
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2020



INTRODUÇÃO
No ano de 2020 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

Apesar dos vários constrangimentos impostos pela situação pandémica COVID-19, a
Fundação manteve a sua actividade – em teletrabalho sempre que as medidas
governamentais assim o preconizaram – e adaptou-se às circunstâncias e às diversas
necessidades, sem suspender nenhum dos seus projectos ou programas, à excepção dos
Projectos Pedagógicos nas escolas da Comporta e do Carvalhal, que ficaram suspensos desde
Março de 2020 até ao final desse ano lectivo.

Em Novembro, renovaram-se os contratos das 2 colaboradoras, com nova definição de
funções e novas responsabilidades. Em virtude de mudanças ligadas ao crescimento do
volume de trabalho e a novos objectivos na área da Educação na Fundação, foi ainda extinto
um posto de trabalho e contratado um recurso especializado para assumir funções nessa área.



I. EMPREGO & FORMAÇÃO
No período do Verão, de Junho a Setembro, a
Fundação contratou 10 jovens dos Concelhos de
Alcácer do Sal e Grândola para trabalhar nos stands
das marcas portuguesas presentes na Casa da
Cultura.

Em termos orçamentais, a Fundação teve um custo
extraordinário para a contratação de um jovem,
exclusivamente dedicado a fazer o controlo de
entradas e de pessoas presentes no interior da Casa
da Cultura, por forma a garantir o estrito
cumprimento das regras da DGS para a situação
COVID_19.

Como já tem sido habitual, os contactos da nossa
“Bolsa de Emprego” foram partilhados com
comerciantes e empresas à procura de pessoas para
trabalhar.



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. 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, a Fundação consultou o IEFP no sentido de actualizar a
informação disponível sobre as ofertas formativas e as candidaturas abertas pelos
empregadores. O objectivo é unir esforços no sentido de fazer coincidir a procura e a
oferta.



II. HABITAÇÃO & PATRIMÓNIO



Projecto “Isabel Theodora” de (Re)Alojamento Social

a Fundação da Herdade da Comporta actualizou os seus contratos de (Re)Alojamento Social.

Em Junho de 2020, fez uma avaliação extra-ordinária das situações que poderiam ter sido
afectadas pela Pandemia. Apenas uma inquilina solicitou re-avaliação da renda.

Contudo, uma outra família deixou de pagar renda de forma unilateral, desde Janeiro de 2020,
não por causa da situação pandémica, mas por estar à espera de obras que não foram
possíveis de realizar. O aumento da construção na região e a quantidade de projectos em
curso torna muito difícil encontrar mão de obra disponível para a manutenção destas casas. A
Fundação preocupa-se com estas situações e procura activamente soluções para lhes dar
resposta.

Em Janeiro e Fevereiro de 2020, em parceria com a Câmara Municipal de Grândola, a
Fundação visitou todas as casas dos bairros do Curral e Alto do Pina, na Freguesia do
Carvalhal. Estas visitas domiciliárias tiveram como objectivo avaliar o estado geral das
habitações, em situação de grande precariedade.

Em Outubro e Novembro de 2020, a Fundação e a Câmara Municipal de Grândola realizaram
atendimentos presenciais a todos os moradores desses bairros para recolher dados sócio-
económicos das famílias. Visitas domiciliárias e atendimentos serviram para recolher informação
que será utilizada para a ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO do Município de Grândola.



Em Março e Abril de 2020, a pedido da Junta de 
Freguesia do Carvalhal, foram realizados dois 

alojamentos de isolamento profilático numa casa 
disponível no Bairro do Curral. 



III. PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE 
RISCO



No eixo da Prevenção de Situações de Risco manteve-se o acompanhamento psico-social
para as Freguesias da Comporta e do Carvalhal, com atendimentos semanais, presenciais e,
entre Março e Maio, por telefone ou por vídeo-chamada.

Estes acompanhamentos são resultado de sinalizações e encaminhamentos por parte dos
nossos parceiros sociais (CAFAP, CPCJ, Intervenção Precoce, Juntas de Freguesia, 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, para a resolução de assuntos com as autarquias e
encaminhamentos em articulação com as equipas da rede social local e regional.

Como em anos anteriores, a Fundação marcou presença em algumas reuniões e plenários
dos parceiros da rede social, tanto a nível local, como a nível concelhio, de forma telemática.

Com o surgimento da situação pandémica, a Fundação preparou e desenvolveu uma
comunicação permanente com as enfermeiras dos centros de saúde, os técnicos dos Centros
Sociais, a CPCJ e as Juntas de Freguesia – via WhatsApp e via e.mail. A comunicação esteve
assim aberta 7 dias por semana para quaisquer necessidades e troca de informações sobre a
Pandemia e as medidas do Estado.





PROJECTO ADÉLIA

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.

Em finais de 2020, teve lugar uma reunião na
CMAS para articular a implementação deste
projecto com as políticas do Município sobre
Promoção e Protecção dos Direitos das
Crianças e Jovens.



IV. EDUCAÇÃO & CULTURA
Em 2020, o eixo Educação & Cultura
desenvolveu o seu trabalho de forma bastante
condicionada pela situação pandémica do
COVID-19.

O Projecto Pedagógico “Uma Aventura no
Fundo do Mar”, em curso nas escolas da
Comporta e do Carvalhal desde Setembro de
2019, ficou suspenso em Março 2020, assim
como o Apoio ao Estudo nas instalações da
Fundação.

Em contrapartida, tivemos alguns pedidos por
parte do Centro Escolar da Comporta e de pais
de alunos para a impressão e distribuição porta-
a-porta de material didático e fichas de trabalhos
de casa.

A Fundação esteve sempre em contacto com o
corpo docente e as famílias no sentido de não
deixar nenhum aluno ficar para trás.

Os projectos foram retomados em Outubro de
2020 em ambas as escolas.





No Projecto CASA DA CULTURA, 
PATRIMÓNIO VIVO – COMPORTA, a 4ª 

edição do “Spring Market” e o 2º Encontro 
de Produtores dos Concelhos de Alcácer 

do Sal e Grândola foram cancelados 
devido ao COVID-19.

A 8ª edição da “Feira de Natal” não se 
realizou por força do desenvolvimento da 

situação pandémica naquela época.

***

No Verão 2020, a 5ª edição do “Summer
Market” ficou reduzida a 2 meses: Julho e 

Agosto.

A Galeria exibiu 4 exposições de arte 
contemporânea e estiveram presentes 15 

marcas portuguesas. 







Apesar dos diversos constrangimentos vividos durante o Verão, a Fundação conseguiu adaptar-
se o melhor possível, dando a possibilidade às marcas nacionais de marcar presença e vender o
seu produto na Casa da Cultura.

Os custos para a Fundação foram consideravelmente maiores, não só pelas condições sanitárias
que tivemos de implementar (máscaras, álcool gel e limpezas e desinfestações extra) como
também pela contratação de um recurso extra para ficar à porta e controlar o número de
visitantes autorizados no interior do espaço.

É de salientar o esforço de toda a equipa para o cumprimento das normas, a forma
irrepreensível como todos trabalharam, mesmo nas circunstancias que se viviam, e a boa energia
que deram ao espaço.

Contámos com cerca de 55.000 visitantes.

As marcas ficaram satisfeitas e o público sentiu-se seguro no espaço.

Não obstante em termos financeiros ter sido um ano dificil, com mais despesas e menos
receitas, a Fundação da Herdade da Comporta considera que a iniciativa teve sucesso apesar
das restrições existentes.



Cedências Gratuitas e 
Alugueres Pontuais:

Em 2020 a Fundação 
realizou: 

- 1 cedência gratuita na 
Casa da Cultura para a 

reunião de Condóminos 
do Brejos da Carregueirra

de Baixo 

- 1 aluguer para 
armazenamento de 

equipamentos 
cinematográficos da 

PRINZ PRODUCTION



PARA TERMINAR…

Em 2020, a Fundação da Herdade da Comporta cumpriu quase todos 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.

Durante a situação Pandémica e os diversos Estados de Emergência a que todos
estivemos sujeitos – com e sem confinamentos - a Fundação da Herdade da
Comporta, acompanhou de perto as famílias e os parceiros sociais, colaborando nos
pedidos e adaptando-se às necessidades individuais e colectivas.

Internamente, o teletrabalho não reduziu a nossa produtividade, pelo que
gostaríamos de deixar uma palavra de agradecimento às nossas colaboradoras pelo
seu desempenho e dedicação.

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.

As questões de HABITAÇÃO são uma área para a qual temos chamado a atenção e
sobre a qual continuamos a insistir.
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