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MISSÃO 
Melhorar a vida das populações a residir no perímetro geográfico 

da Herdade da Comporta, promovendo o seu envolvimento e 

integração nos projectos de desenvolvimento local. 



VALORES 

Cooperação 

Complementaridade 

Coerência 

Responsabilidade 



VISÃO 

A Fundação Herdade da Comporta é uma 
plataforma de cooperação para um 

desenvolvimento sustentável e inclusivo 



Câmaras Municipais; Juntas de Freguesia; IEFP; Instituto da Segurança Social; 
Centros Sociais & IPSS; Agrupamentos de Escolas; Comissões de 

Protecção de Menores; ADT; ADL 



EIXOS DE INTERVENÇÃO & OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

I. EMPREGO & FORMAÇÃO 
Promover a empregabilidade e combater a exclusão social 

II. HABITAÇÃO & PATRIMÓNIO 
Garantir habitação acessível às populações locais.  
Preservar as características tradicionais paisagísticas, arquitectónicas e 

culturais das aldeias. 

III. PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO 
Promover um ambiente familiar seguro e saudável  
Contribuir para um envelhecimento digno e activo 

IV. EDUCAÇÃO & CULTURA 
Contribuir para a educação, o conhecimento, a cultura e a cidadania 

V. A FUNDAÇÃO COMO PLATAFORMA DE COOPERAÇÃO 
Cooperar, divulgar, partilhar… 



I. EMPREGO & FORMAÇÃO	

A Fundação da Herdade da 
Comporta recebe CV para diversos 

tipos de postos de trabalho e 
partilha-os com os operadores e 

empresas no território 

BOLSA DE EMPREGO  
PLATAFORMA PARA A PROMOÇÃO DO EMPREGO LOCAL 

PROCURA TRABALHO? Envie o seu CV para a Fundação da Herdade da 
Comporta através do e-mail fundacaohdc@fundacaohdc.pt e nós fazemo-lo 
chegar às empresas locais e regionais que procuram contratar. 

PROCURA PESSOAS LOCAIS PARA TRABALHAR NO SEU NEGOCIO? Ao fazê-lo, 
está a ajudar ao desenvolvimento sustentável desta região - criando emprego – e 
está simultaneamente a evitar custos de deslocação e/ou alojamento. Contacte a 
Fundação HdC através do nosso e-mail e teremos todo o gosto em partilhar a 
nossa “Bolsa de Emprego”. 



II. HABITAÇÃO & PATRIMÓNIO	

Através do Programa VISTORIAS SOCIAIS, a 
Fundação acompanha as famílias a residir nas casas  

Património da HdC, monitorizando simultaneamente  
a sua condição social e o estado geral da habitação. 



III. PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES 
DE RISCO	

•  Distribuição de cabazes solidários no Natal (parceria c/ Makro 
Palmela): 30 famílias nas freguesias da Comporta e do Carvalhal 

•  Atendimento à população 

•  Acompanhamento psico-social 

•  Protecção de menores (CPCJ, Comissão Alargada) 

•  Estreita articulação com os parceiros sociais no território (Alcácer do 
Sal e Grândola) 

•  Atendimento à família, ao bebé e à criança 



A Fundação dá as boas-vindas a todos os bebés 
nascidos nas freguesias da Comporta e do Carvalhal 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA, AO BEBÉ & À CRIANÇA 

O	desenvolvimento	do	seu	bebé	baseia-se	nas	caracterís(cas	individuais	(a	sua	natureza	inata)	e	nas	experiências	com	o	
meio	ambiente	(relação).		
Todas	 as	 áreas	 do	desenvolvimento	 do	 seu	bebé	 (social,	 emocional,	 intelectual,	motor)	 estão	 ligadas	 e	 influenciam-se	
mutuamente.		

A	 maneira	 como	 os	 pais	 respondem	 e	 se	 relacionam	 com	 o	 seu	 bebé	 tem	 uma	 forte	 preponderância	 no	 seu	
desenvolvimento	e	na	forma	como	ele	se	adapta	ao	mundo.	

NÃO PERCA A OPORTUNIDADE DE GARANTIR QUE O SEU BEBÉ DESENVOLVE:  
regulação emocional / autoconfiança / segurança / capacidades comunicativas e sociais 

  
ATENDIMENTO E/OU VISITA DOMICILIÁRIA (Gratuito) 

Terças e Sextas-feiras por marcação através do e-mail - fundacaohdc@fundacaohdc.pt 



IV. EDUCAÇÃO & CULTURA 
Programas Pedagógicos nas Escolas, Serviços Educativos do Museu 

do Arroz e CASA DA CULTURA	





A Casa da Cultura é o resultado  da  
reabilitação  de  um  antigo celeiro 

de arroz e do Antigo Cinema da 
Comporta.  

Os Objectivos deste projecto são: 
•  Criar uma dinâmica cultural com 

diversas formas de expressão; 
•  Estimular sinergias locais e revelar 
várias facetas da identidade local e 

nacional; 
•  Disponibilizar uma plataforma de 
comunicação para marcas, artistas, 

artesãos, patrocinadores, 
etc ...ligada à sustentabilidade, ao 

respeito pelo ambiente e à 
identidade local. 



O Espaço Casa da Cultura tem mais de 1000m2 e está dividido em 2 
espaços interligados entre si: 
# a Sala do Cinema, com 84 lugares sentados (+80) e um bar com 
esplanada.  
# a Sala 7 Aldeias onde se (re)criou o Cais Palafítico da Carrasqueira 
(projecto do Studio Astolfi), destinada à divulgação de marcas nacionais 
(Lojas Pop-Up), de trabalhos de artesãos locais e a outros projectos em 
parceria com a Fundação da Herdade da Comporta. 



O Espaço é cedido gratuitamente às Associações e Entidades sem fins 
lucrativos dos Concelhos de Alcácer do Sal e Grândola.  

É alugado a entidades privadas para a realização de eventos 
(comemorações, lançamentos, festas, congressos, workshops, reuniões de 

trabalho, team building, entre outros). 

Tanto a Sala do Cinema (307m2), como a Sala 7 Aldeias (725m2) 
configuram soluções originais e autênticas para a organização de qualquer 

evento. 







A Fundação Herdade da Comporta é a Entidade 
Promotora da Casa da Cultura. 

As receitas da  “CASA DA CULTURA – PATRIMÓNIO VIVO, 
COMPORTA” revertem na totalidade para os projectos da Fundação 

em prol das comunidades locais. 



CONTACTOS 
fundacaohdc@fundacaohdc.pt 
casadacultura@fundacaohdc.pt 

www.fundacaohdc.pt 

Espaço Comporta, Loja 1, E.N 253-1 Km 1, 7580-610 Comporta 


