Plano Estratégico 2014-2018
Síntese de Prioridades do 26º ao 30º aniversário
Atualização de 2016 – 2021 / 33 anos
I. Consolidar o existente (património, serviços, valências, número de postos de trabalho…)
aumentando a qualidade e a eficácia, com melhor relação entre as receitas e despesas, sem ter como
objetivo a redução do número de trabalhadores. E importante rentabilizar os equipamentos e recursos
humanos existentes, sem desperdícios e garantindo a ocupação próximo dos 100%.
Como Organização Não Governamental (ONG) é fundamental melhorar a independência
garantindo uma maior diversidade na origem das receitas, com menor dependência dos subsídios do
Estado.
Na verdade a ADFP recebe subsídios estatais insignificantes uma vez que os apoios financeiros
significativos se destinam a pagar ou comparticipar serviços da competência do estado social e que são
prestados aos utentes pelas IPSS, Instituições Particulares de Solidariedade Social. As verbas que
recebemos não são subsídios públicos, mas sim pagamentos de serviços prestados,
contratados/protocolados e fiscalizados pelo Estado.
I. A- 2016 - A consolidação assentará em polos, com dimensão, diversidade e
complementaridade de respostas que permitam ganhos de escala e sinergias, em 3 concelhos
(Miranda, Fundão e Coimbra) com noção que enfrentamos períodos de turbulência económica, com
riscos e oportunidades inerentes.
II. A diversificação de origem nas receitas impõe um aumento do número de serviços, criando
novas empresas e novos negócios sociais, que permitam mais postos de trabalho, sustentáveis, sempre
que possível destinados a pessoas vítimas de exclusão social e laboral. Áreas de diversificação que não
se devem confinar a novas respostas sociais. O sector agroflorestal e o turismo são áreas onde a Fundação
deve investir para contribuir para o desenvolvimento regional.
Criar uma dinâmica de angariação de apoios financeiros que permita implementar novos
projetos com menor recurso a autofinanciamento deve ser um objetivo sempre presente.
Nesta diversificação de fontes impõem-se contactos com autarquias e serviços de diversos
ministérios não se confinando á saúde, segurança social e trabalho/emprego. Os ministérios da educação,
justiça, cultura, turismo, economia e administração interna são potenciais parceiros a não esquecer.
Pretendemos para a ADFP um crescimento económico inclusivo, que aumente o valor com
aumento do número de colaboradores, atenuando as desigualdades de rendimentos, reforçando a
coesão social.

II. A - 2016 - O objetivo da Fundação é combater o sofrimento e permitir que as pessoas possam
ter acesso facilitado á felicidade. Todas as pessoas possuem momentos de felicidade e de infelicidade.
Não é a ADFP que fará pessoas felizes mas ao combater e prevenir o sofrimento, criando postos de
trabalho e serviços (desportivos, culturais, formação /educação, sociais e saúde), incentivando o cuidar
com bondade, dará um contributo importante para a felicidade individual e bem-estar coletivo.
III. Criar novas respostas que não se confinem a Miranda do Corvo. A sustentabilidade
económica futura aconselha a criação de estruturas em concelhos que pertencem á área de influencia da
ADFP definido pelo serviço da biblioteca itinerante e do serviço comunitário destinado á doença mental.
O projeto do Centro Residencial Polivalente, projetado para o Planalto do Ingote, em Coimbra insere-se
neste objetivo de diversificar localização. Este Centro poderá vir a criar respostas inovadoras,
inexistentes na região, para doentes de Alzheimer e demências senis, e para vítimas de deficiência
profunda e doenças raras. Não é de excluir o estudo de outros serviços sociais noutras localizações
geográficas no território Nacional. O combate a pobreza e uma atenção muito especial na prevenção da
miséria devem ser objetivos principais.
III. A – 2016 – Com este objetivo a prioridade será criar a Casa da Dignidade em Coimbra
destinada a ser a base operativa do Projeto Sem Abrigo Zero, integrando resposta comunitária a pessoas
com doença mental, com apoio residencial e ocupacional para pessoas “sem-abrigo”.
III. B – 2016 – Em Vila Nova, a única freguesia de Miranda sem equipamentos da ADFP,
devemos criar uma resposta polivalente com fins sociais e de turismo de natureza para apoiar crianças,
jovens e idosos.
III. C- 2016 - Construir quartos, como extensão do hotel, no Parque Biológico que poderão ser
ensaio para estrutura hoteleira que invista na potencial ligação entre natureza e espiritualidade.
IV. Melhorar e reforçar a imagem externa da Fundação aumentando o reconhecimento,
notoriedade e visibilidade. Importa criar novas parcerias com boas e respeitadas organizações,
nomeadamente do ensino superior, e tornar mais produtivas as existentes, como é o caso da UGT, União
Geral de Trabalhadores. Importa continuar a desafiar faculdades da Universidade e escolas do Instituto
Politécnico de Coimbra para a realização de investigação científica que tenham como base a realidade
da ADFP.
Importa editar diversas publicações que retratem a realidade da Fundação, divulguem a sua
história de inovação social, sejam fonte de estudo científico nas ciências sociais e projetem o valor
integrador e inclusivo que são a cultura da ADFP. Livros sobre a diversidade biológica do Parque
Biológico da Serra da Lousã e sobre o sucesso de alguns colaboradores, verdadeiros Campeões pelo
exemplo da sua tenacidade, reabilitação e integração, são importantes.
Deverá ser estudada a possibilidade de criação de uma editora focalizada na promoção de
valores civilizacionais construtores de uma sociedade humanista e personalista e na defesa de uma
sociedade com um bom e eficiente estado social, base de comunidades mais justas e fraternas.
IV. A - 2016 – Publicar livros sobre: Espaço da Mente; Ecomuseu; Templo Ecuménico; A vida
do Parque Biológico, Inovação Social/Experiência ADFP...
IV. B - 2016 – Instituição de um prémio sobre inovação e empreendedorismo social.

V. Continuar a descobrir e potenciar os talentos dos nossos utentes e colaboradores. A ADFP
não visa diagnosticar deficiências, mas sim descobrir talentos em pessoas com e sem desvantagens. A
Fundação é um bom exemplo de boas práticas traduzidas no enorme número de colaboradores com
deficiência ou doença crónica incapacitante que se encontram integrados e a desempenhar cargos de
elevada responsabilidade na estrutura hierárquica. Estes campeões devem ter mais visibilidade e ser
fonte de exemplo para novos candidatos. A Fundação deve reforçar a cultura organizacional de ser
espaço de oportunidades e realização pessoal e profissional para pessoas com incapacidades físicas,
motoras, neurológicas, mentais…
O Centro Infantil de Miranda deve desenvolver a sua atividade pedagógica valorizando os
talentos individuais das suas crianças. Deverá criar metas que sejam de referência nacional. Não nos
devemos limitar a fazer o que todos os infantários fazem. Devemos ser criativos e ser fator de valorização
das capacidades intelectuais e emocionais das nossas crianças permitindo que tenham uma futura
carreira escolar de sucesso, facilitada pela sua passagem pelo nosso Infantário.
As crianças e jovens residentes devem ter apoio escolar que lhes permita recuperar as suas
desvantagens, algumas que justificaram o seu internamento, e garantir sucesso escolar, sempre que
possível com acesso ao ensino superior, que permita um futuro feliz e realização profissional.
Esta filosofia de valorização de talentos individuais deve ser seguida junto de escolas na nossa
área de intervenção.
V. A – 2016 – Com a aquisição do Colégio São Martinho, importa desenvolver um olhar mais
atento à “Educação”, com estudo sobre a eventual criação de um projeto educativo da “Creche à
Universidade”, destinado às famílias com boa capacidade económica. Necessidade que decorre da
estratégia do atual governo de “matar" os colégios a funcionar com contrato de associação, como é o
caso deste de São Martinho. Este projeto, que se deve ancorar nas famílias com capacidade aquisitiva,
não deve descorar o apoio e integração de crianças talentosas oriundas de famílias com menos recursos.
V. B - 2016 - A Fundação tem tido importante papel cultural: biblioteca, cinema, museus,
preservação de gastronomia, artes e ofícios tradicionais, organização de espetáculos e exposições...Na
década 90 teve atividade importante na promoção de artes plásticas que depois arrefeceu.
Chegou a criar um museu virtual exibindo diversas obras de arte de artistas da região que são
propriedade da Fundação.
Está na altura de se perspetivar uma renascida intervenção na área das artes plásticas,
valorizando e diversificando a coleção existente, fazendo aumentar o espólio e apoiando novos artistas.
V. C - 2016 - Na continuidade do Projeto Mentes Brilhantes, que iniciamos em 2014, destinado
a descobrir e valorizar os talentos nas crianças, importa garantir a sua continuidade e eventual
alargamento. Para esse objetivo definimos o projeto inovador de Família Pública, que estamos a tentar
financiar no Portugal 2020, numa parceria de Iniciativa de Economia Cívica com vários concelhos da
região centro. Este projeto conciliará a aposta nos talentos individuais com a promoção de valores
comunitários de fraternidade.
VI. É fundamental manter na ADFP uma genética organizacional favorável á inovação e ao
risco visando a melhoria continua. A participação de um número crescente de colaboradores em ações
de reflexão sobre as potencialidades e oportunidades da Fundação é importante bem como adivinhar
atempadamente riscos e ameaças que possam ser evitados ou enfrentados. O reforço do número de
voluntários e de jovens com formação académica em estágios profissionais ou curriculares, é importante

para se ganhar criatividade e reduzir rotinas corporativas. Os custos devidos á precariedade e menor
formação/experiencia são compensados pelo papel de auditores externos capazes de detetar erros e
sugerir novas praticas.
A ADFP deve permanecer de olhos e ouvidos abertos às novas realidades sociais, mesmo que
distantes de Miranda. As necessidades sociais das pessoas devem ser encaradas como desafios a que
deve responder, mesmo que novos problemas exijam diferentes soluções.
Intervenção na área das pessoas sem-abrigo, imigrantes pobres ou refugiados, deve ser uma
preocupação da ADFP.
VI. A - 2016 - A cultura organizacional da Fundação assenta na capacidade de inovar e mudar,
criando serviços e respostas assentes em novas ideias.
A cultura organizacional da Fundação não assenta numa bíblia de origem divina nem em regras
criadas pelas rotinas. O nosso ADN é a capacidade de copiar e imitar, de pensar e fazer diferente, de
idealizar e concretizar, correndo, se necessário, riscos de afrontar regulamentos e ideias feitas, para
construir sucessos. Uma cultura que aponta para a possibilidade de fazer mais, diferente e melhor.
VI.B – 2016 – A Fundação não se deve confinar a respostas aos mais desprotegidos da
sociedade. Numa lógica de criar negócios sociais rentáveis, que continuam para criar emprego e garantir
independência econômica, deve ser estudada a possibilidade de criação em Coimbra de Residência
Assistida para Seniores da classe média alta.
VI.C – 2016 – Numa lógica de diversificação de atividades rentáveis, que permitam criar
emprego para pessoas com necessidades especiais, deve estudar-se o desenvolvimento do polo do
Fundão, com aumento da capacidade produtiva agroflorestal associada, ao desenvolvimento turístico,
com criação de uma unidade de Turismo em meio Rural, contribuindo para lutar contra a desertificação
do interior.
VII. D - 2016 - Neste processo de inovação e diversificação foi importante a criação de grupos
de amigos, como órgãos consultivos, em Coimbra e Miranda, estratégia que deve continuar e ser
alargada.
VII. O crescimento da Fundação exige um reforço da sua organização interna a nível da gestão,
contabilidade e recursos humanos, que lhe permita responder com eficiência às suas novas áreas de
negócio social, turístico e agroflorestal. Maior eficiência significará melhor resultado e mais serviço com
a mesma despesa. Embora gerida por uma administração em regime de voluntariado não remunerado, a
dimensão e responsabilidade social da ADFP exige uma elevada qualidade técnica dos seus
profissionais, independentemente de alguns colaboradores fundamentais serem pessoas com
deficiências. A diversificação de intervenções sujeitas a concorrência mais intensa obrigará a um reforço
dos quadros de gestão. A sua gestão interna deve atingir um nível de excelência e prontidão que a tornem
exemplo e a habilitem a uma gestão altamente eficiente, que evite desperdícios. Será
importante concretizar parcerias com organizações académicas que nos ajudem a atingir este nível de
excelência, criando instrumentos que avaliem o impacto da ADFP no desenvolvimento regional e a
capacidade de rentabilizar os apoios que nos são concedidos. O crescimento da ADFP induz por si só
aumento do PIB regional favorecendo também a sustentabilidade de centenas de empresas em múltiplos
sectores. No objetivo de melhoria continua e importante a formação dos colaboradores com recurso a
inovação pedagógica como por exemplo o atual ciclo de cinema sobre doença mental.

VII. A – 2016 - A idade média dos dirigentes e a dimensão da organização (número de utentes,
clientes, volume de negócios e complexidade de gestão devido a diversidade de atuação) vai rapidamente
obrigar a refletir sobre a impossibilidade de a gestão continuar a ser assumida em regime de voluntariado
benévolo, sem remuneração. Haverá necessidade de um órgão executivo remunerado.
VIII. Importa acentuar o papel da Fundação na promoção de valores civilizacionais
humanistas. O seu papel filantrópico aconselha que possa criar, apoiar ou incentivar o aparecimento de
outras organizações cívicas que contribuam para o bem-estar e felicidade das pessoas. A necessidade de
contribuir para o desenvolvimento regional incentiva parcerias com outras organizações públicas ou
privadas empenhadas na criação de riqueza e postos de trabalho, sempre numa perspetiva de
crescimento económico inclusivo. Somos uma ONG que cria valor económico e promove valores
civilizacionais. Devemos acentuar a ideia de justiça com pagamentos aos colaboradores de acordo com
o que produzem, reconhecendo as suas limitações e esforço, e os utentes devem pagar os serviços de
acordo com os seus rendimentos e das famílias.
VIII. A - 2016 - No que respeita ao fenómeno religioso e á promoção de valores humanistas,
assentes na tolerância e respeito pela diferença, a Fundação deverá pensar num terceiro projeto que
complemente o Templo e o seu Observatório das Religiões. Este projeto poderá assumir características
museológicas no domínio da simbologia religiosa e espiritual. A criação de uma terceira visão do
fenómeno religioso reforçará a necessidade de uma cultura para a paz, será mais um polo de atracão na
região associada à espiritualidade.
IX. Vamos tentar concretizar:
1. Lar de Apoio ou residencial para jovens especiais em 2014. (Concretizado)
2. Residência Bondade para doentes mentais em 2014. (Concretizada a construção)
3. Fórum Sócio ocupacional para doentes mentais em 2014. (Concretizada a construção)
4. Respostas residenciais e ocupacionais para pessoas sem-abrigo ou em risco de pobreza
extrema, incluindo imigrantes e refugiados em 2014. (Concretizada a Residência Paz para Refugiados e
iniciado o processo da Casa da Dignidade em Coimbra)
5. Espaço da Mente, do Trivium, com planetário, integrando o Museu Eco Territorial do Parque
Biológico da Serra da Lousã. Abertura em 2014. (Concretizado)
6. Queijaria, fumeiro, melaria e alambique no Parque Biológico da Serra da Lousã em 2014.
Lançamento de produtos 2014/2018. (Concretizado faltando legalizar a destilação)
7. Melhorias significativas no Centro Social Comunitário sede:
a - Adaptação e equipamento de nova cozinha industrial em 2014. (Concretizado)
b - Construção de nova piscina na fisioterapia 2014. (Concretizado)
c - Instalação de novo PT para maior eficiência energética. (Concretizado).
d - 2016. Devemos continuar a introduzir melhorias a nível energético, segurança, deteção e
prevenção de incêndios, alterações na Residência Sabedoria, modernização e ampliação da capacidade
da lavandaria.
8. Hotel Parque Serra da Lousã 2014/5, 4*. (Concretizado)
9. Centro de Estudos Sociais e Laborais em parceria com UGT (CETIS), Inicio atividade em
2014. (Terminou devido à oposição da Câmara Municipal)

10. Hospital médico-cirúrgico para os Vales do Ceira e Dueça. Inicio construção em 2014.
Atividade em 2016. (Em construção)
11. Templo universalista, centro ecuménico. Início da construção em 2014. Conclusão em
2015/6. (Em fase de conclusão dos conteúdos / obra inaugurada em 2016)
12. Centro Social e Residencial Polivalente do Ingote, Coimbra. Início de processo de
candidaturas a financiamento em 2014. (Atrasado devido à dificuldade de colaboração da Câmara
Municipal de Coimbra, visa três unidades residenciais para: cuidados paliativos, crianças com doenças
/ deficiências raras e para pessoas com doenças degenerativas neurológicas ou mentais). Iniciado dialogo
para parceria com o Hospital Pediátrico (CHUC) com objetivo de criar serviço de cuidados
paliativos/continuados domiciliários a crianças, na região de Coimbra.
13. CAO, Centro de Apoio Ocupacional, segundo polo em Miranda. Início de processo de
candidaturas a financiamento em 2014. Criação de estacão de serviço / oficina de mecânica. (Processo
em execução)
14. Gabinete de Inserção Profissional de pessoas com deficiência, estudos de viabilidade em
2014 / aumentar o número de trabalhadores em enclaves de emprego protegido. (Concretizado...mas
o objetivo de criar mais emprego para pessoas com necessidade de emprego protegido deve continuar).
15. Museu do Mel. Processo de financiamento e de construção em 2014, atividade em
2015. (Em construção)
16. Benfeitorias diversas no Parque Biológico da Serra da Lousã 2014/2018: melhoria das
acessibilidades para todos, wc para colaboradores, reptilário, casa na árvore, espaço informativo
das abelhas, alojamentos temporários, instalação de equipamentos lúdicos diversos para crianças e
jovens, ligação do PBSL ao Templo… (Processo ainda não iniciado devido a falta de financiamento e
dificuldades burocráticas da câmara municipal).
17. Centro habitacional e terapêutico para Doentes Mentais “especiais”. Inicio dos estudos em
2014. (Processo em “stand by” devido à falta de parceria de autarquias e indefinição governamental).
18. Quinta Residencial para Jovens “especiais”. Inicio dos estudos em 2014. (Sem evolução,
podendo vir a ser concretizado no futuro)
19. Campo de Férias para jovens. Inicio dos estudos em 2014. (Sem evolução, podendo vir a
ser concretizado no futuro)
20. Centro de Férias para Idosos e Pessoas com Deficiência / Hospitel / Hotel
Medicalizado. Inicio dos estudos em 2014. (Sem evolução devido à falta de parceria de autarquias)
21. Investimentos agroflorestais: suinicultura, apicultura, caprino/ovina cultura, fruticultura,
olival… 2014/2018. (Tem vindo a ser executado em Miranda / Cadaixo e Fundão)
22. Adega para apoio da vinicultura. Adaptação de construção e instalação em 2014.
Consolidação da marca de vinho Terra Solidaria 2014/2018 e que poderá abranger outros produtos como
mel, queijo e enchidos. Lançamento de um espumante em 2016/2018, com marca Aldeias do Xisto.
(Adega inaugurada em 2016)
23. Divulgar site Turismo Serra da Lousã. 2014/5. (Processo sem desenvolvimento efetivo)
24. Criar uma loja online para produtos de marca própria e de produtores regionais.
2014/5.(Processo sem desenvolvimento efetivo)

25. Estudar oportunidades de Turismo Natureza: Unidade hoteleira low cost.; Animação e
circuitos turísticos 2014/18. (Em fase de estudo para a residência adquirida em Vila Nova)
26. Apoiar e incentivar o Município de Miranda no projeto Parque Aventura Temático próximo
da Quinta da Paiva 2014/2018. (Parado devido à inoperância da Câmara Municipal)
27. Criar equipa projeto Mentes Brilhantes / caça talentos na escola. (Em execução com
tentativa de alargamento pelo projeto Família Pública).
28. Edição de livros e publicações. (Editámos “Os Nossos Campeões”)
29. Estudar hipótese de parcerias com organizações de países de língua oficial portuguesa,
visando o combate à pobreza. (Cooperação iniciada com a Guiné Bissau e deslocação exploratória com
Centro Português de Fundações a Angola e Moçambique).
Incluído no Plano em 2016
30. Projeto de educação a desenvolver em Coimbra da “Creche à Universidade
“e aproveitamento intergeracional das instalações do Colégio de S. Martinho.
31. Residência para seniores da classe média alta em Coimbra
32. Concretização da Casa da Dignidade em Coimbra, destinada a apoiar pessoas sem-abrigo /
Projeto Sem abrigo Zero.
33. Turismo rural no Fundão associado ao desenvolvimento do projeto agroflorestal com
componente social e ocupacional.
34. Criar uma estrutura polivalente para apoio social e turismo de natureza em Vila Nova.
35. Apoiar investidores na criação de empresas que valorizem produtos locais e criem emprego,
como é exemplo a empresa D’Natureza - Saboaria da Serra, Lda. em fase de instalação.
36. Ampliar e diversificar a coleção de arte existente, apoiando novos artistas, numa ligação a
iniciativas com pessoas especiais como sem-abrigo.
37. Estudar um projeto destinado à simbologia religiosa contribuindo para uma visão de
Miranda como polo que potencializa sinergias entre natureza, fraternidade e espiritualidade.
38. Perspetivar 2027 - 40 aniversário; "só loucos pensam poder mudar e melhorar o mundo que
nos rodeia; são estes que o fazem!"

