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Nota de abeÉura

A Fundação RaÍael e Mariã Rosa Neves Duque, rêconhecida â 2015/06/05 com o

despacho n'7032i2015 publicâdô no Diádo da República, 2, Série - N' 122 de 25

de junho de 2015 é uma lnstituição Particular de Solidariedade Social, reoonhecida

como pêssoà coletiva de utiiidade pública, sêdiâdâ üa Vila da Charnusca, ê fôi

constituídâ com o património do Senhor Dr. João José de Oliveira Nevês Duque.

Nã prossecuçâo dos objetivos desta instituiÇão ê ênquadrado peio Plano

Estratégico 2020-2A24, suíge este Plano dê Atividades que visa piasmâr a

intêÍvenção da fundação em 2023, enquadrâdô em dois grandês eixos:

- Missão - A Fundação Rafael e lvlaria Rosa Neves Duque tem como missào a

prestaÇão de serviços de solidariedade soÇiai, culturais, educativos, artísticos e

recreativos no conÇelho da Chamusca e na aldêia da l\y'ata, Íreguesla da

Chancelaria, concelho de Torres Novas.

+ Gestão de Recursos (patrimonial, humanos e financeiros) * Gerir de umâ

forma eficaz e eÍiciente todos os recuÍsos afetos à fundilção,

O Conselho de Admiúistração da Fundação

João Pereira Duque

Jorge Oliveira Duque

\4anuel francisco Valério Romào
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Visão

I
aa

Ser reconhecida como entidade que promove o desenvolvimento de projetos de

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

populações onde tem como missão interviÍ.

No âmbito da Missão

Figura 1 - Eixos de intervenção no âmbito da l\,4issâo
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Objetivo êstratégico I - Apoiar a implemêntação de projetos de

intervenção social, cultural, êducâtivos, artísticos e recreativos,

Meta 'l - Apoiar êm 2023, um ou mais projetos, até um montante máximo de

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

Apoiar a promoçãô, desenvolvimento e execüÉo em 2023, de um ou vários

projêtos, dêsenvoividôs poÍ entidades locais, no âmbito da missão da fundaçào. O

período de candidatura sêrá divulgado pelâ fundação durante o rnês de janêiro. Nos

meses de fevêreiro e março sêrão rececionadas âs cândidaturas com propostas de

projetos, em impresso próprio da fundaçao. Serão posleriormentê avaliados e

âprovados em reunião de conselho de administraçâo desta instituiÇão. Esta

avaliâção será êfetuada de acordo com crltérios objêtivos e lranspaÍentês,

Civulgados no sítio institucional, âtravés da publicitação dâ ãta da reunrào de

aprovação dos projetos.

A execuçâo dos projetos é da Íesponsabilidade das entidades que submetem a suê

candidâlura à fundação, contudo acompanhados diretamente, na sua execuçào,

pelo consêlho de administração desta instituiçâo. Estes projetos apoiados peia

fundação seráo divulgados e íeferenciados por êstr instituição e pelas instituiçÕes

beneÍiciárias dos mesmos, utilizando diversos meios de ampla divulgâção, tais

como sítios institucionais, plâcas referenciadoras da execução dos projetos

(afixadãs localmente), cerimónias, eventos, redes sociais,...
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Objetivo ê6tratégico 2 - Promovêr e reconhêcer o

desenvolvimento educativo das populaçõês.

M6ta 1 - AtribuiÇáo de prémios anuais de incentivo académico

- Prémio Dr- Rafael Dugoê - atribuído ao mêlhor aluno que termina o ensino

secundário no agrupamento de Escolas dâ Chamusoa. AtríbuiÇâo anual de um

computador no valor de '1.000,00 Euros (Mil Euros) de âcordo com Íegulamento

próprio elaborado para este prémio e publicitado nos sítios ôÍiciais da fundaçáo e do

Agrupamento de Esmlas da Chamuscâ.

.- Prémío Dr. Jaão José Oliveira Neves Duqoe * pÍémio de mérito e excelênciâ

atribuído ao !-neihor aluno de Engenharia Agronómica, Íormado pelo lnstituto

Superior de Agronomia (lSA) da Universidade dê Lisboa. Alribuiçâo anual do

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

regulamento prôprio elaborado para este prémio, publicitado nos sítios oficiais da

fundaçáo e do lSÂ-
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Objêtivo êstratégico 3 - Promover o desenvolvimento cultural das

populaçóes

Íúeta í - DisponibilizaÉo, à população âm geral, do acêrvo bibliográfim e

documêntal pabimónio da fundação.

DisponibilizaÉo, à rede local e nacional, em articuiação com o Município da

Chamusca, através da sua Bibliotêca Municjpá|, de todo o acervo bibliográfco e

documental património da fundação.

Mela 2 - AbeÍtura gratuita do ediÍício sede à comunidadê-

Aberlura, às terças-feiras de manhã, ou sempre que se justifique, do edifício sede

da Fundação, à comunidadê, com visita guiâda ao mesmo, numa visita

musêológica que integra a Casa Museu Dr. Rafaêl Duque, Núdeo Museológico

Agrícola Eng. Rafâel Duque € Núcleo Museológico Tauromáquico Eng. Jorge

Duque.

Meta 3 - Atribuiçáo dos Troféus Eng. Jorga Duque ê DÍ João Duque.

A fundação com esta iniciâtiva tem corno obietivo apoiar, de acordo com o

regulamento divulgâdo no sítio oficiâl dã insütuição, a pÍomoção do

desênvolvimento cultural e artístico local. Atribuí dois Troféus na corrida de toiros

de quinta{eira da Ascensão realizada na praça de toiros da Chamusca.



Troféu Eng. Jorge Duque - placa em pratâ atribuída à melhor pega na conida de

quinta-feira da Ascensão;

Troféu Dr João Duque - placa em prata atribuída à mêlhor lide a cavalo nâ corrida

de quinta-Íeira da Ascensão;

Mêta 4 - Optimização do património da fundação ptomovêndo o dêsenvolvimento

locâ|.

Disponibilização, a entidades públicas ou privadas, de espa@s da fundeção que

pêrmitam, ahavés da suâ utilização por divêrsos públicos, a pÍomoção do

dêsenvolvimento culturâl e recreativo local.

lniciar um trabalho sstruturado propondo ao Agrupamento de Escolas da Chamusca

uma aula de Historiâ no êdifício da Fundaçáo aquando da lecionação do Estado

Novo,

Dar continuidade ao trabalho desênvolvido com as entidades locais (Juntas de

Freguesia, Associações, Universidade sénior, Centros dê Dia, .--) promoYêndo

visitas à fundação.

Objetivo êstratégico 4 - lntervir eiicaz e eÍicientementê no âmbito

da sua missão.

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

da Mata através da participação da fundâção em todas as rêdês locâis assim como

êm eventos que se revêlem estratégicos para a pmssecução da sua missão. 7
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Mêta 2 - Realizâção ôu âpôío a eventos que promovam ô desenvolvimento cultural

das populaçÕes dâ área gêográfica de inter,/enção dâ fundaçáo. Pârticipação ativa

nas alividâdes da Semana da Ascensâo na Chàmusca.

Metá 3 - Realização ou âpoiô a êvêntos que promovam e divulguem o pÍojeto de

intervençáo da fuodâção.

Objetivo estratégico 5 - Presêrvar a memória da família.

Meta 1 - Dar continuidade ao trabâlho de apoio âo doutoramênto do Dr Yann

Aíaújo que está a ser eÍetuado em parceria com o pÍóprio ê o Sênhor Dr Manuel

Oliveira, cuja tese de doutoramento lerá mmo tema ainda á definir, porém em Íedor

da atividade política do Dr RaÍâêl Duque.

Meta 2 - Continuar a desenvolver êsÍorços perante o Município dã Châmusca para

que ocorra a âtrittuição de nome a duas ruas da Chamusca. Uma em homenagem

ao benemérito Senhor Dr João José Oliveira Neves Duquê e oütra êm homenagem

a seu pâi o politico Senhor Dr Rafael Duque assim como também a atribuição do

nôme do Senhor Dr. Joáo José Oliveira Neves Duque a uma rua na Mata.

lr6ta 3 - Realização em âbril de 2023 de missa em memória da família.

Mêta 4 - Visita ao jazigo de familia no âmbito do dia de finâdos com deposição de

coroa de flores.
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Objetivo êstratégico 6 - Reforçar a idenüdade própria da fundação.

Mêta í - ldentificação, com grandê visibilidadê pâra tíanseuntes, da antiga adêga

sediada em Vâle dê Cavaios, como património dâ fundação.
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I No âmbito da Gêstão de Recursos
(patrimonial, humanos e fi nanceiros)

Figura 2 - Eixos de intervençáo no âmbito dos Recursos
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I Património

Obietivo estÍatégico 3 - Rêqualificar o êdificado da antiga adega

sêdiada êm Vale de Cavalos, mêlhorando as suas condições

funcionais, de segurança, esttáticas.

lntervenção envolvendo reparaçáo e pintura das paredes exteriores, limpeza de

beirados e substituição de duas janelas de madeira por pvc no edificado da antiga

adega sediada em Vâle de Cavalos.

Objetivo estratégico 4 - Gerir eÍicaz ê êficiêntêmentê o património

da tundação.

Meta í - Veriflcâção êm 2023 de todos os bens invêntariados património da

fundação.

Meta 2 - Realização de investimêntôs nas propriedades agrícolas sempre que

comprovadamente esses investimentos permitãm incrementar a sua rentabilidade.
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Recursos Flumanos

Objetivo estratégico í - Qualificar os recursos humanos da

fundação.

QualiÍicaí os Íecu[sos humanos da fundaçáo de modo â dôtá-los das competênciâs

necessáriâs para ênfrentar cs desaÍios institucionâis.

Mêta I - Rêalização de formação no âmbito da intervençáo do RH da tundaçâo.

Recursos Financeiros

Objetivo êstratégico I - Aumêntãr as fontes dê rêcêitâ da

fundação.

Mêta í - Rentabilização, através do aluguer de outro pavilhão na antiga adega de

Vale Cavalos.

Íúela 2 - Candidãtura â diversos fundos dê apoio nâ execuçâo de todos os pÍojetos

referenciados no âmbito do pâtrimónio passiveis de seíem beneficiáÍios de fontes

de fr nanc!amento externo.
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Objetivo estratégico 2 - Gêrir eÍiciente e eficazmeÍÉê, assím como
pautâr êssa géstão pelo valor da transparência.

Meta í - Desênvolyer processos de aquisição de bêns ôu serviços. com exceÇâo

dos que implicam continuidadê em trabalhos já realizados, tendo cômo regra a

consulta a pelo menos lrês potênciais fomecêdores.

Meta 2 - Disponibilizar toda a documentação gestionário no sitio instituôional da

fundãção por foíma a poder sêr sujêita a escrutinio público

O Conselho de Administração

ão Pereta Duque)o

de j

Füfl cisco Valério Rcdào)
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