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REQUERIMENTO DE CANDIDATURA 

 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS OU BENEFÍCIOS A ENTIDADES DE NATUREZA SOCIAL, CULTURAL, DESPORTIVA, 

RECREATIVA OU OUTRA 

 

PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADES COM CARÁTER PONTUAL ANO 2020 

 

Nome  Rotary Club da Marinha Grande 

Morada Rua 25 de Abril, nº 11 

Código Postal 2430-314 Marinha Grande 

NIF 506 068 510 Telefone / Telemóvel 919891602 

NIB 0 0 1 0 0 0 0 0 2 7 9 3 6 2 4 0 0 0 1 3 7 

Nome do Responsável Marina Domingues 

Cargo Presidente 

 

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE 
"Todos Pela Marinha - a Marinha por Todos"  
 

 

DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE A REALIZAR 
“Não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas, ao contrário, o seu ser social que 
lhe determina a consciência.“ Karl Marx 
 

1. Enquadramento institucional 

O Rotary Internacional é uma organização mundial, criada em Chicago em 23 de fevereiro de 1905, 
da qual fazem parte mais de 33.000 clubes, espalhados por mais de 170 países. É uma organização 
sem fins lucrativos, e os objetivos dos Rotários é estimular e fomentar o ideal de servir, como base 
de todo empreendimento digno, promovendo e apoiando: 

Primeiro: O desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar 
oportunidades de servir; 

Segundo: A difusão de altos padrões éticos na vida empresarial e profissional, o reconhecimento 
do mérito de toda ocupação útil, e a valorização da profissão de todos os rotários como 
oportunidade de servir à sociedade; 

 Terceiro: A aplicação do ideal de servir na vida pessoal, profissional e comunitária de todos os 
rotários; 

Quarto: A propagação da compreensão, boa vontade e paz entre as nações através de uma rede 
mundial de profissionais e empresários unidos pelo ideal de servir. 

O Rotary Club da Marinha Grande, recebeu a sua Carta Constitucional em 25 de abril de 2001 e 
desde então segue os princípios do Rotary Internacional, em particular aquilo que se relaciona com 
o apoio à comunidade.   
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2. Fundamentação do projeto / Publico alvo 

A pandemia de Covid-19 trouxe uma nova realidade, a uma escala mundial, à vida de todos os 
cidadãos, com consequências que têm incrementado grandes desigualdades socioeconómicas dos 
agregados familiares. 

O abrupto corte de rendimentos causado, quer com o desemprego, quer com o lay-off, quer ainda 
com encerramento forçado de pequenas unidades económicas, engrossou dramaticamente o 
número de pessoas que se encontram a necessitar de apoio em situação de emergência.  O 
aumento das taxas de desemprego, nesta altura (maio) em 30%, são o reflexo das dificuldades 
sentidas pelos cidadãos. 

É uma nova realidade, que traz o aumento de dificuldades que se traduzem fundamentalmente ao 
nível da própria subsistência, atingindo famílias de classe média, não apenas estratos sociais 
desfavorecidos. Poderão ser recém-desempregados, trabalhadores independentes, pessoas sem 
contrato de trabalho regular, trabalhadores com contratos precários de emprego, trabalhadores em 
lay off com um orçamento familiar no limite, entre outros. 

Dentro das respostas sociais existentes, promovidas pelas Instituições públicas e privadas sem fins 
lucrativos no concelho, dificilmente estas famílias se enquadram na tipologia dos apoios 
estabelecidos e nos requisitos de acessos às diversas medidas de política social em vigor,  estão 
referenciadas pelos serviços sociais da comunidade, não se integrarem em agregados familiares 
que habitualmente têm rendimentos abaixo dos definidos no âmbito do limiar de pobreza. 

Torna-se urgente dar resposta a estas situações de cidadãos marinhenses que, não possuindo 
uma “almofada de segurança” (poupança relativa), se encontram agora numa situação dramática 
que nunca conheceram. 

Na retoma progressiva das atividades económicas existirão inicialmente grandes restrições e 
contenção no tecido empresarial, no sentido de se realizarem novas contratações em virtude de se 
privilegiar e salvaguardar os postos de trabalho já existentes. Este é um segundo desafio o qual se 
prende com a dificuldade que estes cidadãos irão enfrentar, na integração socioprofissional, 
dificultada pelo desaceleramento da economia mundial. 

 3 – Caracterização sumária do projeto: Criação de um Serviço de Ação Social Direta 

O Rotary Club da Marinha Grande delineou um Plano Estratégico de Ação, muito concreto e 
operacionalizável numa dinâmica que pretende, de uma forma discreta, chegar a estas novas 
realidades e responder a tais necessidades. 

Este Plano visa a criação de um Serviço de Ação Social Direta destinado ao fornecimento de bens 
alimentares de 1.ª necessidade, produtos de higiene pessoal e doméstica, aquisição de medicação 
e outros apoios que se justifiquem, enquanto estes agregados familiares se vão re-orientando ou 
redirecionando numa procura ativa de emprego. 

4- Parceiros 

Numa lógica de parceria e rentabilização de recursos, o Rotary Club Marinha Grande, aliou-se, em 
rede com os seus parceiros (ADESER II, IPSS (CLDS 4G Marinha Social), Agrupamento de Escolas 
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Marinha Grande Poente, Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, Agrupamento de 
Escolas de Vieira de Leiria, “Marinha Grande Ajuda”, Junta de Freguesia da Marinha Grande, Junta 
de Freguesia de Vieira de Leiria, Agrupamento de Escuteiros 36 Marinha Grande, Santa Casa da 
Misericórdia da Marinha Grande, Associação Novo Olhar II, Atlas, Projetos de Vida Sénior, 
Associação Crescer e Ser - CAFAP, Unidade de Cuidados à Comunidade da Mª Grande, 
Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, Câmara Municipal da Marinha Grande, 
Clube de Judo da Marinha Grande, e potencialmente outros que se juntarão a nós) na criação e 
implementação deste Serviço. 

O projeto apadrinhado por personalidades que se destacam em dimensões culturais, sociais, 
desportivas, do nosso concelho pretende mobilizar toda a comunidade assumindo o lema “Ajude-
nos a Ajudar outros”. 

 

OBJETIVOS/METAS QUE SE PROPÕE ATINGIR 
“O mais nobre projeto que uma pessoa pode executar é ajudar o próximo.” Wallas Nunes 

As dificuldades no acesso aos alimentos decorrentes de situações de carência socioeconómicas 
motivada pelo Covid-19, gerou o projeto “Todos Pela Marinha”, que, de uma forma 
meticulosamente articulada com todos os parceiros, tem como objetivo primordial, estabelecer a 
ponte entre “quem necessita de ajuda e quem quer e pode ajudar”. Enquadrado neste problemática 
e dando resposta ativa e participativa o projeto pretende:  

● Dar resposta de forma célere às “novas” famílias que se encontram em situação de 
vulnerabilidade motivada pelo covid-19, através da distribuição de uma tipologia de bens de 
primeira necessidade que contenham produtos alimentares, de higiene pessoal e doméstica, assim 
como medicamentos; 
● Responder às necessidades destes concidadãos, residentes no concelho da Marinha 
Grande, que não se enquadrem nas respostas sociais existentes na comunidade; 
● Estabelecer parcerias em rede, com o objetivo de potenciar a ajuda das famílias 
carenciadas; 
● Sinalizar de forma articulada com os parceiros as novas famílias, otimizando a ajuda; 
● Criar e dinamizar de forma estruturada e sistemática uma rede de voluntariado e a 
responsabilidade social dando resposta às diferentes necessidades; 
● Potenciar valores de cidadania, entreajuda e comprometimento;  
● Apelar à cidadania ativa e participativa das diferentes instituições, assim como dos 
concidadãos;  
● Desenvolver uma ação transversal, devidamente concertada entre todos os parceiros, 
potenciando as valências e as capacidades de ajuda; 
● Mobilizar a comunidade marinhense em torno de uma causa comum; 

 

QUANTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS COM A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE 

“Quem tem fome tem pressa" - Betinho 

O projeto “Todos pela Marinha”, de forma proativa e interatuante numa dimensão de 
responsabilidade social, iniciou a sua ação concertada no final de abril de 2020, tendo como 
gerador desta importante sinergia interinstitucional o Rotary Club da Marinha Grande, rapidamente 
nos apropriamos com os parceiros que a ação a que nos desafiamos, seria difícil de concretizar 
sem a intervenção do poder local. 
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Paralelamente à angariação junto de empresas e cidadãos que possam contribuir com géneros, 
pretende-se adquirir os restantes para suprir as necessidades que diariamente vão surgindo. No 
entanto, dado que a receção dos mesmos não acompanha o nº de famílias que estão a recorrer a 
este projeto, verificámos a necessidade de solicitar o apoio financeiro da autarquia da Marinha 
Grande para que se possa colmatar os cabazes com os produtos que são mais necessários para 
providenciarmos uma alimentação equilibrada e de qualidade para estes cidadãos, assim como a 
manutenção do apoio a outras necessidades. 

Paralelamente, esta ação coletiva no combate à fome motivada pelo Covid-19, possibilitará 
minimizar o impacto social da Pandemia, evitando a precariedade, as desigualdades sociais e os 
conflitos interpessoais. 

Em estudos muito recentes comprova-se cientificamente que todas as carências alimentares 
sentidas pelo organismo possuem uma correlação com o sistema imunológico, pelo que 
ambicionamos com este projeto minorar este impacto. 

Apraz ainda referenciar que a plataforma criada (www.todospelamarinha.com) serve para dar 
resposta célere a toda esta problemática, permitindo recolher dados relativos a sinalizações, apelo 
aos donativos financeiros e de produtos alimentares, bem como mobilizar de voluntários. 

O projeto possui de forma dinâmica diferentes pilares, “Grupo Técnico-operacional”, “Grupo de 
Angariação”, “Grupo da Comunicação” e o “Grupo de Voluntários” constituídos pelos parceiros 
que, se necessário, vão redefinindo um plano estratégico ajustado a este surto epidémico. De 
particular importância para o objeto desta candidatura dá-se nota de que cabe ao Grupo técnico-
operacional analisar os pedidos e desbloquear o apoio a facultar no âmbito do Serviço de Ação 
Social Direta. 

 Dar resposta célere e em tempo real é um dos grandes objetivos deste projeto. 

 “Tudo o que fazemos importa” e a forma como o fazemos e devolvemos a quem de nós precisa é 
uma missão que implica o comprometimento de todos. Por alguma razão o nome deste projeto é 
“Todos Pela Marinha, a Marinha por Todos”. 

 

IMPORTÂNCIA E INTERESSE DA ATIVIDADE PROPOSTA PARA O MUNICÍPIO/COMUNIDADE 

“Nenhum projeto é viável se não se começa a construir já: o futuro será o que começamos a fazer 
dele no presente.“ Içami Tiba 

O Estado, central e local, assume um papel determinante e responsável nas políticas sociais e 

cabendo-lhe a criação de diversas medidas políticas conducentes aos apoios nas situações dos 

que se encontram em maior fragilidade social. 

Através do projeto “Todos pela Marinha”, a autarquia marinhense terá um papel preponderante e 
ativo, minorando o impacto desta Pandemia, através do apoio à criação deste Serviço de Ação 

Social Direta, destinado ao fornecimento de bens alimentares de primeira necessidade, produtos 

de higiene pessoal e doméstica, aquisição de medicação e outros apoios que se justifiquem.  

Colocar a Marinha Grande, no panorama de referência nacional, como cidade capaz de dar 

resposta ajustada, célere e eficaz e esta pandemia. 

http://www.todospelamarinha.com/
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Estamos convictos, que a implementação do Projeto, potenciará de forma indubitável, uma ação 

“transversal” das instituições marinhenses desenvolvendo o empreendedorismo e a inovação social 

ativa e participativa; 

Permitirá também, incrementar na Marinha Grande a participação dos cidadãos numa cidadania 

ativa e esclarecedora, nomeadamente, através do voluntariado. 

Responsabilizamo-nos por avaliar e dar feedback do impacto da aplicação do projeto, permitindo 

reavaliar a necessidade de ajustar a intervenção e a natureza das ações, em prol dos mais 

necessitados. 

Associaremos ainda o impacto de parceiros e dos “padrinhos” no Projeto, a saber: Marco Horácio, 

Cristina Nobre, Jorge Mourato, Hugo Gaspar, Rafael Cardeira, entre outros, à projeção a nível 

nacional que este projeto atualmente já tem, nomeadamente na comunicação social. 

 

RELEVÂNCIA PARA A PROJEÇÃO E DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO 

“Reunir-se é um começo. Permanecer juntos é um progresso. Trabalhar juntos é um sucesso.” – 
Henry Ford 

A continuidade da implementação do projeto “Todos pela Marinha” permitirá projetar o Município 
da Marinha Grande a nível local, regional e nacional dando visibilidade à cidade e ao apoio da 
autarquia no desenvolvimento do Projeto “Todos pela Marinha”; 

Afirmar a Marinha Grande como concelho de INOVAÇÃO SOCIAL, sensível às necessidades 
decorrentes da Pandemia Covid-19 onde pela primeira vez passa a haver um serviço que não apoia 
apenas estratos sociais desfavorecidos mas pessoas de classe média que, por esta situação 
pandémica, se encontram excecionalmente numa dificuldade económico-social para a qual a 
sociedade e estruturas locais não oferecem respostas sociais. 

 

DESCRIÇÃO DO CARÁTER INOVADOR DA ATIVIDADE A REALIZAR 
“Inovação é uma escada de conhecimentos do amanhã, construídos a partir de um problema 
concreto de hoje”. R. F. Ferreira 
 
Enfatizamos nesta dimensão, a rápida e eficaz ação na ajuda aos mais vulneráveis através da 
articulação dos diferentes parceiros.  
 
Paralelamente, pretendemos valorizar e descrever um conceito de “missão social” no nosso 
território, onde todas as instituições intervêm de forma dinâmica e proativa na construção e 
concretização de um só e único projeto de ajuda Marinhense. 
 
Afigura-se destacar que este projeto não se assume como um projeto Rotário, mas sim um projeto 
de dimensão interinstitucional, sendo na verdade inovador na capacidade de incorporar todos os 
stakeholders. 
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Acresce ainda indicar a criação da plataforma www.todospelamarinha.com, que agiliza e agrega as 
necessidades do projeto, permitindo a sinalização e triagem das famílias, a recolha de apoios, a 
implementação da valência dos voluntários e a operacionalização propriamente dita. 

 

N.º DE DESTINATÁRIOS/BENEFICIÁRIOS PREVISTOS E QUAIS 

“O importante não é a casa onde moramos. Mas onde, em nós, a casa mora.” Mia Couto 

A atual situação pandémica e o crescente número de famílias que têm incorporado o projeto, 
permite-nos afirmar, infelizmente, que as necessidades vão crescer exponencialmente. À data atual 
(30 maio 2020), apoiamos diretamente 29 famílias, que representam 92 pessoas (54 adultos, 34 
crianças e 4 bebés). Comparativamente com a semana anterior verificou-se um acréscimo de 40% 
de novos cidadãos a necessitar de apoio. 

Assim sendo, estimamos que nas próximas semanas este coeficiente se manterá. Tendo em conta 
este pressuposto, de junho a setembro, apontamos para o número de 200 pessoas/mensais. 

Consideramos que este valor se manterá constante, pois o número de novas sinalizações e 
respetivo apoio será semelhante ao número de pessoas que serão reencaminhadas para outras 
respostas sociais ou que felizmente deixarão de ser acompanhadas. 

No trimestre seguinte (outubro a dezembro), estimamos que as necessidades de apoio a famílias 
diminuam, que representará 160 pessoas/ mensais. 

Os custos calculados para a sustentabilidade deste Serviço de Ação Social Direta, baseou-se 
num cálculo do gasto deste primeiro momento de prestação do serviço e da necessidade de 
colmatar as entregas de bens por parte da população que foi de 1.122,53 € (em anexo a primeira 
fatura de géneros alimentares adicionais às entregas). Calculámos uma média de 45€ por cabaz/ 
pessoa/ mês, se considerarmos o que angariamos através de donativos, necessitamos de 
35€/pessoa/mês. 

 Em suma, o projeto “Todos Pela Marinha” estima apoiar 1280 pessoas até ao final do ano de 
2020. 

“Marinha Grande dos vidros, 
Te chama a Nação inteira; 

Dos pobres desprotegidos 

És bondosa hospitaleira.”    versos do poeta marinhense, António Gomes do Céu (26/01/1953) 

 

 

 

 

ATIVIDADE DE CONTINUIDADE NÃO ☒ SIM ☐ HÁ QUANTO TEMPO       

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.todospelamarinha.com/
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ORÇAMENTO DISCRIMINADO 

 

ORÇAMENTO DA DESPESA COM IVA ORÇAMENTO DA RECEITA 

Designação Valor Designação Valor 

mês junho = 200pax*45€ 9.000,00 €  mês junho = 200pax*10€ 2.000,00 € 

mês julho = 200pax*45€ 9.000,00 €   mês julho = 200pax*10€ 2.000,00 € 

mês agosto = 200pax*45€ 9.000,00 €  mês agosto= 200pax*10€ 2.000,00 € 

mês setembro = 200pax*45€ 9.000,00 €  mês setembro = 200pax*10€ 2.000,00 € 

mês outubro = 160pax*45€ 7.200,00 €  mês outubro = 160pax*10€ 1.600,00 € 

mês novembro = 160pax*45€ 7.200,00 €  mês novembro = 160pax*10€ 1.600,00 € 

mês dezembro = 160pax*45€ 7.200,00 €  mês dezembro = 160pax*10€ 1.600,00 € 

               

               

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

               

               

               

TOTAL DO ORÇAMENTO DA DESPESA 57.600,00€   TOTAL DO ORÇAMENTO DA RECEITA 12.800,00€ 

 

 

FORAM SOLICITADOS OU ESPERAM RECEBER OUTROS APOIOS  

FINANCEIROS/LOGÍSTICOS: 

SIM ☐ NÃO ☒ 

 

 

QUAIS E DE QUE ENTIDADES 

      

 

MONTANTE DO APOIO FINANCEIRO PRETENDIDO E RESPETIVOS FINS  

Solicitamos o apoio no montante total previsto de 44.800,00 € para as despesas acima mencionadas. 
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Declaração de compromisso: 

O representante da entidade assume inteira responsabilidade nos termos da lei, pela exatidão de todas as 

declarações e veracidade dos documentos entregues na presente candidatura. Falsas declarações implicam o 

indeferimento do processo. 

 

31/05/2020 

 

Assinatura e Carimbo: _____Marina Domingues__________________ 

 

 

 

DOCUMENTOS ENTREGUES (a preencher pelos serviços) 

Último relatório de contas, quando a entidade esteja legalmente obrigada a dispor deste documento; ☐ 

Ata de aprovação do relatório de contas assinada pelos seus representantes legais; X 

Autorizações para consulta da situação tributária e da situação contributiva para a segurança social; ☐ 

Outros documentos julgados pertinentes – Estatutos, escritura associação ☐ 
(ficam dispensados da apresentação destes documentos, as entidades cujos documentos já estejam na posse da Câmara Municipal) 

 

Assinatura do responsável pela receção da candidatura: 

 

Confirmo receção dos documentos,  

 

     /     /      

 

 

Observações 
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Fatura da compra dos 1os. produtos para composição dos 18 cabazes de bens (1ª. distribuição a 22/05/2020)  
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Facebook do Projeto https://www.facebook.com/TodosPelaMarinha 

  

 

 

Alguns dos produtos que compõem os “Cabazes de bens” 

https://www.facebook.com/TodosPelaMarinha
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Site do Projeto www.todospelamarinha.com 

http://www.todospelamarinha.com/

