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PRIMEIROS CONTACTOS & PRIMEIRAS PARCERIAS 

 

 

Com base no Diagnóstico Social feito entre Novembro de 2010 e Março de 2011 e após 

apreciação do mesmo pela Administração da Herdade da Comporta, foram iniciados os 

projectos em cada uma das 3 áreas prioritárias:  

I - Alojamento 

II - Situações de Risco 

III - Educação e Cultura 

 

Com isto, deu-se inicio - oficialmente - ao Projecto Social para a Herdade da 

Comporta, que arrancou em Setembro de 2011. 

 

Nos últimos 4 meses de 2011 (Setembro a Dezembro) foi dada prioridade ao 

estabelecimento de contactos com as entidades no terreno. Foi apresentado um esboço 

do Projecto Social e foram levantadas as necessidades, os projectos em curso, as 

aspirações de cada entidade, no sentido de melhor perceber as possibilidades de 

colaboração e cooperação. 

 

Houve reuniões com: 

- Centro Escolar da Comporta (Pré-Primária e 1º Ciclo). Coordenadora: Profª Esmeralda 

Batista + toda a equipa docente. 

- Centro Social e Paroquial S. Pedro da Comporta. Presidente: Padre Adalberto + 

membros da Direcção. 

- Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) sediado no Torrão para 

todo o Concelho de Alcácer do Sal. Técnica: Carla Santos (Psicóloga) + toda a equipa. 

- Junta de Freguesia do Carvalhal. Presidente: Ricardo Costa. 

- Câmara Municipal de Grândola. Vereadora Graça Nunes + equipa da Acção Social. 



 

 

- Centro Escolar do Carvalhal (Pré-Primária e 1º Ciclo). Coordenadora: Profª Rosário 

Inocentes + toda a equipa docente. 

- Núcleo Local de Inserção (NLI) do Concelho de Alcácer do Sal. Coordenadora: Dra. 

Margarida Santos + toda a equipa, com representantes da Segurança Social, do 

Centro de Emprego, do Centro de Saúde, do CAFAP, da Comissão de Protecção de 

Menores, do Rendimento Social de Inserção (RSI) e do Agrupamento de Escolas de 

Alcácer. 

- Junta de Freguesia da Comporta. Presidente: Mº José Martins. 

- Agrupamento de Escolas de Alcácer. Coordenadora: Profª Teresa Costa + equipa da 

Direcção. 

- Agrupamento de Escolas de Grândola. Coordenador: Prof. Manuel Mourão. 

- Câmara Municipal de Alcácer do Sal. Vereadora Isabel Vicente. 

 

Todas estas entidades olham para a Herdade da Comporta como um parceiro forte e 

mostraram entusiasmo pelo Projecto Social da Fundação. 

 

A Fundação já estava representada no Conselho Local de Acção Social (CLAS) de 

Grândola e passou também a ser representada no CLAS de Alcácer do Sal e nos Núcleos 

Locais de Inserção (NLI) de Grândola e Alcácer do Sal. Os CLAS reúnem trimestralmente 

e os NLI quinzenalmente. Nas reuniões do CLAS são desenhadas estratégias globais de 

intervenção social com base num Diagnóstico Social e num Plano de Desenvolvimento 

Social (PDS) ao nível concelhio. Nas reuniões de NLI são abordadas todas as questões 

sociais das famílias mais carenciadas e/ou mais problemáticas de ambos os Concelhos e 

são tomadas decisões - em equipa - quanto às estratégias de intervenção para cada caso.  

 

Para além destas reuniões, existem também plenários da Plataforma Supraconcelhia do 

Alentejo Litoral. Estas são dirigidas pela Directora Regional do Instituto da Segurança 

Social e têm lugar trimestralmente. Aqui, os parceiros sociais, as empresas e 

Universidades discutem estratégias desenhadas para um território mais alargado e 



 

 

recebem informações actualizadas sobre dados estatísticos e sobre as últimas decisões 

do Governo de Portugal em matéria de Segurança Social. 

 

Em 2011 foram ainda contactadas todas as entidades a beneficiar, há vários anos, de 

apoios da Fundação Herdade da Comporta, no sentido de tomar conhecimento e 

monitorizar os apoios doados pela Fundação e os benefícios / projectos daí resultantes.  

 

Houve também uma reunião com os Directores dos departamentos da Herdade da 

Comporta (Comunicação, Património, Financeiro, Jurídico e Desenvolvimento Turístico) 

para apresentar internamente o Projecto Social e definir estratégias concertadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O ARRANQUE DOS PROJECTOS 

 

Projecto Isabel Theodora de (Re) Alojamento Social 

O Pátio - Largo de S. João - na Comporta, foi escolhido como projecto piloto para a 

reabilitação de 4 casas e (re)alojamento de famílias em situação vulnerável. O 

(re)alojamento afigura-se como um grande desafio que poderá marcar uma viragem 

naquilo que a Fundação considera ser uma autêntica “habitação social” dentro da 

Herdade da Comporta. O Diagnóstico Social feito entre Novembro de 2010 e Março de 

2011 revelava situações bastante preocupantes.  

 

Este projecto deverá ser desenhado de forma estratégica e numa estreita parceria / 

colaboração entre a Fundação, a Herdade da Comporta e as Câmaras Municipais. 

 

Projecto Isabel Theodora de (Re) Alojamento Social 

& 

Prevenção de Situações de Risco 

Foi acompanhada uma família da aldeia da Comporta, sinalizada pela Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ). Todo o acompanhamento foi feito em 



 

 

parceria com o CAFAP. A família foi realojada numa casa da Herdade da Comporta e 

foram feitas todas as diligências para evitar a institucionalização de uma menor. O 

acompanhamento semanal incidiu sobre aconselhamento parental e acompanhamento 

da família e da menor na escola, em casa e nas questões ligadas à alimentação, à higiene 

e à saúde. 

 

Educação & Cultura 

Na área da Educação foi lançado o concurso “EU ALINHO! Responsabilidade Social 

HdC” em ambos os Centros Escolares da Comporta e do Carvalhal. O concurso consistia 

em desenhar um logotipo para a Fundação e, na altura da redacção deste Relatório já é 

possível apreciar o logotipo inspirado num desenho de um aluno do 2º Ano da Escola da 

Comporta. 

 

Em Dezembro foram organizados os Ateliers e Workshops de Natal, onde participaram 

25 crianças e jovens. Foram organizados Ateliers de trabalhos manuais e 



 

 

carpintaria/artesanato e teve início o Workshop “Ritmos da Paisagem” com um grupo de 

adolescentes. Este Workshop irá ter continuidade em 2012 e pretende sensibilizar os 

jovens para a beleza natural e a preservação do ambiente nas suas aldeias.  

 

Estas actividades vieram responder a uma necessidade identificada por todos os 

parceiros no terreno: ocupar os tempos livres das crianças e jovens das aldeias situadas 

no perímetro geográfico da Herdade da Comporta. 

 

Os Ateliers de Natal permitiram também a integração de uma criança deficiente, que 

participou no Atelier de trabalhos manuais acompanhada pela mãe e a integração de um 

jovem sinalizado pela CPCJ de Alcácer, onde foi feito um trabalho de integração desse 

jovem num grupo de pares.  

 

Alguns funcionários da Herdade da Comporta prestaram apoio voluntário a estas 

Actividades de Natal, com visitas guiadas ao Museu do Arroz e à Adega e com a 

distribuição de lanches a todas as crianças e jovens. 

 

Prevenção de Situações de Risco 

Na altura do Natal, foram distribuídos 22 cabazes às famílias mais carenciadas das 

Freguesias da Comporta e do Carvalhal. 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O Projecto Social para a Herdade da Comporta assenta na COOPERAÇÃO: 

- Dentro da Empresa Herdade da Comporta, com uma ligação entre os projectos de 

desenvolvimento turístico e o desenvolvimento de projectos ligados à educação e 

cultura, ao património, à habitação e à assistência às populações locais. 



 

 

- Entre a Empresa Herdade da Comporta e a Comunidade local, com um intuito de 

integração dessa Comunidade no desenvolvimento turístico para a criação de uma 

COMUNIDADE SUSTENTÁVEL. 

- Entre a Fundação Herdade da Comporta e as Entidades públicas e privadas a intervir 

no território, com a criação de uma REDE de apoio ao desenvolvimento. 


