


RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2016 



INTRODUÇÃO 

Em 2016 a Fundação da Herdade da Comporta manteve os projectos assentes nos 
seus custos de funcionamento, a saber: 

 
- Prevenção de Situações de Risco 
- Apoio ao Estudo 
- Programas Pedagógicos 
- Atendimento e acompanhamento às famílias 
 
 ...E aventurou-se – com o incentivo e a ajuda da Herdade da Comporta – num novo 
projecto para a Casa da Cultura. 
 
De seguida, serão apresentadas as Actividades de 2016, seguindo o esquema 
habitual dos nossos 4 Eixos de Intervenção: Emprego & Formação; Alojamento; 
Prevenção de Situações de Risco; Educação & Cultura.  
 
  



I. EMPREGO & FORMAÇÃO 



 

Na área da Formação, a Fundação da Herdade da Comporta não desenvolveu 
projectos com o seu parceiro IEFP no ano de 2016. 

 

Já no que ao Emprego diz respeito, contratámos um estagiário (através do IEFP) para 
colaborar no Projecto da Casa da Cultura e, à semelhança de anos anteriores, 
partilhámos a nossa “Bolsa de Emprego” com entidades e empresas locais e 
visitantes para empregos de curta duração, sobretudo na época de Verão.  

 

O Emprego & Formação continua a ser um eixo sensível, que preocupa a Fundação 
da Herdade da Comporta. Acreditamos que, à medida que a situação for 
melhorando (na Herdade em particular; na região e no país em geral), existirão mais 
oportunidades de formação e de emprego para as populações locais. 

 

 

 



II. ALOJAMENTO 



Projecto “Isabel Theodora” de (Re)Alojamento Social 

 

Desde 2014/2015, a situação de “gestão controlada”, por um lado, e a ausência de 
orçamento na Fundação, por outro, impediram-nos de manter este programa activo, 
no que à execução de obras de manutenção e reabilitação das casas diz respeito.  

Contudo, iniciou-se em 2016 – em parceria com a Herdade da Comporta – um 
trabalho de reavaliação e actualização, não só do património edificado, como das 
famílias alojadas em casas da Herdade da Comporta.  

O Objectivo deste trabalho será o de regularizar todas as situações que necessitem 
de regularização, reordenar o alojamento, encontrar critérios de cedência de 
habitação, de arrendamento a preço solidário e arrendamento a preço médio e, 
desta forma, garantir alojamento digno para os ex-trabalhadores da Herdade, mas 
também para quem deseja vir trabalhar para este território, sem perder de vista a 
sustentabilidade do património da Herdade. 



III. PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO 



FEAC: Fundo Europeu de Ajuda a 
Carenciados 

Em 2016 não houve FEAC a nível 
nacional.  

A Fundação da Herdade da Comporta 
lançou uma campanha de angariação de 
apoios (financeiros, logísticos e humanos) 
para garantir a distribuição de 26 
CABAZES DE NATAL nas Freguesias da 
Comporta e do Carvalhal.  

T i v e m o s d o n a t i v o s d e a l g u n s 
colaboradores, outros juntaram-se a nós 
para compor os cabazes, recebemos 
300Kg de Arroz oferecidos pela DACSA 
ATLANTIC e tivemos um apoio logístico 
preciosíssimo por parte da MAKRO de 
Palmela. 

A TODOS a nossa gratidão! 



Acompanhamento psico-social e Atendimento à população 

Ao longo do ano de 2016, a Fundação da Herdade da Comporta manteve o 
acompanhamento psico-social individual e familiar às populações das Freguesias da 
Comporta e do Carvalhal, com atendimento semanal. Para além destes apoios, são 
feitos atendimentos gerais às pessoas que pretendem tirar dúvidas, pedir 
esclarecimentos, solicitar/partilhar informação, alertar para situações, etc... 

Protecção de Menores 

Enquanto “Membro Cooptado” da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 
(CPCJ) de Alcácer do Sal, marcámos presença nas reuniões da Comissão Alargada, 
destinada a trabalhar as questões ligadas à PREVENÇÃO. 

NLI & CLAS 

As reuniões de NLI (Núcleo Local de Inserção) foram menos participadas do que em 
anos anteriores (por questões de agenda). Contudo, a articulação com os parceiros 
sociais - tanto dos NLI de Alcácer do Sal e Grândola, como dos respectivos CLAS 
(Conselho Local de Acção Social) – manteve-se inalterada e com as habituais trocas 
de informação para a resolução de problemas concretos das populações locais: 
encaminhamentos, apoio psico-social, apoio ao estudo. Neste âmbito, a Fundação 
da Herdade da Comporta apenas não pôde dar resposta a pedidos de 
(re)alojamento. 



PSCAL 

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

A reunião de Setembro da PSCAL 
teve lugar na Casa da Cultura, na 
Comporta, onde participámos na 
organização do plenário em 
parceria com a Câmara Municipal 
de Alcácer do Sal e a Junta de 
Freguesia da Comporta. 



IV. EDUCAÇÃO & CULTURA 



Apoio ao Estudo 

Em 2016, o Apoio ao Estudo teve lugar 
apenas na Comporta. Continua disponível 
para alunos do 5º ao 7º ano e 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 iniciativa tem trazido melhorias nos 
resultados escolares para alguns alunos, 
assim como alguma motivação para o 
estudo. Em 2016 frequentaram este apoio 
cerca de 10 alunos entre os 10 e os 15 anos. 



“Nossa Localidade” – “Exploradores da Natureza” 

Iniciado em 2015/2016, o programa “Nossa Localidade” foi substituído, no ano 
lectivo 2016/2017, pelo programa “Exploradores da Natureza”. Depois de 
aprofundar o conhecimento e as características únicas das nossas localidades, a 
Fundação da Herdade da Comporta desafiou os alunos a saírem para a rua e 
explorarem a natureza. 

Este ano lectivo o programa tem lugar apenas na Escola Básica do 1º Ciclo e Pré-
Primária do Carvalhal e realiza-se durante o período de aulas, abrangendo um 
total de 73 crianças dos 3 aos 10 anos. 

Os Objectivos Pedagógicos deste programa são os de levar as crianças para a rua 
e para o campo, desenvolver as suas capacidades de exploração e descoberta do 
ambiente à sua volta. Acreditamos que a capacidade de brincar livremente é a 
base para todo o tipo de aprendizagens cognitivas mais complexas e preocupa-
nos o facto de ver cada vez mais crianças e jovens a jogar e não a brincar. 

Portugal é o 5º país mais seguro do mundo, temos um clima mediterrânico, e 
somos um dos países em que as crianças menos brincam na rua. Já nem nas 
aldeias se brinca na rua! 

Brincar é um Direito Fundamental inscrito na Convenção sobre os Direitos da 
Criança, que Portugal ratificou em 21 de Setembro de 1990. 





Limpeza do Caldeirão de Tróia 

A Fundação da Herdade da Comporta foi contactada pela OCEAN ALIVE – 
www.ocean-alive.org 

Criámos uma parceria com o Centro Escolar do Carvalhal e apoiámos o transporte de 
crianças e professores para uma actividade de Limpeza do Caldeirão de Tróia: 
recolha de lixo e de embalagens de sal deixadas pelos marisqueiros. 

Participaram nesta iniciativa cerca de 75 crianças. Foram recolhidos 120 kg de lixo 
indiferenciado e 940 embalagens de sal. 



Férias de Verão 

Em 2016, a Fundação da Herdade da Comporta prestou apoio financeiro, logístico e 
de coordenação à Colónia de Férias organizada pela Associação Educa&Cria e Junta 
de Freguesia da Comporta. Esta Colónia de Férias teve lugar nos meses de Julho e 
Agosto, ao longo de 6 semanas, e recebeu cerca de 25 crianças dos 3 aos 6 anos.  

O Centro Social Paroquial São Pedro da Comporta organizou também uma Colónia 
de Férias para crianças entre os 6 e os 10 anos. A Colónia teve lugar nos meses de 
Julho e Agosto e participaram nela 25 crianças. A Fundação da Herdade da 
Comporta colaborou com a organização de 5 actividades: Geografia do Mundo; 
Yoga; A Pintura de Amadeu de Souza-Cardoso; Os Planetas do Sistema Solar; Leitura 
de um Conto. 





       

      Em 2016 nasceu o Projecto Casa da Cultura – Património Vivo Comporta – na sua 
versão piloto. A Fundação da Herdade da Comporta candidatou este projecto a 
fundos comunitários, candidatura essa que não foi avante devido a uma série de 
constrangimentos administrativos internos, actualmente resolvidos. 

      Resultado da reabilitação de um antigo celeiro de arroz e do antigo cinema da 
Comporta através de Fundos Comunitários do Subprograma 3 do Proder, a Casa 
da Cultura necessita nesta nova fase, de uma serie de melhoramentos e 
adaptações. Contamos candidatar o projecto a futuros concursos.         

      No entanto – com a ajuda da Herdade da Comporta – esboçámos um projecto 
piloto para o Verão de 2016, imprimindo a este equipamento uma nova dinâmica 
cujos resultados superaram, em larga escala, as nossas expectativas. 
http://www.casaculturacomporta.pt 

       



       

      De 2 de Julho a 18 de Setembro, estiveram 
presentes na Casa da Cultura 12 marcas 
nacionais, 6 artesãos dos Concelhos de 
Alcácer do Sal e Grândola; 14 artistas 
expuseram os seus trabalhos e tivemos um 
total de 20 523 visitantes.  

     10 habitantes locais foram contratados pelas 
marcas para as lojas Pop-Up e 3 foram 
chamados pontualmente para outros serviços 
temporários. Os montantes angariados neste 
projecto revertem, na totalidade, para os 
programas da Fundação em prol das 
comunidades locais. 









Para além desta vertente ligada à 
angariação de fundos, a Fundação da 
Herdade da Comporta – enquanto 
entidade mediadora da Casa da Cultura 
– não descura os seus objectivos 
estatutários nem as funções primeiras 
deste equipamento no coração da 
aldeia da Comporta.  

Para além de divulgar o trabalho de 
diversos artistas, cumprindo com a sua 
vertente cultural no sentido mais puro, 
cede gratuitamente o edifício às 
entidades, instituições e associações 
concelhias para eventos.  



Em Janeiro de 2016, a Associação 
Educa&Cria organizou uma noite de 
Fados. Em Fevereiro teve lugar o Baile de 
Carnava l organ izado pe lo Clube 
Recreativo da Herdade da Comporta. Em 
Abril, o Centro Social Paroquial S. Pedro 
da Comporta organizou um Convívio 
Desportivo e em Julho, a mesma 
entidade organizou um Concerto de 
angariação de fundos. Em Setembro a 
Casa da Cultura recebeu a Plataforma 
Supraconcelhia do Alentejo Litoral e em 
Dezembro, a Herdade da Comporta 
organizou a Adiafa na Casa da Cultura. 



Feira de Natal 

A 4ª edição da Feira de Natal teve, neste 
a n o d e 2 0 1 6 , u m s i g n i f i c a t i v o 
melhoramento graças ao Projecto Casa 
da Cultura. 

A iniciativa teve lugar nos fins-de-semana 
10-11 e 17-18 de Dezembro. Contou com 
a presença de 3 instituições locais; 5 
artesãos dos Conselhos de Alcácer do Sal 
e Grândola; uma loja de Alcácer do Sal e 
2 garrafeiras de vinhos da região.  

Nesses 2 fins-de-semana a Feira de Natal 
teve cerca de 500 visitantes.  

A Fundação da Herdade da Comporta 
agradece à Câmara Municipal de Alcácer 
do Sal toda a ajuda prestada na 
divulgação desta iniciativa. 



PARA TERMINAR… 









Em 2017 gostaríamos de fazer uma forte aposta no Projecto Casa da Cultura – 
Património Vivo Comporta, inscrevendo-o como um projecto-âncora para a realização 
dos nossos fins estatutários e da nossa missão. Acreditamos que a Casa da Cultura 
poderá não só acolher iniciativas de parceiros, artistas nacionais e estrangeiros, marcas 
portuguesas e visitantes dos 4 cantos do mundo; como poderá também comunicar e 
divulgar o que de melhor temos a nível local, regional e nacional. 

Agradecimentos 

A Fundação agradece à Herdade da Comporta todo o apoio e colaboração prestados 
ao longo do ano de 2016, assim como os desafios estimulantes que nos apresentou. 

Agradecemos à Câmara Municipal de Alcácer do Sal e à Câmara Municipal de 
Grândola, na pessoa dos seus Presidentes, mas também a todos os técnicos destes 
Municípios a ajuda, a colaboração, os esclarecimentos prestados e até os pontos de 
desacordo e de fricção, que nos fizeram crescer. 

Agradecemos aos nossos colegas da Herdade todo o apoio logístico e colaboração 
prestados nas áreas da contabilidade, do património, da floresta, do vinho, do arroz, 
das obras, das candidaturas, do aconselhamento jurídico e do apoio administrativo.  

Agradecemos aos nossos parceiros sociais a confiança e o diálogo. 

 






