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Nota de abertura

A Fundação Rafaei e Maria Rosa Neves Duque, reconhecida a 20'Í5106/05 com o

despacho n" 703212015 publicado no Diário da República, 2" Série - N. 122 de 25

de junho de 2015 é uma lnstituiçáo Particular de Solidariedade Social, reconhecida

como pessoa coletiva de utilidade pública, sediada na Vila da Chamusca, e foi

constituída com o património do Senhor Dr. João José de Oliveira Neves Duque.

O Conselho de Administração da Fundação

João Pereira Duque

Jorge Oliveira Duque

lvlanuel Frâncisco Valério Romão
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Na prossecução dos objetivos desta instituiçáo e enquadrado pelo Plano Estratégico

2020-2024, surge este Plano de Atividades que visa plasmar a intervenção da

fundaçáo em 2022, enquadrado em dois grandes eixos:

- Missão - A Fundação Rafael e Maria Rosa Neyes Duque tem como missào a

prestaçao de servlços de solidariedade social. culturais. educativos, aftísticos e

recreativos no concelho da Chamusca e na aldeía da Mata, freguesia da Chancelaria,

concelho de Torres Novas-

+ Gesfiio de Rêcursos (patrimonial, humanos e financeiros) - Gerir de uma

forma eficâz e eficiente todos os recursos afetos à fundâçãô.
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Ser reconhecida como entidade que promove o desenvolvimento de projetos de

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

populações onde tem como missão intervir.

No âmbito da Missão
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Figura 1 - Eixos de inteÍvenção no âmbito da Missão
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Objetivo estratégico 1 - Apoiar a implemêntação de projetos de

intervenção social, cultural, educativos, artísticos e recreativos.

Meta í - Apoiar em 2022, um ou mais projêtos, âté um montante máximo de 7.500,00

Euros (Sete mil e quinhenlos Euros).

Apoiar a promoção, desenvolvimento e êxecuçâo em 2022, de um ou vários projetos,

desenvolvidos por entidades locais, no âmbito dâ missáo da fundaçáo. O período de

candidatura será divulgado pela fundaçáo durante o mês de jâneiro. Nos mesês dê

fevereiro e março serão rececionadas as candidaturas com propostas dê projetos,

em impresso próprio da fundaçáo. Serão posterioÍmente avaliados e aprovâdos em

reunião de conselho de administração dêsta instituição. Esta avaliaçáo será eÍetuada

de acoÍdo com critérios objetivos e transparentes, divulgados no sítio institucional,

âtravés da publicitação da ata da reuniáo de aprovaçâo dos proietos.

A execução dos projetos é da responsabilidade dâs entidâdes que submetem â suâ

candidatura à fundaçáo, contudo acompanhados diretamente, na sua execuçáo, pelo

conselho de administragáo dêsta instituiÇáo. Estes projetos apoiados pela fundaçáo

sêráo divulgados e referenciados por esta instituiçáo e pelas instituições beneÍiciárias

dos mesmos, utilizando diversos meios de amplâ divulgação, tais como sítios

institucionais, placas reÍerenciadoras da êxecução dos projetos (afixadas

localmente), cerimónias, eventos, redes sociais,...
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Objetivo estratégico 2 - Promover e reconhecêr o desenvolvimento

educativo das populações.
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Mêta 1 - Atribuição de prémios anuais de incentivo âcadémico.

- Prémio Dr- Rafael Duque atribuído ao melhor aluno que termina o ensino

secundário no agrupâmento de Escolas da Chamusca. Atribuição anual de um

computador no valor de '1.000,00 Euros (lvil Euros) de acordo com regulamento

próprio elaborado para este prémio e publicitâdo nos sítios oficiais da fundação e do

Agrupamento de Escolas da Chamusca.

- Prémio Dr. João José Oliveira Neves Duquê - prémio de mérito e excelência

atribuído ao melhor aluno de Engenharia Agronómica, formado pelo lnstituto Superior

de Agronomia (lSA) da Universidade de Lisboa. Atribuição anual do prémio com o

valor de 2.500,00 Euros (Dois mil e quinhentos Euros) de acordo com regulamento

próprio elaborado para este prémio, publicitado nos sítios oficiais da fundação e do

ISA.



Objetivo estratégico 3 - Promover o desenvolvimento cultural das

populações

Meta í - Disponibilização, à população em geral, do acervo bibliográfico e

documental património da fundação.

Disponibilização, à rede local e nacional, em articulação com o l\,lunicípio da

Chamusca, através da sua Biblioteca Municipal, de todo o acervo bibliográfico e

documenlal património da fundaçáo.

Abertura, às terças-feiras de manhã, ou sempre que se justifique, do ediíício sede da

Fundaçáo, à comunidade, com visita guiada ao mesmo, numa visita museológica que

integra a Casa Museu Dr. Rafael Duque, Núcleo Museológico Agrícola Eng. Rafael

Duque e Núcleo Museológico Tauromáquico Eng. Jorge Duque.

Meta 3 - Atribuição dos TroÍéus Eng. Jorge Duque e Dr. João Duque

A fundaçâo com esta iniciativa tem como objetivo apoiar, de acordo com o

regulamento divulgado no sítio oficial da instituiçâo, a promoçáo do desenvolvimento

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

Ascensão realizada na praça de toiros da Chamusca.

(
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Meta 2 - Aberturã gratuita do ediíício sede à comunidade.
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Troféu Eng. Jorgê Duque - placa em prata âtribuída à melhor pega nâ corrida de

quinta-feira da Ascensão;

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

de quinta-Íeira dâ Ascensáo;

Meta 4 - Otimização do património da fundação promovendo o desenvolvimento

local.

Disponibilização, a entidades públicas ou privadas, de espaços da fundação que

permitam, âtravés da sua utilização por diversos públicos, a promoçâo do

desenvolvimento culturâl e recreativo local.

lniciâr um lrabalho estrúurado propondo ao Agrupamento dê Escolâs da Chamusca

uma aula de História no edificio da Fundação aquando da lecionaÉo do Estado

Novo.

lniciar um trabalho estruturado com entidades locais (associaçôes, universidade

sénior, centros de dia, ...) promovendo visitas à Íundação.

Objetivo estratégico 4 - lntervir eÍicaz e eficiêntemente no âmbito

da sua missão.

Meta í - Adquirir um proÍundo conhêcimento da rede sociocultural da Chamusca e

da l\4ata através da participaçáo da fundaçáo em todas as redes locais assim como

em eventos que se revelem estratégicos para a prossecuçáo da sua missâo.
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Mête 2 - Realizaçáo ou âpoio a eventos que promovam o desenvolvimento cultural

das populações da área geográfica dê intervênção da fundaçáo. Participaçâo ativa

nas atividades da Semana da Ascensáo na Chamusca.

Meta 3 - RealizaÉo ou apoio a eventos que promovâm e divulguem o projeto de

intêrvênção da fundação. Realizaçáo dê um evento na fundâção em sêtembro de

2022.

Objetivo estratégico 5 - Preservar a memória da família.

Meta 1 - Realizaçâo de um evento em setembro de 2022, com a intervençáo do

Diretor do Departamento de História da universidade de Coimbra, Prof. Dr. Avelãs

Nunes, com uma comunicaçáo alusiva à importância política de Dr. Rafael Duque.

Meta 2 - Continuar a desenvolver esforços perante as auloÍidades com competência

na matéria, para atribuição do nome do Senhor Dr. João José Oliveira Neves Duque

a umâ rua na Mata. O ano 2021 foi inêÍicaz para esta atividade, quer pelo decorrente

da situaçáo pandémica como também pelo facto de seÍ um âno de eleiçôeq

autárquicas. Esta atividade já foi planeada em ânos anteriores nuncâ tendo sido

executada.

lniciâr o processo de negociação com o Município da Chamusca para quê ocorra a

âtribuição de nome â duas ruas da Chamusca. Uma em homenagem ao benemérito

Sênhor Dr. João José Oliveira Neves Duque e outra em homênagem a seu pai o

politico Senhor Dr. Rafael Duque.
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Mêta 3 - Realização em abril e sêtembro de 2022 de duas missas em memória da

familia.

Meta 4 - Visita ao jazigo de familia no âmbito do dia de finados com deposição de

coroa de flores.

Objetivo estratégico 6 - ReÍorçar a identidade própria da fundação.

I

Meta í - ldentificaçáo, com grande visibilidade para transeuntes, da antiga adega

sediada em Vale de Cavalos, como património da fundaçâo.
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Figura 2 - Eixos de intervençáo no âmbito dos Recursos
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I Património

Objetivo estratégico í - Dar continuidade à requalificação estrutural

do edifício sede da fundação, melhorando as suas condiçôes

funcionais, de sêgurança, estéticas.

Meta 1 RequalificaÇão do pavimento do pátio da entrada da fundação com

substituição de cimento por calçada à Poduguesa.

Meta í - lnício das obras que pretendem requalificar a paÍtê central do edificado da

Quinta Novâ, requalificando e adaptando-o para a sua nova missáo.

OcorreÍá no edifício de dois andares a substituiçâo de janelas de madeirâ por

alumínio.
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Objetivo estratégico 2 - Requalificar estrutu ralmente, dê uma forma

faseada, o edificado urbano da Quinta Nova, melhorando as suas

condições funcionais, de segurança, estéticas.
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Intervênção envolvendo pintura da parede exterior do edificâdo da antiga adega

sediada em Vale de Cavalos.

Objêtivo estratégico 4 - Gerir eficaz e eficientemente o património

da fundação.

Meta í - VerificaÇão em 2022 de todos os bens inventaÍiados património da

fundaçáo.

Meta 2 - Realização de invêstimentos nas propriedades agrícolas sempre que

comprovadamente esses investimentos permitam incrementar a sua rentabilidade.

Recursos Humanos

Objetivo êstratégico 1- Qualificar os recursos humanos da

fundação.

Qualificar os recursos humanos da fundação de modo a dotá-los das competêncaas

necessárias para enfrentar novos desafios institucionais.
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Mete 'l - Realização de formaçáo no âmbito da intervenção do RH da fundação. '12

Objetívo estratégico 3 - Requalificar o edificado da antiga adega

sediada em Vale de Cavalos, melhorando as suas condições

funcionais, de segurança, estéticas.



I Recursos Financeiros

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

Meta I - Rentabilizaçáo, através do aluguer de outro pavilhão na ântiga adega de

Vale Cavalos.

Meta 2 - Candidatura a diversos fundos de apoio na execuçáo de todos os projetos

referenciados no âmbito do património passiveis de serem beneficiários de fontes de

financiamento externo.

Objetivo êstratégico 2 - Gerir eficiente ê eficazmênte, assim como

pautar essâ gestão pelo valor da transparêncía.

Meta I - Desenvolver processos de aquisição de bens ou serviços, com exceção dos

que implicam continuidade em trabalhos já reâlizados, tendo como regra a consulta

a pelo menos três potenciais fornecedores.

Meta 2 - Disponibilizar toda a documentaçáo gestionário no sitio institucional da

fundaçáo por forma a poder ser sujeita a escrutínio público
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