
      este final do ano, impera fazermos 

um balanço do decurso deste 2022 re-

pleto de desafios, atividades, novidades e, apesar das contrariedades que cada um/a, individualmente 

e/ou em conjunto foi encontrando, garantimos sempre o cumprimento da nossa missão e o compromiso com 

os nossos públicos e com os seus projetos de vida. 

EEsta caminhada conjunta contou com a abertura de uma Resposta Social de Creche e Berçário com Acordo 

de Cooperação com o ISS, IP, uma resposta às necessidades da comunidade, por um lado, e por outro, a 

possibilidade de contribuir para a sustentabilidade da Cooperativa. 

Destacamos, igualmente, a aprovação da candidatura efetuada ao PRR ao nível de um novo equipamento de 

CACI, também aqui sustentado com um acordo de cooperação com o ISS. Esperamos, até ao final deste ano, 

submeter mais uma candidatura ao PRR, mas desta feita para abertura de Resposta Social de Creche, igual-

mente com acordo de cooperação com o ISS.



Confirmámos a aposta nas dinâmicas e intervenções territoriais e, dessa forma, recebemos com 

agrado a  notícia da aprovação de  duas candidaturas naquilo que são as estratégias do PRR - Plano 

de Recuperação e Resiliência, ao nível das Comunidades Desfavorecidas. Assim sendo, iremos atuar 

nas áreas da Empregabilidade e Diversidade nos Municípios do Barreiro e Moita, nomeadamente, nos 

territórios do Bairro Alves Redol (Concelho do Barreiro) e Fonte da Prata; Alhos Vedros; Vale da 

Amoreira e Moita (concelho da Moita), no período de 2023 a 2025.

Vimos,Vimos, ainda, aprovado o projeto piloto da Rede Incorpora, o Projeto ReIncorpora (Fundação La 

Caixa) dirigido a reclusos em fim de pena de quatro estabelecimentos penitenciários de Lisboa, 

Setúbal, Sintra e Tires.  A RUMO será uma das duas organizações a nível nacional selecionadas para 

iniciar este novo desafio. 

PPor tudo isto, julgamos estar na direção certa para ultrapassarmos as dificuldades que temos vivido, 

criando as bases necessárias para a sustentabilidade organizacional, fundamental para a continui-

dade do cumprimento do nosso papel que sabemos ser determinante na vida das comunidades dos 

territórios com quem e para quem trabalhamos.   

Ainda, nos últimos dias deste ano ano desafiante e, muitas vezes, duro, recebemos a trágica notícia 

do falecimento da nossa colega Sónia Martins, Técnica Superior da equipa de Protocolo de Rendi-

mento Social de Inserção da RUMO desde o seu início, em 2007. Deixamos uma sincera e genuína 

nota de pesar e um abraço aos seus familiares e amigos e, internamente, a todas as colegas da nossa 

equipa de RSI por esta tão grande e sentida perda.

Finalmente, partilhamos uma palavra de apreço e agradecimento a todos/as os/as trabalhadores da 

Cooperativa que, em circunstâncias difíceis e adversas, se têm mantido empenhados/as, mo-

tivados/as e resilientes face aos desafios profissionais que abraçam diariamente.

Desejamos a todos/as, um Próspero Ano Novo,

No âmbito do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, dia 3 de dezembro, o Município da 

Moita recebeu na Biblioteca Municipal Bento de Jesus Caraça, no dia 12 de dezembro, a Sessão: 

"Partilha e Reflexão Sobre a Deficiência". Este evento, organizado em parceria com as instituições 

RUMO; Persona - Associação para a Promoção da Saúde Mental; Associação NÓS; CERCIMB e Raríssi-

mas - Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras, contou com a presença de mais de 

quatro dezenas de pessoas. 



Após a projeção da Longa-metragem "Nós por todos", houve lugar a uma reflexão do público, tendo 

culminado com um momento de dança interpretado por membros das associações, nomeadamente, 

do nosso fantástico e inspirador grupo do Centro de Inclusão Comunitaria RUMO. 

NaNa ocasião, o presidente da Câmara Municipal da Moita, Carlos Albino, afirmou que: “Esta data, foi 

escolhida pelas Nações Unidas em 1992, para promover uma maior reflexão e compreensão acerca 

desta temática, promovendo e mobilizando a sociedade para a defesa da dignidade, dos direitos, do 

bem-estar e da inclusão das pessoas com deficiência. Esta autarquia tem vindo a desenvolver políti-

cas de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, integrando-as nos diversos 

serviços municipais, no âmbito de uma parceria com o IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profis-

sional, I.P. e com as várias associações na área da deficiência, ente as quais, a RUMO.

A apresentação do grupo INCLUDANCE, constituído pelos/as utentes do CIC RUMO nesta Sessão de 

Partilha e Reflexão deixou nos corações dos/as presentes um calor bem-vindo, em pleno mês de 

dezembro. 
 

                                                                                   









Nos meses de novembro a dezembro do corrente ano, foram angariados donativos junto de alguns 

parceiros, nomeadamente a AESS - Associação Economia Solidária e Sustentável; a parceira Alexan-

dra Leal (Consultora de Chapéu); a Tasquinha Clikamos  e outros beneméritos/as, “padrinhos e 

madrinhas” da comunidade barreirense.

No seguimento dessa angariação solidária, no dia 23 de dezembro, foram distribuídos 29 cabazes 

solidários, recheados de alimentos para a ceia de natal.  Os cabazes foram entregues a famílias com 

crianças a cargo, acompanhadas pela equipa RSI RUMO, e que não são beneficiárias de apoio ali-

mentar junto de qualquer programa social e/ou de cantinas sociais. 

Muito agradecemos o apoio dos nossos parceiros, deixando um 

agradecimento especial ao 

Pingo Doce - Lavradio e ao

Auchan - Coina pelos donati-

vos de produtos alimentares.

 

                                                                                   




