
      aio foi o Mês Europeu da Diversidade. Uma iniciativa da 

Comissão Europeia com o objetivo central de reforçar e afirmar a importância 

da diversidade e da inclusão nos locais de trabalho e na sociedade em toda a União Europeia.

Celebraram-se, por esta ocasião, os esforços das inúmeras organizações que contribuem 

para a promoção da diversidade e para a garantia de ambientes de trabalho inclusivos.

  Esta “bandeira europeia” é fundamental no âmbito da luta contra a discriminação, nomea-

damente através do reforço e criação de legislação que potencie a regulação destas matérias 

e, consequente garantia dos direitos de todos/as, sem exceção. 

 Estas e outras iniciativas europeias têm contribuído para que milhões de pessoas realizem 

todo o seu potencial, de acordo com as suas capacidades, identidade, perfil e expectativas



 No entanto, todos nós — instituições públicas, empresas privadas, organizações sem fins 

lucrativos, municípios, etc. — temos responsabilidade na criação e/ou na promoção de  

ambientes equitativos e inclusivos, especialmente neste momento de mudanças decor-

rentes da pandemia COVID-19, que poderão implicar riscos para a diversidade e a inclusão 

e, mais concretamente, para a concretização e continuidade de projetos de vida de públi-

cos como aqueles para os quais e com os quais a RUMO trabalha. 

 Na senda do alcance destas metas, podemos seguramente dizer que a existência e os 

contributos reais da Plataforma Europeia das Cartas da Diversidade representam, neste 

sentido, um importante compromisso da Comissão para a proteção e a realização prática 

destes valores que a RUMO não só partilha como tem na sua génese e na sua atividade 

diária nos diferentes projetos e programas que executa.  

 A par do que promovemos, nomeadamente, no âmbito do nosso Eixo de Intervenção - “For-

mação, Emprego e Empreendedorismo”, a Carta Portuguesa, criada em 2016, passa,

também, por encorajar os empregadores a desenvolver políticas e práticas internas de pro-

moção da diversidade e da inclusão.

 São hoje dezenas as organizações signatárias, tendo sido promotoras numa fase inicial um 

conjunto de organizações das quais a RUMO tem sido ao longo do tempo, orgulhosamente, 

parceira. São elas: o Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial; a Fundação Aga 

Khan Portugal; o Alto Comissariado para as Migrações; o Instituto Nacional de Reabilitação; 

a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género; a Comissão para a Igualdade no Tra-

balho e na Empresa e o ISCTE-IUL.

 O mês de maio foi mês de assinalar, transmitir e reforçar a mensagem-bandeira que partil-

hamos e cumprimos a cada dia, mas o segredo está no ato contínuo de sermos, em conjunto,   

          por princípio e, sobretudo, por                ação e prática, fazedores           de mudança. 

             Por mais inclusão e pelo                      respeito e       valorização        da diversidade! 



 A RUMO assumiu, com extremo agrado, o desafio de desenvolver uma candidatura no 

âmbito do “Bairros Saudáveis”, Programa que visa dinamizar parcerias e intervenções 

locais de promoção da saúde e da qualidade de vida das comunidades territoriais. Neste 

caso, o projeto focou, essencialmente, a sua intervenção no território da Cidade de Sol 

situado na freguesia de Santo António da Charneca, território com o qual a RUMO mantém 

uma estreita ligação no âmbito de diversas intervenções.

  O projeto UNIR COMUNIDADES esteve entre os 752 admitidos, sendo que obteve uma pon-

tuação de 86 na lista final de classificação, ficando entre os 242 projetos financiados.

 A RUMO contou com o precioso envolvimento das seguintes entidades parceiras: Câmara 

Municipal do Barreiro; Junta de Freguesia de Santo António da Charneca; ACES Arco Ribei-

rinho; Agrupamento de Escolas de Santo António da Charneca; Centro Social de Santo 

António e o Centro de Assistência à Terceira Idade de Coina e Arredores.

 Em termos genéricos, pretendemos promover o desenvolvimento de uma intervenção local 

de promoção da saúde (COVID 19) e o aumento da qualidade de vida da comunidade em 

termos sociais, ambientais e urbanísticos, em estreita parceria com as autarquias, organi-

zações sociais, autoridades de saúde e comunidade escolar. 

 A participação ativa dos membros da comunidade foi um fator preponderante para o 

desenvolvimento do projeto “UNIR COMUNIDADES”, promovendo-se a inclusão social, a ca-

pacitação e a igualdade de oportunidades. 



 Especificamente, irão desenvolver-se ações de sensibilização sobre a temática da COVID 

19 e outras doenças de notificação obrigatória em articulação com a ACES AR; a comuni-

dade escolar; organizações sociais e autarquias.

 Visara ainda a promoção, a requalificação e dinamização da “Casa da Cidadania” (re-

branding do multiserviços), através da melhoria da fachada exterior, zona envolvente e 

condições interiores. Prevê-se que este venha a ser um espaço neutro e aberto à comuni-

dade, polivalente e com funcionalidade de multiserviços, permitindo o desenvolvimento de 

algumas das atividades previstas nesta candidatura. Diversas organizações sociais irão 

desenvolver atividades neste local, bem como a dinamização do Fórum de Desenvolvimento 

Territorial e de Mediação; grupos desportivos, entre outros.

 De acordo com as reuniões prévias com a comunidade, percebeu-se também a necessi-

dade de implementação de um Parque/s de Merendas/Fogareiro/s Comunitário/s Partil-

hado/s. Prevê-se a intervenção e requalificação do espaço público comum, de forma a revi-

talizar a área junto das habitações sociais, onde existem inúmeros riscos associados à 

saúde pública.

 O projeto visa, igualmente, a promoção da prática desportiva, com o propósito de envolv-

er crianças e jovens da comunidade, potenciando a inclusão social. Esta iniciativa desport-

iva revela-se estruturante para a inclusão das pessoas com as mais variadas origens cul-

turais e étnicas.

 A proposta passa, igualmente, pela criação de um Fórum Local para o Desenvolvimento 

Territorial e de Mediação constituído pela comunidade em geral, com o propósito de virem 

a ser debatidas as necessidades da comunidade, promovendo-se, assim, um espaço de par-

tilha e de reflexão conjuntos, de modo a que todos tenham um sentimento de pertença, 

onde o trabalho colaborativo seja essencial para a promoção da mudança. 

Este Fórum Local, deverá ser composto por pessoas com diversas origens geográficas, cul-

turais e étnicas.             

#bairrossaudáveis    
#comunidades    
#unircomunidades





 

 É com alegria que partilhamos a visita à sede da RUMO de uma equipa de representantes 

da Fundação Auchan para a Juventude. Uma Fundação que  tem como missão financiar pro-

jetos locais de solidariedade nas áreas da Saúde e Boa Alimentação, em benefício de cri-

anças e jovens com necessidades económicas e sociais.

 A RUMO respondeu ao desafio da Fundação de apresentar um projeto no âmbito da pro-

moção da saúde alimentar aplicado à nossa Casa de Acolhimento Residencial, projeto que 

será então desenvolvido com o apoio e a parceria da Fundação. 

 Nesta visita deum grupo de representantes, recebemos, agradecidamente, o cheque-do-

nativo do Grupo Auchan para a execução do projeto "Crianças Hoje Adultos Amanhã - 

Saúde e Alimentação Saudável". Muito obrigado! 

#solidariedade

#responsabilidadesocial

#cooperação

#parceria

#alimentacaosaudável
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