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Cara e Caro Munícipe,

- A Melhoria nos Cuidados de Saúde e Sociais;

Neste terceiro boletim continuamos a dar a
conhecer a forma como a Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira pretende aplicar os
fundos comunitários no Concelho, desta
feita relativamente aos projetos abrangidos
pelo Pacto para o Desenvolvimento e Coesão
Territorial (PDCT).

- O Aumento da Empregabilidade;

Seguros de que caminhamos para um futuro
mais promissor em matéria de Educação,
temos vindo a efetuar investimentos nesta
área, no sentido de reforçar a resposta de
construção de um futuro melhor das crianças
e jovens deste Concelho.
Definir o melhor contexto de aprendizagem
e o modo como este se traduz no sucesso
escolar dos alunos são alguns dos
desafios que este Município irá enfrentar,
na implementação destas candidaturas
aos Fundos Europeus e Estruturais de
Investimento (FEEI).
O processo de preparação dos investimentos
municipais a realizar com o apoio do Portugal
2020, contempla, para além da Promoção do
Sucesso Escolar e formação de Jovens, outras
áreas contratualizadas, a saber:

- O Apoio ao Empreendedorismo Comercial;
- A Promoção da Eficiência Energética.
O combate aos fenómenos de pobreza, de
exclusão social e de discriminação assumem
particular relevância, merecendo o nosso
esforço de articulação entre políticas e
projetos sociais de educação, emprego, saúde,
economia, habitação, ação social e urbanismo,
mobilizando a sociedade civil para um
envolvimento mais efetivo neste domínio.
É com estas metodologias de intervenção
e acompanhamento de proximidade que a
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
procura melhorar a qualidade de vida, o bemestar, a segurança e a integração ativa dos
seus munícipes na Comunidade.
No próximo número deste boletim traremos
até si as intervenções de requalificação da
Frente Ribeirinha do Concelho de Vila Franca
de Xira.

- A Promoção da Igualdade entre cidadãos,
Coesão Social e Inclusão;
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INVESTIMOS
MAIS
E MELHOR
Os Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento são um contributo fundamental
para a recuperação económica e estrutural do
País, consagrada no Acordo de Parceria que
Portugal assinou com a Comissão Europeia.
Nesse acordo foram adotados os princípios
de programação da “Estratégia Europa 2020”
e as políticas de desenvolvimento económico,
social, ambiental e territorial.
A aplicação desses fundos europeus em
Portugal tem como prioridades a promoção
da competitividade e internacionalização da
economia, a formação de capital humano,
a promoção da coesão social e territorial
e a reforma do Estado, isto no quadro do
desenvolvimento sustentável e das exigências
da consolidação orçamental.
Uma das aplicações práticas dos
investimentos do Acordo de Parceria para o
período de 2014 a 2020 é feita através dos
Pactos para o Desenvolvimento e Coesão
Territorial.
A concretização desses pactos é fundamental
para que se consigam alcançar os objetivos
temáticos e prioridades de investimento
identificados no Acordo de Parceria.

A estratégia desenvolvida pela Área
Metropolitana de Lisboa tem como objetivo
colmatar fraquezas, ultrapassar ameaças,
potenciar forças e oportunidades para se
conseguir uma valorização económica e social
do território metropolitano.
Assim, o Pacto para o Desenvolvimento e
Coesão Territorial da Área Metropolitana de
Lisboa assenta em três eixos:
Eixo 1 - Valorização Territorial e Resiliência
Comunitária;
Eixo 2 - Reforço da Coesão e Inclusão Social;
Eixo 3 - Promoção do Sucesso Educativo.
O total dos investimentos para o Município de
Vila Franca de Xira previstos neste programa
(conforme quadro ao lado) é de cerca de 10
milhões de euros, o que representa 5,2% do
total de investimento previsto para a Área
Metropolitana de Lisboa.

Pacto para o
Desenvolvimento
e Coesão Territorial
VER TABELA

Prioridade de
Investimento

4.3.

Designação do Projeto

Fundo

Eﬁciência Energética do Edifício dos Paços do Município

FEDER

Eﬁciência Energética do Pavilhão Desportivo Municipal de Alverca

FEDER

Eﬁciência Energética do Pavilhão do Desporto e Juventude do Forte da Casa

FEDER

Eﬁciência Energética da Piscina Municipal de Alverca

FEDER

Investimento Elegível

1.405.076,46€

Eﬁciência Energética de Piscina Municipal de Vila Franca de Xira

FEDER

Eﬁciência Energética da Escola Básica n.º1 – Pastorinhos, Alverca do Ribatejo

FEDER

Eﬁciência Energética da Escola Básica Álvaro Guerra, Vila Franca de Xira

FEDER
FEDER

1.531.739,54€

FSE

706.956,60€

9.1.

Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e Ciclovia do Tejo
Candidatura aprovada e obra em curso
Ideas Lab – Apoio ao Empreendedorismo
Aguarda saída de aviso de candidatura
Art for All_Educação pela Arte

FSE

1.168.558,20€

9.4.

Ativ@mente – Plataforma de Envelhecimento Ativo

FSE

1.296.087,30€

9.7.

Reabilitação de Infraestruturas Sociais

FEDER

353.478,26€

10.1

Caleidoscópio – Sucesso Escolar

FSE

1.166.478,57€

10.5.

Reconstrução e Ampliação da EB N.º2 e Jardim de Infância de Vialonga

FEDER

Reabilitação e Ampliação da EB n.º1 de Vialonga

FEDER

2.474.348,10€

TOTAL

10.102.723,03€

6.3.
8.3.

PDCT - VFX

O envolvimento na implementação destes
planos é fundamental para consolidar a
concertação e reforçar o compromisso do
Município com os que habitam, trabalham ou
visitam este Concelho.

MAIS
EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA
Apoio à
eficiência
energética
IMPLEMENTAÇÃO
2018/2020
O programa de apoio à eficiência energética
visa a gestão inteligente da energia e a
utilização das energias renováveis nas
infraestruturas públicas, nomeadamente nos
edifícios públicos municipais:
- Edifício dos Paços do Município;
- Pavilhão Desportivo Municipal de Alverca;
- Pavilhão do Desporto e Juventude do Forte
da Casa;
- Piscina Municipal de Alverca;
- Piscina Municipal de Vila Franca de Xira;
- Escola Básica n.º1 – Pastorinhos, Alverca do
Ribatejo;
- Escola Básica Álvaro Guerra

CANDIDATURA
EM ELABORAÇÃO
Com este programa pretende-se atingir os
seguintes objetivos:
- Contribuir para a redução de energia
primária através da substituição dos sistemas
existentes por sistemas de elevada eficiência.
- Contribuir para a redução das emissões de
CO2, com consequente melhoria da qualidade
do ar interior, apostando na instalação de
produção de energia para autoconsumo, a
partir de fontes de energia renováveis.
A intervenção será efetuada com base
em Auditorias Energéticas e Planos de
Racionalização dos Consumos de Energia.

MAIS
PROXIMIDADE
ativamente
PLATAFORMA DE
ENVELHECIMENTO ATIVO
IMPLEMENTAÇÃO
2018/2020

Aguarda saÍda de aviso
de candidatura

“Ativamente” é a designação de uma
Plataforma Digital de Envelhecimento
Ativo que visa oferecer uma resposta
pluridisciplinar, personalizada e de
proximidade, contribuindo para a inclusão e
promoção dos direitos das pessoas idosas do
Concelho de Vila Franca de Xira. Pretende-se
constituir numa resposta social através da
prestação de cuidados e serviços, nas mais
diversas áreas, à população sénior que se
encontra no seu domicílio.

A criação desta Plataforma Digital irá
permitir monitorizar e acompanhar de perto
esta população, unir esforços e combinar
iniciativas que acrescentem valor nesta área.

Com a criação desta Plataforma Digital
pretende-se atuar na área do envelhecimento
e reforçar a intervenção junto desta
população, com vista a contribuir para
um conhecimento e acompanhamento de
proximidade, prevenindo o risco inerente
à solidão e aumentando o sentimento de
segurança.

- (Re)qualificação, potenciando respostas
sociais e serviços para as pessoas idosas,
mantendo-as no seu meio natural de vida,
através dos Serviços de Teleassistência,
Compras e da Oficina ao Domicílio;

A estrutura desta plataforma assentará em
três áreas distintas:
- Prevenção, através de ações de
sensibilização e de formação, dirigidas a
técnicos e comunidade;

- Inovação, através da implementação de
novas políticas de envelhecimento, com a
criação, nomeadamente do Guia do Sénior.

aTIV@MENTE

PlaTaFOrMa DE ENVElHEcIMENTO aTIVO

EQUIPA
MULTIDISCIPLINAR
DA REABILITAÇÃO
URBANA

A Equipa Multidisciplinar da Reabilitação
Urbana - EMRU - é a unidade da Câmara
Municipal responsável pela pesquisa ativa
de financiamento de fundos comunitários, de
acordo com a sua elegibilidade, parceiros e
candidaturas, seu acompanhamento e gestão,
com o respetivo controlo de tempos e custos.

GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO
DE CANDIDATURAS A FUNDOS
COMUNITÁRIOS

É ainda o serviço responsável pela promoção da
Estratégia Municipal integrada de Regeneração
Urbana.

A EMRU promove ainda a elaboração
de projetos no domínio do urbanismo,
arquitetura, arquitetura paisagísta, e
respetivas especialidades bem como o
lançamento dos procedimentos contratuais
com vista à contratação de empreitadas de
obras públicas, nomeadamente no âmbito
da reabilitação e regeneração urbana.

MAIS
SUCESSO
EDUCATIVO

CALEIDOSCÓPIO
IMPLEMENTAÇÃO
2017/2020

candidatura APROVADA
E EM IMPLEMENTAÇÃO

O projeto Municipal Caleidoscópio aprovado
no âmbito do Portugal2020, está em curso
desde outubro no Concelho de Vila Franca
de Xira. Nos próximos três anos letivos, este
Município, pretende concretizar, nas escolas
deste Concelho, atividades de promoção do
sucesso educativo.

construção de esquemas mentais e padrões
relacionais entre as crianças e os jovens, o
projeto Caleidoscópio pretende igualmente
potenciar as competências de cada família,
numa perspetiva não invasiva, procurando
aproximar a Escola, da Família e da
Comunidade.

Estas atividades visam combater o fenómeno
do insucesso escolar e da exclusão social
no Concelho de Vila Franca de Xira, através
da adoção concertada de estratégias
potenciadoras do desenvolvimento de
competências pessoais e sociais e de
metodologias de educação não formal.
Alunos do pré-escolar ao 12º ano, corpo
docente, assistentes operacionais e famílias
podem beneficiar das várias sessões
inseridas nas 22 atividades gratuitas
promotoras de sucesso educativo, que serão
implementadas por uma equipa de técnicos
especializados nas áreas da educação social,
psicologia, animação sociocultural e terapia
da fala.

Considerando que a base da inovação e do
progresso de qualquer sistema educativo
passa pela qualificação da sua intervenção,
o projeto Caleidoscópio contempla diversas
atividades, entre as quais:

Sendo a família o local privilegiado para
o desenvolvimento e formação, através
de processos de modelagem e do
estabelecimento de modos de funcionamento
e de comunicação que influenciam a

Assim, o projeto Caleidoscópio constituise numa grande oportunidade de intervir
na comunidade, procurando construir
melhorias na qualidade da intervenção social
do Concelho de Vila Franca de Xira.

- Promoção de Competências Pessoais e
Sociais;
- Filosofia para Crianças;
- Avaliação e Apoio Psicológico;
- Métodos e Hábitos de Estudo;
- Sessões de Sensibilização de
Empreendedorismo Juvenil, Economia
Verde, Prevenção da Violência no Namoro.

ESCOLA BÁSICA N.º 2 e Jardim de Infância de Vialonga

A Educação é uma das prioridades de atuação
da Câmara Municipal. Dando continuidade às
intervenções de beneficiação e reabilitação
dos edifícios escolares do Concelho de Vila
Franca de Xira, foi inaugurado o novo edifício
da Escola Básica N.º 2 e Jardim de Infância
de Vialonga e foram iniciadas as obras de
Reabilitação e Ampliação da Escola Básica N.º
1 de Vialonga.

REABILITAÇÃO
ESCOLA BÁSICA
N.º 1 VIALONGA
OBRA 2017/2018
candidatura APROVADA
E OBRA EM CURSO

MAIS
EDUCAÇÃO
RECONSTRUÇÃO
ESCOLA BÁSICA N.º2
E JARDIM DE INFÂNCIA VIALONGA
OBRA 2016

candidatura APROVADA
E CONCLUÍDA

Reconstrução e Ampliação da EB N.º 2
e Jardim de Infância de Vialonga

polivalente, sala de ATL, sala de atividades
extracurriculares, arrumos diversos,
instalações sanitárias para alunos, adultos e
portadores de deficiência, recreio e campo de
jogos.

Atualmente, a nova escola está dotada de
duas salas de Educação Pré-escolar, com
capacidade máxima para 50 alunos, 12 salas
de 1º Ciclo, totalizando 14 salas de aula que
albergarão 362 alunos, sala de professores,
gabinete de coordenação, gabinete de
atendimento, gabinete médico, biblioteca
escolar, cozinha/copa, refeitório, sala

Reabilitação e Ampliação da EB N.º 1 de
Vialonga
A intervenção na EB N.º1 de Vialonga
possibilitará a congregação de toda a
população escolar num único edifício e
o consequente encerramento do polo
que funciona fora do recinto escolar, que
ainda subsiste, como forma de permitir o
funcionamento da EB Nº 1 de Vialonga em
horário normal.

A intervenção permitiu o funcionamento da
escola a Tempo Inteiro, com todas as turmas
em horário normal e abrir a valência de préescolar.

Serão consideradas quatro salas de aula, a
que acresce um refeitório com copa, dotado
das necessárias condições higieno-sanitárias
para o serviço de refeições escolares, e novas
instalações para a Biblioteca Escolar. Será
ainda feita a requalificação dos restantes
espaços de trabalho para pessoal docente
e não docente, e do espaço de recreio
coberto envolvente. A exemplo de outros
estabelecimentos, o espaço para serviço de
refeições funcionará como sala polivalente,
possibilitando a dinamização de múltiplas
atividades.

MAIS
ARTE E
CULTURA
Aguarda saÍda de aviso
de candidatura

ART FOR ALL
EDUCAÇÃO
PELA ARTE
IMPLEMENTAÇÃO
2018/2020

EDUcaÇãO
PEla
arTE
O programa “Art For All” (Arte para Todos) visa
implementar um programa de educação pela
arte em estruturas municipais requalificadas
e adaptadas para o efeito, nomeadamente em
três Bairros Municipais:
- Bairro Municipal do PER da Quinta da
Piedade – Póvoa de Santa Iria;
- Bairro Olival de Fora - Vialonga;
- Bairro de Povos – Vila Franca de Xira.
É um projeto com dimensões sociais e
artísticas que procurará integrar a população

residente na comunidade local, recorrendo à
cultura e arte como facilitadoras de expressão
e de integração social.
Pretende-se com este programa desenvolver
oficinas artísticas nas áreas da dança, música
e teatro, em parceria com as entidades
locais, reforçar a intervenção socioeducativa
destas entidades e desenvolver competências
pessoais, sociais e profissionais dos seus
beneficiários, numa lógica de proximidade
e corresponsabilização, conduzindo à
diminuição da pobreza, exclusão social e
desemprego.

PRAÇA AFONSO DE ALBUQUERQUE, Nº2
2600-093 VILA FRANCA DE XIRA
TEL.: 263 285 600
lojadomunicipe@cm-vfxira.pt
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DESIGN
IMPRESSÃO
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ALBERTO MESQUITA // PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
LUÍS MATAS DE SOUSA // CHEFE DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA REABILITAÇÃO URBANA
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
EMRU . LUÍS MATAS DE SOUSA . VASCO SOARES . VANESSA CALDEIRA
CMVFX . EMRU . DIMRP
CMVFX . EMRU . VASCO SOARES
SOARTES - ARTES GRÁFICAS, LDA.
75.000 unidades

