
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2018 



INTRODUÇÃO 

No ano de 2018 a Fundação da Herdade da Comporta deu continuidade aos programas e 
projectos dos seus Eixos de Intervenção Prioritários : 

-  EMPREGO & FORMAÇÃO 
-  HABITAÇÃO & PATRIMÓNIO 
-  PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO 
-  EDUCAÇÃO & CULTURA 

No âmbito do nº 1 do art. 4º dos seus Estatutos, a Fundação assegurou os Serviços 
Educativos do Museu do Arroz – Antiga Fábrica de Descasque - garantindo as visitas guiadas 
a escolas e através do seu Projecto Pedagógico para o ano lectivo de 2017/2018 nas escolas 
da Comporta e do Carvalhal. Garantiu ainda as visitas guiadas a grupos ao longo do ano de 
2018, assim como a resposta a toda a correspondência oficial, nomeadamente a 
correspondência com a Direcção Geral do Património Cultural (DGPC), que pretendia manter 
contacto com o projecto do Museu do Arroz. 

A nível administrativo, durante o ano de 2018, preparou-se o dossier de Pedido do Estatuto 
de Utilidade Pública, tendo toda a documentação solicitada dado entrada na Secretaria 
Geral da Presidência do Conselho de Ministros no início de 2019. 

De seguida, serão apresentadas as Actividades do ano de 2018, seguindo o esquema 
habitual dos nossos 4 Eixos de Intervenção. 



I. EMPREGO & FORMAÇÃO 



Em 2018, à semelhança de anos anteriores, a Fundação partilhou a sua “Bolsa de 
Emprego” com entidades e empresas locais e ocasionais para empregos de curta 
duração. 

No período do Verão, de Junho a Setembro, a Fundação contratou 9 jovens das 
Freguesias da Comporta e do Carvalhal, assim como do Concelho de Alcácer do Sal 
para trabalhar nos stands das marcas portuguesas presentes na Casa da Cultura.  

Foram ainda contratadas 2 coordenadoras para a Casa da Cultura – uma para a 
Galeria e Gestão de Eventos e outra para Gestão Administrativa, contactos com 
clientes e Gestão de Recursos Humanos, cuja colaboração durante o Verão permitiu 
resultados suficientemente sustentáveis para a Fundação assinar com ambas um 
contrato de trabalho por 1 ano. A renovação dos seus contratos de trabalho ficará 
dependente de objectivos previamente fixados, por forma a não pôr em risco a 
sustentabilidade das contas da Fundação.  



II. ALOJAMENTO 



Projecto “Isabel Theodora” de (Re)Alojamento Social 

Em 2016 – em parceria com a Herdade da Comporta – deu-se início a um trabalho de reavaliação e 
actualização, não só do património edificado, como das famílias alojadas em casas da Herdade da 
Comporta. Em 2017 deu-se continuidade a este trabalho de parceria. Contudo, a Herdade da 
Comporta solicitou à Fundação que aguardasse a recolha e actualização de toda a informação por 
parte do departamento de Gestão de Património, antes de serem tomadas quaisquer decisões 
relativas às casas e/ou atribuição de casas em regime de Comodato e/ou de “Arrendamento 
Solidário”. 

Em 2018, a Fundação da Herdade da Comporta centrou-se no aprofundamento do seu projecto-
piloto de (Re)Alojamento Social. No ano de 2019, teremos resultados para apresentar relativamente a 
esta questão.  

Este projecto-piloto tem trazido bons resultados em termos de (re)organização familiar, 
responsabilidade partilhada, preservação do património e inclusão social. Seria desejável que, assim 
que haja disponibilidade, este projecto passasse da fase “piloto” para uma fase de desenvolvimento 
mais avançada. 

Recebemos ainda um pedido de ajuda/realojamento por parte da Câmara Municipal de Grândola, em 
Setembro de 2018, que foi reencaminhado para a Administração da Herdade da Comporta, tendo-se 
comprometido a Fundação a acompanhar a situação do ponto de vista estritamente social.  



III. PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO 



Acompanhamento psico-social e Atendimento à população 

Ao longo do ano de 2018, a Fundação da Herdade da Comporta manteve o acompanhamento 
psico-social para as Freguesias da Comporta e do Carvalhal, com atendimento semanal. Estes 
acompanhamentos são resultado de sinalizações e encaminhamentos por parte dos nossos 
parceiros sociais (CAFAP, CPCJ, Intervenção Precoce, Juntas, Escolas, Centros Sociais, etc..) e 
consistem em sessões de apoio psico-social e/ou sessões de psicoterapia. Para além destes apoios, 
são feitos atendimentos de carácter mais geral, tais como pedidos de apoio para a habitação ou 
para obras, pedidos de apoio socioeconómico, pedidos de apoio para resolução de assuntos com 
as autarquias e encaminhamentos em articulação com as equipas da rede social local e regional.  

Realizaram-se:  

-  atendimento geral às populações 

-  atendimento psico-social 

-  acompanhamento situações de risco 

-  psicoterapias 

-  reuniões com parceiros sociais 

-  articulação de casos partilhados com parceiros sociais 



Protecção de Menores 

Enquanto “Membro Cooptado” da Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de 
Alcácer do Sal, a Fundação da Herdade da 
Comporta marca presença nas reuniões mensais 
da Comissão Alargada, destinada a trabalhar as 
questões ligadas à PREVENÇÃO. Neste âmbito 
temos levado à Comissão diversas propostas e 
iniciativas na área da Prevenção para o nosso 
território. 

Aprovado em 2017, o nosso Atendimento ao 
Bebé, à Criança e à Família – um atendimento 
centrado na Prevenção desde a gravidez até à 
idade escolar, começou a dar os seus primeiros 
passos em 2018. 

NLI & CLAS 

No âmbito das parcerias sociais, manteve-se a 
articulação com os parceiros sociais - tanto dos 
NLI (Núcleo Local de Inserção) de Alcácer do Sal 
e Grândola, como dos respectivos CLAS 
(Conselho Local de Acção Social). 



Cabazes Solidários Natal 2018: 

À semelhança de anos anteriores, a 
Fundação lançou uma campanha de 
angariação de fundos para garantir a 
distribuição dos CABAZES DE NATAL.  

Todas as famílias beneficiárias deste apoio 
foram seleccionadas em parceria com os 
serviços sociais dos Municípios de Alcácer 
do Sal e de Grândola e com as equipas da 
Segurança Social (RSI e RLIS).  

Em 2018 foram distribuídos Cabazes de 
Natal a 14 famílias. Podemos constatar 
que estes números têm vindo a diminuir 
todos os anos, resultado da melhoria das 
condições de vida nestas duas Freguesias. 

Tivemos donativos de alguns 
colaboradores da HdC e de residentes no 
Condomínio dos Brejos da Carregueira de 
Baixo.  

A TODOS a nossa gratidão! 



PSCAL 

A nossa presença nas sessões plenárias da PLATAFORMA SUPRACONCELHIA DO ALENTEJO 
LITORAL (PSCAL) também nos permite manter um contacto estreito com outros parceiros, assim 
como uma actualização de informação, indicadores, diagnósticos, projectos e programas sociais 
a nível Distrital.  

As reuniões da PSCAL têm lugar 4 vezes por ano – em Março, Junho, Setembro e Dezembro – 
respectivamente em Sedes de Concelho diferentes e de forma rotativa. 

Em 2018 a Fundação da Herdade da Comporta manteve-se integrada no grupo de trabalho da 
Saúde Mental, participando em diversas reuniões de planeamento e estratégia para a Saúde 
Mental no território. 



IV. EDUCAÇÃO & CULTURA 



Apoio ao Estudo 

Em 2018, a Fundação da Herdade da 
Comporta manteve o Apoio ao Estudo na 
Comporta. Disponível para alunos residentes 
nas freguesias da Comporta e do Carvalhal, 
consiste em proporcionar um espaço e um 
tempo para estudar e fazer os trabalhos de 
casa. 

Os alunos são auxiliados em métodos de 
estudo, resumos da matéria, recurso a 
esquemas e organização do tempo de 
estudo. São os alunos que escolhem as 
matérias que pretendem estudar.  

Esta resposta funciona às quartas-feiras entre 
as 15h e as 17h, sem marcação prévia. Os 
alunos podem aparecer e vir estudar para a 
Fundação. 



“Uma Volta ao Mundo do Arroz” – “Dunas: Grão a Grão” 

Iniciado em 2017/2018, o programa “Uma Volta ao Mundo do Arroz” foi 
substituído, no ano lectivo 2018/2019, pelo programa “Dunas: Grão a Grão”. 
Depois de um ano a “viajar” pela imaginação mas com base em factos reais, 
científica e historicamente comprovados acerca dos países produtores de arroz, 
suas formas de cultivo, crenças e costumes, a Fundação propôs aos alunos uma 
viagem ao mundo das Dunas e seus ecossistemas. 

O programa, iniciado em Outubro de 2018, tem lugar nas Escolas Básicas do 1º 
Ciclo e Pré-Primária da Comporta e do Carvalhal e realiza-se durante o período de 
aulas, abrangendo um total de 140 crianças entre os 3 e os 10 anos. 

 Os Objectivos Pedagógicos deste programa são os de abordar o tema das 
dunas sob o ponto de vista da cidadania, numa zona onde a praia tem um valor 
fulcral na economia local e onde as dunas são alvo de preocupação ambiental. 

  De uma forma lúdica, através de histórias, do desenho e da pintura, pretende-
se dar a conhecer aos alunos como são as dunas do nosso litoral, o que 
escondem e que belezas nos trazem. Pretende-se também sensibilizar crianças, 
pais e professores para a importância da preservação das dunas e para a 
erosão (natural e humana) a que estão sujeitas. 







 Em 2018 realizaram-se a 2ª Edição do 
Spring Market e a 3ª Edição do Summer 
Market no âmbito do Projecto CASA DA 
CULTURA – PATRIMÓNIO VIVO, 
COMPORTA. Realizou-se ainda a 6ª 
Edição da Feira de Natal. 

      O Spring Market (Feira da Primavera) teve 
lugar de 24 a 31 de Março e estiveram 
presentes 9 marcas portuguesas, uma 
marca de azeite e mel da Comporta. 
Nessa semana, cerca de 3.000 pessoas 
visitaram a Casa da Cultura. 



 O Summer Market teve lugar de 9 de Junho a 
16 de Setembro.  

 Durante o Verão de 2018 estiveram presentes 
na Casa da Cultura 15 marcas nacionais e 7 
artesãos dos Concelhos de Alcácer do Sal e 
Grândola a vender os seus produtos na loja 
da Fundação, onde o Turismo do Alentejo 
divulgou também os seus destinos. 

 Numa parceria com a Casa d’Avenida, galeria 
de arte de Setúbal, 12 artistas expuseram os 
seus trabalhos.  

 No Verão de 2018 a Casa da Cultura recebeu  
63.253 visitantes. A Fundação da Herdade da 
Comporta tratou administrativamente da 
contratação de 9 jovens para as lojas Pop-Up , 
Stands, para a Galeria e para o WineBar.  

 Os montantes angariados neste projecto 
revertem, na totalidade, para os programas da 
Fundação em prol das comunidades locais. 











Cedências Gratuitas: O equipamento da Casa da 
Cultura é também objecto de cedências gratuitas às 
associações locais e entidades parceiras.  

Em 2018, várias iniciativas tiveram lugar: 

- Assembleia Geral do Condomínio dos Brejos da 
Carregueira de Baixo. 

- Celebração do 25 de Abril organizada pela Junta de 
Freguesia da Comporta. 

- O Dia Internacional da Dança organizado pela 
Câmara Municipal de Alcácer do Sal. 

- Várias festas de aniversário de pessoas da 
comunidade, residentes das Freguesias da Comporta 
e do Carvalhal. 



 Alugueres: Em 2018 a Fundação realizou 
4 alugueres de curta duração na Casa da 
Cultura: 

-  Evento de teambuilding da “Cabana do 
Pai Tomás” em Março 

-  Lovely Market em Junho e Outubro 

-  Exposição de peças de Christophe 
Sauvat em Setembro 

-  Armazenamento de material para a 
Prince Productions, produtora 
cinematográfica, em Novembro 



Feira de Natal 

A 6ª edição da Feira de Natal teve lugar 
nos dois primeiros fins-de-semana de 
Dezembro. Contou com a presença de 3 
associações locais, 6 marcas portuguesas e 
montou-se uma biblioteca/livraria. 

Foram desenvolvidas 8 actividades para 
crianças. 

Nesses 2 fins-de-semana, a Feira de Natal 
recebeu cerca de 700 visitantes.  

A Fundação da Herdade da Comporta 
agradece à Câmara Municipal de Alcácer 
do Sal toda a ajuda prestada na 
divulgação das iniciativas ligadas à Casa 
da Cultura. 





A FUNDAÇÃO COMO PLATAFORMA DE COOPERAÇÃO 



 Enquanto Plataforma de Cooperação, a 
Fundação da Herdade da Comporta ajuda a 
divulgar iniciativas de carácter diverso em 
prol do bem comum, do ambiente, da cultura 
e do conhecimento. 

    Em 2018, a Fundação apoiou e/ou divulgou 
várias iniciativas de outras entidades,  
nomeadamente: 

-  iniciativas culturais e recreativas das Ruínas 
Romanas de Tróia  

-  iniciativas ambientais da Ocean Alive 



Pelo 4º ano consecutivo, a Fundação 
garantiu a distribuição dos Mapas da 
Comporta dos GUIAS ConVida, nosso 
parceiro na divulgação da Fundação e do 
Projecto Casa da Cultura.  



Durante o ano de 2018, a Fundação prestou 
apoio no acesso à informação para uma Tese 
de Mestrado sobre Os Museus de Empresa de 
um aluno de Museologia da Faculdade de 
Letras do Porto.  

A Fundação da Herdade da Comporta prestou 
apoio ao Museu do Arroz, garantindo os 
Serviços Educativos, visitas guiadas a grupos e 
a escolas assim como a troca de 
correspondência com a Direcção Geral do 
Património Cultural (DGPC). 



 A Fundação da Herdade da Comporta 
pertenceu a um grupo de trabalho dirigido 
pela Rede Social de Grândola.  

 Este grupo de trabalho centrou-se na procura 
de respostas a situações de risco na Freguesia 
do Carvalhal e convidou um grupo de mães 
da comunidade para integrar os trabalhos. 

 Desta iniciativa resultou a organização de uma 
Colónia de Férias liderada pelo grupo de 
mães e com o apoio das entidades que 
compunham o grupo de trabalho: Câmara 
Municipal de Grândola, Junta de Freguesia do 
Carvalhal, Centro Social do Carvalhal, 
Agrupamento de Escolas de Grândola, Centro 
de Saúde, CPCJ, CAFAP e Fundação HdC. 

 Neste âmbito, a Fundação organizou um 
Passeio Agrícola com a Herdade da Comporta 
integrado nas actividades da Colónia de 
Férias. 



PARA TERMINAR… 



Em 2018, a Fundação da Herdade da Comporta cumpriu os seus objectivos no âmbito 
dos seus eixos de intervenção prioritários. Na Casa da Cultura foram feitos os trabalhos 
regulares de manutenção e desinfestação do edifício e foram feitas mais uma loja e um 
armazém. A contratação de 2 funcionárias teve como objectivo tirar trabalho 
administrativo do pelouro das coordenadoras, tanto no projecto da Casa da Cultura, 
como noutras áreas dos nossos projectos sociais e educativos e ainda na área da 
comunicação.  

A Fundação pode desenvolver mais trabalho ao serviço da Herdade da Comporta e de 
outras empresas a instalar-se neste território, pelo contacto próximo que tem com as 
populações locais, com as políticas sociais, com os parceiros e com algumas empresas. 
A produção e gestão de conteúdos (históricos, sociais e de responsabilidade social) 
parece-nos uma área a desenvolver. As questões de habitação são claramente outra 
área para a qual temos chamado a atenção e sobre a qual voltamos a insistir. 
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