
    aros trabalhadores e leitores...

O ano de de 2022 caracterizou-se

pelas palavras "desafio" e "pla-

neamento futuro"...

 

Entrámos em 2023, com a clara 

consciência das nossas ceconsciência das nossas certezas 

e convicções sobre o rumo da RU-

MO... Assim sendo, os desafios já 

propostos estão em marcha, no-

meadamente com o desenvolvi-

mento da tão nobre resposta so-

cial de creche, bem como com o 

pprojeto piloto ReIncorpora atra-

vés da Fundação La Caixa, com 

objetivos bastantes bem definidos no âmbito do apoio a pessoas reclusas e ex-reclusas naquilo que diz res-

peito à sua inclusão sócio-profissional.
 

Também no decorrer do ano transato, vimos aprovadas candidaturas ao nível das Comunidades desfavoreci-

das nos territórios do Barreiro e Moita, integradas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Estas can-

didaturas, centram a sua intervenção nas áreas da empregabilidade e da diversidade cultural.
 

Reflexo do nosso investimento, foi também a renovação do acordo com o IEFP, que implica a continuidade 

da gestão da Rede de Empregabilidade Barreiro Moita, mas também, a aprovação da nossa candidatura a



um Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) através do PRR, mostrando o claro in-

teresse da RUMO em dar resposta efetiva às necessidades do território da freguesia de Santo António 

da Charneca.

Aguardamos igualmente com expetativa, a aprovação de uma candidatura efetuada para criação de 

mais uma nova creche no território anteriormente descrito.

 

Por estes e tantos outros desafios, assumimos com a maior das certezas, o nosso empenho e dedi-

cação a esta nossa casa que é a RUMO.

É nosso objetivo, dar continuidade à história que tanto define esta casa, mas procurando sempre a 

sustentabilidade financeira e a melhoria continua nas nossas formas de agir.

 

Com a RUMO estão os trabalhadores, que dia após dia dão sentido aos projetos onde estão integra-

dos, mas acima de tudo, que dão sentido às vidas que apoiam diariamente, com o seu olhar atento e 

dedicação.

 

Por fim, uma palavra de apreço ao Conselho de Administração e aos órgãos sociais recentemente 

eleitos, que procuram através do seu "amor à camisola", melhorar as condições de vida dos seus tra-

balhadores e daqueles que apoiamos.

 

Um bem Haja,

o Presidente do Conselho de Administração da RUMO | Diretor Técnico,

                                                                                   



      O Naturalmente é um Workshop que nasceu da necessidade atual de alertar e consciencializar as 
pessoas para a preservação do meio ambiente, propondo a utilização de produtos alternativos aos 
utilizados no dia-a-dia.

Esta atividade foi replicada no passado dia 12 de dezembro no NLI – Moita (Núcleo Local de In-
serção) onde estiveram presentes 26 pessoas. Este momento de informação e partilha, foi dinamiza-
do pelas Ajudantes de Ação Direta e obteve um feedback muito positivo por parte dos parceiros de 
NLI que dele participaram.

      Este Workshop é uma das ações da equipa com muito sucesso junto da população-alvo e da comu-
nidade. Tem como objetivos consciencializar os participantes para a prática de uma alimentação 
saudável e equilibrada, demonstrar algumas práticas de economia doméstica e adquirir novos conhe-
cimentos a serem utilizados no quotidiano familiar, assentando nas temáticas cozinhar sem fogão, 
receitas a €1 e receitas de microondas.

Assim como o Naturalmente, este Workshop foi dinamizado pelas Ajudantes de Ação Direta no passa-
do dia 12 de dezembro no NLI – Moita, tendo registado o mesmo número de participantes.



A atividade “Pai Natal Solidário”, é uma ação de 

solidariedade social em parceria com os CTT, que 

tem como objetivo surpreender crianças que estão 

em situação vulnerável no âmbito social e familiar.

Esta atividade decorreu nos meses de Novembro 

e Dezembro e apela à participação de 

crianças até aos crianças até aos 12 anos de idade, que são convidadas a escrever,  desenhar ou fazer 

colagens alusivas ao Natal com os presentes que gostariam de receber.

A equipa do Protocolo de RSI da RUMO, encaminhou cento e trinta e cinco (135) desenhos, elabora-

dos pelas crianças que são acompanhadas pela nossa equipa técnica. 

Após recebimento dos desenhos, os mesmos foram enviados para os CTT via e-mail, para serem, pos-

teriormente, lançados no site da ação solidária.

Os “padrinhos/as” só têm que escolher a carta de uma criança, comprar o presente desejado pela 

mesma e entregá-lo em qualquer uma das lojas CTT espalhadas pelo país, para depois serem entreg-

ues na instituição que acompanha a criança e o seu agregado familiar.

De salientar que no ano de 2022, oitenta e duas crianças foram surpreendidas com os presentes que 

desejaram. Estes momentos de entrega dos presentes são o culminar desta que é uma ação que 

aquece os corações destes/as pequenos/as sonhadores/as mas, sobretudo, das suas famílias e 

dos/as técnicos/as que as acompanham procurando, sempre, colmatar e/ou minimizar as dificul-

dades e situaçoes de vulnerabilidade vividas por estas famílias do nosso território de intervenção - 

Freguesias de Alhos Vedros, Baixa da Banheira, Gaio-Rosário, Moita e Sarilhos Pequenos.

 



No dia 7 de janeiro, o nosso Centro de Inclusão Comunitária - CIC RUMO, assinalou 10 anos desde o 

seu 1º dia de atividade. Celebrámos este marco juntos/as num almoço-convívio, com muita alegria, 

amizade e a animação que nos caracteriza! 

Esta festa não seria a mesma sem o apoio da Padaria da Vila pelo nosso fantástico bolo de 

aniversário. Obrigado! Agradecemos ainda à Academia de Judo do Barreiro, ao programa “Mexe-te 

com a idade” da Câmara Municipal do Barreiro e ao Departamento de Ação Social da CMB. 

À pÀ professora de dança Nádia Fernandes. 

Ao Micha pelo espetáculo de malabarismo em colaboração 

com o nosso Bruno e ao João pela sua magia. Ainda, à Camarate do Barreiro pela sua atenção, 

paciência e maravilhoso concerto de ano novo. Por fim, ao GDR “Os Leças” pelo magnífico serviço de 

almoço e pela receção que fizeram à nossa equipa, utentes e familiares. 

#CICRUMO    #inclusao     #10anos                                         





A partir de agora, já poderá acompanhar a 

atividade e as iniciativas dos diferentes

projetos da Cooperativa através do 

nosso perfil de Instagram! 

Partilharemos todas as informações e 

agenda das nossas equipas > cooperativa_rumo
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