
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2019



INTRODUÇÃO

No ano de 2019 a Fundação da Herdade da Comporta deu continuidade aos programas e
projectos dos seus Eixos de Intervenção:

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

No primeiro semestre de 2019, a Fundação assegurou 6 visitas guiadas a escolas e grupos
no Museu do Arroz – Antiga Fábrica de Descasque, assim como manteve alguma troca de
correspondência (ainda pendente) com a Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).

No Verão de 2019 a Herdade da Comporta abriu o Museu do Arroz e retomou o controlo
das visitas e da correspondência.

A nível administrativo, deu entrada na Secretaria Geral da Presidência do Conselho de
Ministros o pedido do Estatuto de Utilidade Pública, tendo havido ao longo do ano alguma
troca de correspondência relativa a correção de conformidades e esclarecimentos
solicitados.

Na área da comunicação, o site da Fundação foi redesenhado e actualizado
www.fundacaohdc.pt, assim como a nossa página de Facebook e as contas de Instagram da
Fundação e da Casa da Cultura.

http://www.fundacaohdc.pt/


I. EMPREGO & FORMAÇÃO



No período do Verão, de Junho a Setembro, a Fundação contratou 11 jovens dos Concelhos
de Alcácer do Sal e Grândola para trabalhar nos stands das marcas portuguesas presentes na
Casa da Cultura.

Em Junho, todos estes jovens receberam uma formação especializada em atendimento ao
público e gestão de conflitos, gestão de loja e funções do assistente de loja, formação essa
organizada e ministrada pela Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano (ADL).

Os contactos da nossa Bolsa de Emprego foram partilhados com comerciantes à procura de
pessoas para trabalhar.

Os contratos de trabalho das nossas 2 colaboradoras foram renovados por mais um ano,
ficando a sua posterior renovação novamente dependente de objectivos previamente fixados,
por forma a não pôr em risco a sustentabilidade das contas da Fundação.



O tema da empregabilidade e da formação das populações residentes no perímetro
geográfico da Herdade da Comporta é um desafio.

A Fundação já teve uma parceria muito activa com o IEFP, sobretudo nos anos de 2012 a
2015, anos em que foram desenvolvidas várias iniciativas de formação: cursos de inglês e
francês, construção e manutenção de campos de golfe, jardinagem e aplicação de produtos
fitossanitários. Estas iniciativas de formação deram os seus frutos.

Actualmente, os operadores que vêm para o território continuam a ter muitas dificuldades
em encontrar pessoas qualificadas na nossa comunidade. Precisam de empregar pessoas já
preparadas para as funções e para os cargos. Nem sempre estão dispostos a apostar na
formação profissional de novos empregados, pelo tempo que demora e pelos problemas
associados.

Com base neste diagnóstico, seria vantajoso consultar os players no território para elaborar
uma estratégia de apoio aos novos empregadores.



II. HABITAÇÃO & PATRIMÓNIO



Projecto “Isabel Theodora” de (Re)Alojamento Social

Em 2018, a Fundação da Herdade da Comporta centrou-se no aprofundamento do seu projecto-
piloto de (Re)Alojamento Social.

Em 2019, os contratos de arrendamento do Projecto Isabel Theodora foram actualizados em função
da nova legislação do arrendamento. Este projecto-piloto tem trazido bons resultados em termos de
(re)organização familiar, responsabilidade partilhada, preservação do património e inclusão social.

Por outro lado, a Fundação recebeu uma doação de materiais provindos de demolições de casas,
materiais esses que estão em bom estado de conservação e que podem ser reutilizados na
manutenção das casas do Projecto Isabel Theodora.

Ao longo dos anos, as famílias acompanhadas pela Fundação e a residir nestas casas melhoraram a
sua qualidade de vida e algumas delas conseguiram estabilizar a sua vida laboral e profissional,
situação que se reflecte no crescimento dos valores das rendas (quadro 1).

Seria desejável que, assim que haja disponibilidade, este projecto passasse da fase “piloto” para uma
fase de desenvolvimento mais avançada.



Quadro 1



Os valores das rendas cobradas a estas famílias são calculados em função do vencimento
do agregado familiar. Alteram-se de acordo com a melhoria da sua qualidade de vida,
alterando-se também portanto quando se verifica uma depressão nessa mesma qualidade.
A Fundação da Herdade da Comporta está atenta naturalmente ao impacto que a situação
de Pandemia do COVID_19 em 2020 irá ter nos rendimentos destas famílias, estando
disponível para reajustar as rendas em função de eventuais perdas de rendimentos destes
agregados.

Em Dezembro de 2019, enquanto parceira do CLAS de Grândola, a Fundação esteve
presente na sessão de esclarecimento da Estratégia Local de Habitação (ELH). Com base
na informação recebida naquela reunião, foi preparado um levantamento/diagnóstico das
famílias da Freguesia do Carvalhal passíveis de enquadramento no 1º Direito: Programa de
Apoio ao Acesso à Habitação. Esse levantamento foi realizado no início do ano de 2020
em parceria com as técnicas do Departamento de Habitação da CMG, tendo-se registado
mais de 50 famílias a necessitar de intervenção ao nível da Habitação. Apesar de reunidos
já em 2020, estes dados apresentam-se no presente relatório (Quadro 2) para não atrasar a
tomada de decisões.



Quadro 2



Em articulação com a Herdade da Comporta, a Fundação propôs à CMG o plano de ação 
para as casas vagas, que se deve centrar operacionalmente numa das seguintes 
possibilidades:

•HdC cede por comodato à CMG, que realiza as obras e aloja/aluga

•HdC realiza a obra, aluga de acordo com os pedidos, coordenando com a FHdC

•HdC realiza obra via ELH (Estratégia Local de Habitação) e aluga coordenando com a 
FHdC.



III. PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO



Acompanhamento psico-social e Atendimento à população

Ao longo do ano de 2019, 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 apoio psicológico. 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 sessões de:

- atendimento geral às populações

- atendimento psico-social

- acompanhamento situações de risco

- apoio psicológico

- 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.

A CPCJ de Alcácer do Sal decidiu aderir ao
Projecto Adélia, um projecto desenvolvido a nível
nacional para o desenho do Plano Local de
Promoção e Protecção dos Direitos das Crianças
e Jovens, tendo nomeado a Fundação
interlocutora para o desenho desse plano a nível
concelhio.

Ainda no âmbito da PREVENÇÃO, a Fundação
participou em 3 reuniões do Grupo de Trabalho
da Saúde Mental, liderado pelo Sector de
Desenvolvimento Social de Grândola e numa
reunião concelhia para o Plano Local de Saúde,
em Alcácer do Sal.



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.

A Fundação participou num grupo de
trabalho sobre Saúde Mental, colaborando na
construção de um Guia de Recursos para a
Saúde Mental.

Colaborámos também no Plano Local de
Saúde do Alentejo Litoral, onde foram
destacadas como áreas prioritárias a saúde
mental, o envelhecimento e as respostas
comunitárias, numa região onde 25% da
população sofre ou irá sofrer de problemas
de saúde mental, com uma elevada
incidência de depressão e de demência nos
estratos mais envelhecidos da população.

No âmbito destas participações, a
Fundação da Herdade da Comporta
chamou sempre a atenção para a
PREVENÇÃO desde a 1ª infância, uma vez
que as questões de saúde mental podem
muitas vezes ser prevenidas ao longo do
desenvolvimento.

Para tal é necessário um reforço da
intervenção comunitária junto das famílias,
das crianças e dos adolescentes.



IV. EDUCAÇÃO & CULTURA



Apoio ao Estudo

Em 2019, 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 15h30 e as 17h, sem marcação prévia. Os
alunos podem aparecer e vir estudar para a
Fundação.



“Dunas: Grão a Grão” – “Uma Aventura no Fundo do Mar”

Iniciado em 2018/2019, o programa “Dunas: Grão a Grão” foi substituído, no ano
lectivo 2019/2020, pelo programa “Uma Aventura no Fundo do Mar”. A Fundação
propõe tratar o tema do MAR sob o ponto de vista do Património Cultural e da
Cidadania. O mar é local de encontros e desencontros de muitos seres marinhos,
de relações de interajuda e de simbiose que, a vários níveis, remetem para as
nossas próprias relações sociais.

De uma forma lúdica, através de histórias, de música e ritmo, das expressões
artísticas e da teatralização pretende-se dar a conhecer aos alunos como é o MAR,
o que nele habita e coabita e que ensinamentos ele nos traz.

O programa, iniciado em Outubro de 2019, 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:

- Ensinar ferramentas de comunicação positiva;
- Ensinar ferramentas de gestão de conflito;
- Criar uma ligação de profunda e verdadeira amizade entre pares;
- Desenvolver relações de interajuda;
- Responsabilizar por actos e palavras.



Em Julho, a Fundação esteve presente no III Seminário de Educação do Alentejo Litoral, no
anfiteatro Cine Granadeiro, organizado pelo Agrupamento de Escolas de Grândola.

A nossa coordenadora da área da Educação & Cultura desenvolveu um Workshop sobre Métodos
de Avaliação e Pegadogias Alternativas.





Em 2019 realizaram-se a 3ª Edição do Spring
Market e a 4ª Edição do Summer Market no
âmbito do Projecto CASA DA CULTURA –
PATRIMÓNIO VIVO, COMPORTA. Realizou-
se ainda a 7ª Edição da Feira de Natal.

O Spring Market (Feira da Primavera) teve
lugar de 13 a 20 de Abril e estiveram
presentes 13 marcas portuguesas, uma
marca de azeite e mel da Comporta. Nessa
semana, cerca de 3.500 pessoas visitaram a
Casa da Cultura.

A nível da comunicação e divulgação,
recebemos o apoio da Câmara Municipal de
Alcácer do Sal.



Em finais de Abril, realizou-se o 1º Encontro
de Produtores de Alcácer do Sal e Grândola,
em parceria com a Adega da Herdade da
Comporta e com o apoio da ADL
(Associação de Desenvolvimento do Litoral
Alentejano).

Estiveram presentes marcas de vinho, azeite,
doçaria regional, mel, pinhão e um operador
de actividades ao ar livre.

O evento ofereceu workshops, mesas
redondas, provas de vinho e show-cooking.
Teve a participação de 11 produtores e
cerca de 1200 visitantes.





O Summer Market teve lugar de 8 de Junho a
15 de Setembro.

Durante o Verão de 2019 estiveram presentes
na Casa da Cultura 17 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.

No Verão de 2019, 9 artistas expuseram os
seus trabalhos e a Casa da Cultura recebeu
mais de 64.000 visitantes.

A Fundação da Herdade da Comporta tratou
administrativamente da contratação de 9
jovens para as lojas Pop-Up.

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



Foi construída mais uma loja e
uma nova casa de banho na zona
do Winebar.

Todas as marcas escolhem o
layout do interior da sua loja
antes de se instalarem e em
função do seu produto...

É um serviço chave na mão!











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

Em 2019 tiveram lugar:

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

-Baile de Carnaval organizado pelo Clube Recreativo
da Herdade da Comporta

-Festa do Halloween organizada pela Associação
Educa & Cria da Comporta

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



Alugueres: Em 2019 a Fundação realizou
3 alugueres de curta duração na Casa da
Cultura e alugou um espaço no seu
escritório durante 3 meses no período do
Verão.

- Lovely Market em Abril – Mercado de
Marcas

- Beach Market em Junho – Mercado de
Marcas

- Casamento em Outubro



Feira de Natal

A 7ª edição da Feira de Natal teve lugar
nos fins-de-semana 7 e 8, 14 e 15 de
Dezembro. Contou com a presença de
associações locais e marcas portuguesas
que fizeram as suas vendas solidárias.

As várias associações desenvolveram 7
actividades para crianças, entre as quais
uma actividade organizada pelas Ruínas
de Tróia em redor do Jogo GARUM, um
jogo de tabuleiro, cujo lançamento oficial
teve lugar no dia 14 de Dezembro na Casa
da Cultura.

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 desta iniciativa.



Concerto de Natal & Lanche do Advento

Em 2019, a Fundação da Herdade da
Comporta optou por substituir a
distribuição de Cabazes de Natal pelo
Concerto de Natal e Lanche do Advento.

Esta iniciativa foi desenvolvida pelas
Juntas de Freguesia de Comporta e do
Carvalhal, em parceria com a Fundação e
teve a presença da Banda Sociedade
Filarmónica Progresso Matos Galamba.

A Sala do Cinema encheu e o repertório
da Banda Filarmónica animou o ambiente
com bandas sonoras de filmes e desenhos
animados, assim como músicas de Natal.

No fim do concerto foi oferecido um
lanche à comunidade.

A Fundação agradece a colaboração das
juntas de Freguesia assim como os
generosos donativos que tornaram esta
iniciativa possível.
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& 
& 

  Lanche do Advento                                                   
                                                       

                                                                             8 de dezembro de 2019: 16:00h    

                         
        Banda -Sociedade Filarmónica 

        Progresso Matos Galamba  
                                                 

 

 

                                                          
                                                                                                                                 
  
 
 

                                                       
 
        
 
 
 
 
 
 
 
            





A FUNDAÇÃO COMO PLATAFORMA DE COOPERAÇÃO



Pelo 5º ano consecutivo, a Fundação
garantiu a distribuição dos Mapas da
Comporta dos GUIAS ConVida, nossa
parceira na divulgação da Fundação e do
Projecto Casa da Cultura.

Empresa pioneira na criação de guias de
compras e lazer nos bairros históricos de
Lisboa, a GUIAS ConVida lançou os Mapas
da Comporta em 2014, onde divulga os
melhores lugares de alojamento,
gastronomia, compras, lazer e cultura
desde Tróia até Melides.

Em 2019 a distribuição dos Mapas da
Comporta começou na Páscoa e
estendeu-se pelo Verão fora até
Setembro, com uma edição de 30.000
exemplares.



No Verão de 2019, a Fundação da Herdade
da Comporta organizou 4 actividades para os
tempos de férias das crianças da Comporta e
do Carvalhal.

Estas actividades integram-se nas colonias de
férias das freguesias, organizadas pelos
nossos parceiros: Juntas, Centros Sociais e
Associações Locais.

Este ano, em colaboração com a Yogashala e
os Cavalos na Areia, organizámos aulas e yoga
e uma visita prática às cocheiras, onde as
crianças puderam desaparelhar os cavalos,
dar-lhes banho e dar uma pequena volta no
picadeiro.



PARA TERMINAR…

Em 2019, 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 uma casa de banho na zona do Winebar. A renovação dos contratos com
as nossas duas colaboradoras cumpre o objectivo de tirar trabalho administrativo do
pelouro das coordenadoras, tanto no projecto da Casa da Cultura, como 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.

Agradecimentos

A Fundação agradece à Herdade da Comporta o apoio financeiro prestado em 2019,
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