde Higiene e

Segurança no Trabalho de acordo com a legislação em vigor.
Meta 1

-

Foi desenvolvido em 2020 o processo de Medicina no Trâbalho para os

trabalhadores da Íundação
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Recursos Financeiros

Objetivo estratégico I

Aumentar as fontes de receita da

fundação.
Meta

í-

Mantiveram-se as fontes de receita da fundação não tendo ocorrido, êm

2020, nenhum incremento das mesmas.
Meta 2

-

Náo ocorreram candidâtures e fundos de apoio

Objetivo estratégico 2

-

Gerir eÍiciente e eÍicazmente, assim como

pautar êssa gestão pelo valor da transparência.

í

-Os processos de âquisiÇâo de bens ou serviços, das obras realizadas em
2020, fotam realizados pelas mesmas empresas que efetuaram obras em anos
Meta

anteriorês, na sequência dos trabalhosjá realizâdos noutras alas do ediflcio sede.

Desta Íorma, foi entendimento deste conselho

unifoÍmizar

as

de adminjstÍâçáo, por foÍma

a

intêrvenções, que estas fossem realizadas pelas empresas

cpnsultadas anterioÍÍnente.

Salientamos porém o facto de nenhuma aquisiçáo de bem ou s€Íviço teÍ sido
realizada sem ocorrer apresentação de orçamento právio, com avaliação do mesmo
antêrior à ÍealizaÇão de cada obra adjudicada.
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Mêta 2 - Disponibilizou-se toda a documentação gestionário no sítio institucional da
fundação por forma a poder ser sujeita a escrutínio público.

Chamusca. 28 de maio de 2021

O Conselho de Administraçáo

Pereira Duque)
)

velra

)

\
Francisco Vâlério Româo)
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