
1

do município
Boletim Municipal 

D
IS

TR
IB

U
IÇ

ÃO
 

G
R

A
T

U
IT

A

DIRETOR: ALBERTO MESQUITA

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
S E T 
O U T
2 0 2 1

43

Edição Especial

2017 / 2021

Balanço do 
Mandato



2
SET | OUT | 2021 

2
SET | OUT | 2021 

- - -

Atual 2
Editorial 3
Finanças e Orçamento 4
Governança  5
Reconhecimento à Sociedade / Comunidade 6
Comunicação e Evolução Tecnológica 7
Educação 8
Coesão Social 13
Ambiente 24
Obras Municipais 30
Urbanismo 50
Cultura 52
Turismo 61
Desporto 65
Juventude 69
Associativismo 70
Covid-19 71
Proteção Civil 72
Apoio ao municipe / Atividades Económicas 73
SMAS 74
Serviço Médico-Veterinário 76
Projetos de futuro 77
Forças Políticas 79
Deliberações 80

su
má
rio

Entre 2018 e 2021, os instrumentos de 
gestão financeira da Câmara Munici-
pal (CM) e dos Serviços Municipalizados 
de Águas e Saneamento (SMAS) de Vila 
Franca de Xira deram continuidade a 
uma política de grande rigor e equilíbrio 
orçamental, criando as bases para a con-
cretização dos projetos e prioridades de 

Rigor, equilíbrio e investimento público são a marca da gestão 
financeira municipal

Atual

O Município de Vila Franca de Xira foi distinguido no presente mandato com diversos 
prémios, atribuídos por entidades isentas e independentes, que reconheceram o mérito 
da sua gestão orçamental e financeira:

2018 - Anuário Financeiro | Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e Universidade do 
Minho, com o apoio da Ordem dos Contabilistas Certificados e do Tribunal de Contas:
- 4.º lugar no ranking global dos municípios de grande dimensão, à escala nacional
- 3.º lugar na área da Grande Lisboa.

2019 - Rating Municipal Português de Avaliação da Sustentabilidade dos Municípios 
Portugueses – Ordem dos Economistas
Governação municipal, serviço aos cidadãos, desenvolvimento económico e social e 
sustentabilidade financeira:
- 3.º Município mais sustentável da Área Metropolitana de Lisboa
- 15.º Município mais sustentável do País 

2021 - Selo Europeu de Excelência na Governação | Centro de Peritos para a Boa 
Governação do Conselho da Europa, em cooperação com a UDITE (Federação Europeia 
dos Dirigentes da Administração Local) e a ATAM (Associação dos Trabalhadores da 
Administração Local)
- Com base na avaliação de 12 princípios da Boa Governação Democrática, nomeada-
mente a participação dos cidadãos, inovação e abertura à mudança e gestão financeira.
 

Gestão financeira de Vila Franca de Xira é exem-
plo de Sustentabilidade e de Eficiência à escala 
Metropolitana e Nacional 

investimento público estabelecidos para 
o mandato autárquico.
A CM implementou uma política tri-
butária estável e amiga das famílias e 
das empresas, através da aplicação da 
taxa mínima legalmente admissível de 
IMI (0,3%), do IMI familiar, das isenções 
de IMI para as associações de cultura, 
recreio, desporto e sociais, e também 
das isenções de Derrama. A Autarquia 
manteve uma taxa de execução orça-
mental constante, de cerca de 80%. 
Em 2021, o orçamento municipal é de 
€76.891.043 (- 0,97% face a 2020), refle-

tindo os impactos negativos da pan-
demia de Covid-19 no plano social e 
económico. Mas a robustez das contas 
municipais permitiu que, quer a Câmara 
Municipal quer os SMAS, dessem conti-
nuidade à sua missão de serviço público, 
mantendo o planeamento das obras 
a executar e investindo nas diversas 
áreas da sua competência. Ao mesmo 
tempo, foram criadas medidas espe-
ciais de apoio às famílias, à economia, 
às empresas e às associações e insti-
tuições, fundamentais para combater os 
efeitos negativos da pandemia.
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Cara e Caro Munícipe,

Prestes a terminar o presente mandato autárquico, o “Notícias do Município” apresenta-se numa edição espe-
cial que tem por objetivo fazer o balanço do muito trabalho que foi desenvolvido pela Câmara Municipal nos 
últimos quatro anos.
Este é um mandato que fica inevitavelmente marcado pela pandemia de COVID-19, a qual nos obrigou a definir 
novas estratégias e a estabelecer diferentes prioridades, em relação ao que inicialmente tínhamos projetado. 
Mas fazendo esta retrospetiva das principais ações realizadas desde outubro de 2017 a outubro de 2021, tor-
na-se bastante claro que, apesar das dificuldades, foi possível assegurar a concretização de muitos projetos 
de grande importância para melhorar a qualidade de vida das cidadãs e cidadãos do nosso Concelho. Desde 
a gestão financeira à criação de planos estratégicos para o Município, do urbanismo às obras e reabilitação 
urbana, da mobilidade à evolução tecnológica, na educação, no ambiente, na inclusão, na cultura, no desporto, 
no turismo, na juventude, no apoio ao movimento associativo e à atividade económica, na proteção civil, na 
modernização dos serviços municipais e municipalizados, nada foi deixado para trás. Ao mesmo tempo, foram 
canalizados muitos milhões de euros de apoios diretos e indiretos nos últimos dois anos, destinados a apoiar 
a população, as associações e as empresas, dando o nosso contributo para combater os impactos negativos da 
COVID-19 sobre a vida de largos milhares de pessoas.
Este Boletim Municipal chega às suas mãos depois de realizadas as eleições autárquicas, que definiram o novo 
executivo municipal para os próximos quatro anos. Como é do conhecimento público, decidi não me candidatar 
a um terceiro mandato autárquico, pelo que as minhas funções enquanto Presidente da Câmara Municipal irão 
cessar no próximo mês de outubro. 
Iniciei a minha missão autárquica em 1994 e desde então para cá, com diversas áreas de responsabilidade, tive 
oportunidade de liderar diferentes equipas e de trabalhar com muitas mulheres e homens de diferentes forças 
políticas, sempre com elevação democrática e espírito construtivo. 
Ao próximo executivo da Câmara Municipal, assim como a todos os eleitos para a Assembleia Municipal e Assem-
bleias de Freguesia, desejo as maiores felicidades e muito sucesso no desenvolvimento de todos os projetos 
que se traduzam em mais qualidade de vida para todos quantos vivem, trabalham e visitam o Concelho de Vila 
Franca de Xira. 
Depois de longos de meses fortemente constrangidos na concretização do Plano de Atividades Municipal, a 
Câmara Municipal vai realizar este ano uma Feira Anual de Outubro e um Salão de Artesanato mais prolonga-
dos, seguindo para o efeito todas as recomendações da DGS e cumprindo com todas as medidas de segurança 
estabelecidas pelas Autoridades de Saúde. Contamos com a vossa presença, de 1 a 17 de outubro, neste que é 
um regresso muito esperado a um dos nossos maiores eventos, o que também cria em nós a expetativa de que 
estaremos finalmente num caminho de sólida recuperação da normalidade do nosso dia-a-dia.

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira
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ALBERTO MESQUITA

Editorial
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Finanças e Orçamento

Vila Franca de Xira lidera as taxas de execução dos Planos 
Estratégicos de Desenvolvimento Urbano 

Transferência de Competências da Câmara Municipal para as Juntas 
de Freguesia é de 4,37 milhões anuais 
Em 2018, a Câmara Municipal atuali-
zou os valores financeiros transferidos 
para as Juntas e Uniões de Freguesia 
do Concelho, ao abrigo dos Acordos de 
Execução e dos Contratos Interadminis-
trativos. Num trabalho de articulação 
direta com as seis Juntas de Fregue-
sia, foram então clarificadas as compe-
tências atribuídas a cada Autarquia. O 

montante global anual das transferên-
cias financeiras situou-se em perto de 4 
milhões de euros, o que representou um 
aumento de 10% em média em relação 
aos anteriores acordos.
Já em 2021, fruto das alterações legis-
lativas, os Acordos de Execução foram 
substituídos pelos Autos de Transfe-
rência de Competências, mantendo-se 

em vigor os Contratos Interadminis-
trativos. Atualmente, o valor global 
anual estabelecido é de 4,37 milhões 
de euros, sendo preocupação da Autar-
quia a criação de boas condições para 
que, quer a Câmara Municipal, quer 
as Juntas de Freguesia, desenvolvam 
as suas competências com elevados 
padrões de qualidade.

Em outubro de 2020, a Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira registou a mais elevada taxa de execução do País rela-
tivamente aos Fundos Comunitários do Portugal 2020. Com 
uma taxa média de execução em Portugal de 33%, no caso 
dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano das 
cidades de maior dimensão, Vila Franca de Xira apresentava 

em 2020 uma taxa de execução de 88%, sendo já o melhor 
Município da Área Metropolitana de Lisboa desde 2019.
Um exemplo nacional na capacidade de captação de fundos 
comunitários para o território concelhio, com uma elevada 
taxa de sucesso ao nível da preparação das candidaturas e 
da sua concretização.
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O dia 17 de outubro de 2018 marcou uma decisão de grande 
importância para toda a Área Metropolitana de Lisboa (AML), 
trazendo grandes benefícios aos cidadãos residentes nos 18 
municípios que a integram. A criação de uma empresa única 
de transportes – a Carris Metropolitana – a par com a exis-
tência de um passe social único, foi uma opção estratégica 
que melhorou o serviço público de transportes, com reflexos 
positivos no orçamento das famílias que trouxeram mais jus-
tiça social. 
A concretização deste projeto teve sempre o apoio do Muni-
cípio de Vila Franca de Xira, sendo uma das Câmaras Muni-
cipais com uma comparticipação financeira mais expressiva 
– atualmente de cerca de 2,5 milhões de euros. Os passes 
“Navegante” foram uma realidade em abril de 2019 e regista-
ram nos primeiros meses da sua entrada em funcionamento 
uma adesão massiva por parte das populações.
O futuro passa agora pelo reforço do serviço metropolitano de 
transportes, aumentando-o em cerca de 40%, em relação à 
oferta do período pré-pandemia e melhorando também a sua 
qualidade e sustentabilidade ambiental.

Criação da Carris Metropolitana e 
do Passe Social Único: um passo 
de gigante para a mobilidade na 
Área Metropolitana de Lisboa

Planos de Adaptação às Alterações 
Climáticas: instrumentos essen-
ciais para o desenvolvimento sus-
tentável
O Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáti-
cas da Área Metropolitana de Lisboa (PMAAC-AML) foi apre-
sentado publicamente em dezembro de 2019 e testemunha 
a importância e envolvimento de todos os 18 municípios da 
AML na conceção e aplicação dos princípios de ação e gover-
nança, para reduzir a vulnerabilidade e adaptar a AML às 
alterações climáticas. Em julho deste ano, o PMAAC-AML 
conquistou um prémio internacional, na 3.ª edição dos Pré-
mios Mediterrâneos de Adaptação às Alterações Climáticas, 
sendo distinguido num conjunto de 50 projetos concorren-
tes, provenientes de 16 países.
A par com a subscrição deste importante documento, e 
tendo em conta as suas linhas de orientação, a Câmara 
Municipal está também a desenvolver o Plano Municipal 
de Adaptação às Alterações Climáticas do Município de Vila 
Franca de Xira. Iniciado em 2021, o Projeto Franca Adapta-
ção (Franc@d.PT.ação) resulta de uma candidatura a Fundos 
Comunitários e irá decorrer ao longo de 30 meses, incluindo 
a elaboração do Plano Municipal e a implementação do res-
petivo plano de comunicação.
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Reconhecimento à Sociedade / Comunidade

Para a construção de uma sociedade 
melhor, são muitos os contributos das 
mais diversas entidades e também 
de muitas personalidades individuais, 
cuja intervenção deixa uma importante 
marca na história e na vida coletiva 
do Município de Vila Franca de Xira. 
A Câmara Municipal prestou a justa 
homenagem a um conjunto de cidadãos, 
associações, instituições e empresas 
que se evidenciaram como exemplos 
de esforço e dedicação ao bem comum, 
tendo sido por isso fundamentais para o 
desenvolvimento do Concelho.
A Autarquia atribuiu 36 Medalhas de 
Mérito Desportivo, Cultural e Munici-
pal, e também 13 Medalhas de Honra, 

abrangendo as áreas do desporto, cul-
tura, educação, apoio social, saúde, 
política e atividades económicas. Com 
a Medalha de Honra do Município foram 
distinguidos em 2019, Arquimedes da 
Silva Santos (falecido em dezembro de 
2019), Daniel dos Reis Branco, João 
Gaspar (falecido em setembro de 2019), 
José Ernesto Cartaxo, José Pedro Cor-
reia Soares, Luís Ramos, Maria da Luz 
Rosinha, Vítor Carola, a OGMA – Indús-
tria Aeronáutica de Portugal, S.A. e o 
Núcleo de Vila Franca de Xira da Liga 
dos Combatentes (na celebração dos 
seus 90 anos). A Medalha de Honra foi 
ainda atribuída a título póstumo, a João 
Quítalo, Joaquim Soeiro Pereira Gomes 

e a Odete Silva.
Através da instalação de Monumentos 
no espaço público, a Câmara Munici-
pal prestou também homenagem aos 
trabalhadores da Empresa MAGUE 
e a José Álvaro Vidal. O Memorial à 
MAGUE, instalado na Urbanização da 
Malva Rosa em Alverca, foi inaugurado 
em abril de 2018. Em junho de 2019 foi 
inaugurada na rotunda rotunda do nó 
de Alverca de acesso à auto-estrada 
do Norte o monumento que assinalou 
o centenário das OGMA. Também em 
Alverca, em abril de 2021, foi inaugu-
rada a Escultura de Homenagem a José 
Álvaro Vidal, instalada no Jardim que 
também tem o seu nome.

Município de Vila Franca de Xira prestou homenagem a dezenas de 
cidadãos e entidades do Concelho
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A área da Comunicação constitui-se como mais uma das áreas 
em que o Executivo Municipal procurou estar a par do seu 
tempo, nomeadamente com o incremento da comunicação digi-
tal e online, que permitiu, também, fazer face aos tempos de 
confinamento a que levou a pandemia por COVID-19. Em 2019 foi 
criada e lançada uma nova identidade visual, assente na valori-
zação das características únicas do Concelho e visando comuni-
cá-lo melhor interna e externamente.
2020 foi o ano em que o Município passou também a marcar 
presença nas principais redes sociais de comunicação em 
Portugal. No mesmo ano foram criadas três novas newslet-

ters digitais, para uma comunicação mais direta e próxima 
com os munícipes, enviadas mediante subscrição. 
Mais recentemente foi reformulado o site municipal. Tem 
agora um layout baseado na identidade visual, nomeada-
mente ao nível das cores e formas, conjugando com as novas 
newsletters. Vai ao encontro das últimas tendências de nave-
gação, com design adaptativo a vários tipos de dispositivos e 
as mais recentes diretivas de acessibilidade Web.
De destacar também a criação da aplicação de telemóvel Cityfy, 
com uma informação de cariz eminentemente turístico e cul-
tural, a fim de promover ainda mais a visita ao nosso Concelho.

Comunicação- Valorizar o Concelho e maior proximidade aos Munícipes

Meios tecnológicos facilitam 
interação com autarquia

A evolução tecnológica operada nos últimos anos foi realizada 
para melhorar a interação com os munícipes, em variadas 
áreas. Ancorados ao novo site municipal foram criadas duas 
novas formas de atendimento online, com vista a reduzir tem-
pos e facilitar procedimentos.
Temos assim a “Loja do Munícipe” online, em que se pode 
tratar de assuntos das várias áreas de atividade da Câmara 
Municipal, que integra um chat, através do qual é possível 
trocar mensagens simples com os assistentes das Lojas do 
Munícipe.
Outra nova plataforma é o “NOpaper – Urbanismo” – na 
sequência da disponibilização desta plataforma digital de 
processos urbanísticos, os interessados podem aceder a ela, 
diretamente através da página principal do site.
Neste mandato foi também colocada ao serviço de munícipes 
e visitantes uma rede de wireless nos espaços públicos do 
Concelho, para acesso à internet.
No caminho ribeirinho entre Vila Franca de Xira e Alhandra foi 
também instalada um sistema de videovigilância, numa par-
ceria com a PSP.
Na área da Educação, foram também implementadas plata-
formas que facilitam o tratamento de assuntos do dia a dia 
escolar entre Encarregados de Educação e Escolas.
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Educação

Decorreu no dia 24 de julho’19, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, a Assi-
natura da Carta de Compromisso, no 
âmbito da Transferência de Compe-
tências no domínio da Educação, entre 
o Município de Vila Franca de Xira, os 
Agrupamentos de Escolas e Escola não 
Agrupada do Concelho. 
A cerimónia, que contou com a presença 
da Secretária de Estado Adjunta e da 
Educação, Alexandra Leitão foi o culmi-
nar de um intenso e estreito trabalho de 
colaboração entre a Autarquia e os esta-
belecimentos de ensino que integram a 
rede pública do Concelho, que se con-

substancia no documento agora outor-
gado, e que dá início a um novo ciclo 
onde o Município alarga ao 2.º, 3.º ciclo 
e secundário, as responsabilidades que 
já tinha vindo assumir na rede Pré-Es-
colar e de 1.º Ciclo.
A integração de pessoal não docente no 
mapa de pessoal da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira foi efetivada a 07 
de janeiro’20. A aprovação da lista nomi-
nativa dos cerca de 600 trabalhadores 
não docentes que exercem funções nos 
Agrupamentos de Escolas e Escola Não 
Agrupada do Município de Vila Franca 
de Xira, foi publicada nesta data, em 

Diário da República, e desta forma pas-
saram a integrar, a partir do dia 1 de 
janeiro de 2020, o mapa de pessoal da 
Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira. A Autarquia ficou responsável por 
colocar nesses estabelecimentos todos 
os trabalhadores que o Ministério da 
Educação venha a indicar como neces-
sários no quadro dos rácios em vigor, 
atuais ou futuros. Neste momento o 
Município de Vila Franca de Xira conta já 
com 581 Assistentes Operacionais e 104 
Assistentes Técnicos.

Município assumiu novas competências na área da Educação e reforçou 
pessoal não docente nas Escolas

Projeto “Profissional +”: Autarquia, 
Escolas e Empresas assinam Carta de 
Compromisso
Visando corresponder às necessidades 
de técnicos especializados do mercado, 
foi assinada, a 5 de julho do presente 
ano, a Carta de Compromisso entre 
Câmara Municipal, Escolas e Empresas 
do Concelho, no âmbito do projeto “Pro-
fissional +”.

O Projeto “Profissional +” tem como 
objetivo valorizar as formações inter-
médias, qualificando estas ofertas 
e respondendo às necessidades nas 
empresas locais e regionais. Acompa-
nhando a estratégia nacional do Minis-
tério da Educação para a valorização dos 
cursos de dupla certificação – cursos 
profissionais -, o Projeto “Profissional 
+” pretende aprofundar a ligação entre 

as Escolas e as Empresas do Concelho.
No Ano Letivo de 2021/2022, as Escolas 
do Concelho têm uma oferta de 18 Cursos 
Profissionais das mais diversas áreas, 
disponíveis para consulta no site do Muni-
cípio. O custo dos transportes escolares 
para os alunos que frequentem estes 
cursos profissionais (ensino secundário) 
será suportado a 100% pela Autarquia.

Projeto “Profissional +”: Autarquia, Escolas e Empresas 
comprometem-se com necessidades do mercado
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A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aderiu à Plata-
forma de Ensino Superior Politécnico na Zona Norte de Lis-
boa, através da qual está prevista a realização de três Cur-
sos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) no Município 
Vila-franquense, em parceria com os Institutos Politécnicos 
de Setúbal, Santarém e Tomar. Os cursos serão administra-
dos nos Agrupamentos de Escolas Alves Redol (Vila Franca 
de Xira), do Forte da Casa e na Escola Secundária Gago Cou-
tinho, em Alverca.
No Agrupamento de Escolas do Forte da Casa, em parceria com 
o Instituto Politécnico de Setúbal, será lecionado o Curso de Tec-
nologias de Laboratório Químico e Biológico. O curso contou com 
32 vagas disponíveis, que decorre ao longo de quatro semestres 
(120 créditos) e integra a realização de estágio curricular.

Na Escola Secundária Gago Coutinho, em Alverca, será minis-
trado o Curso de Manutenção de Sistemas Mecatrónicos, pelo 
Instituto Politécnico de Tomar. O curso conta 20 vagas dispo-
níveis.
No Agrupamento de Escolas Alves Redol (Vila Franca de Xira), 
a colaboração está estabelecida com o Instituto Politécnico de 
Santarém, para a oferta do Curso de Tecnologias e Programa-
ção de Sistemas de Informação, tendo 25 vagas disponíveis. 
Todos os cursos decorrem em horário pós-laboral.
Estes cursos conferem um diploma de técnico superior profis-
sional, podendo os respetivos alunos prosseguir os seus estudos 
nos ciclos de licenciatura e integrados de mestrado através de 
concurso especial, que lhes dará acesso a um grau académico.

Concelho de Vila Franca de Xira com oferta de Cursos Técnicos Superio-
res Profissionais no Ano Letivo 2021/2022

O Município de Vila Franca de Xira, com vista a aumentar os 
níveis de participação e de habilitações, criou um programa 
de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino 
superior destinado a alunos residentes no Concelho de Vila 
Franca de Xira com idade igual ou inferior a 30 anos, cujo 
contexto socioeconómico seja menos favorável à prossecu-
ção dos seus estudos. Para o ano letivo 2021/2022 prevê-
-se a atribuição de 20 bolsas de estudo, cada uma delas no 
montante de 1.500€. A medida abrange também o regresso 
à educação e formação num contexto de ensino superior de 
estudantes que tenham abandonado os seus estudos, pre-
tendendo o Município deste modo também contribuir para o 
combate ao abandono escolar. As candidaturas estão dispo-
níveis no site municipal, via online, de 1 a 31 de outubro. Para 
mais informações deve consultar o Regulamento Municipal 
de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino 
Superior em www.cm-vfxira.pt ou contatar o Departamento 
de Educação pelo email: educacao@cm-vfxira.pt .

Município atribui Bolsas de Estudo 
ao Ensino Superior
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Educação

Reparações e manutenção em Estabelecimentos Escolares feitas anual-
mente nas férias de Verão
Durante a pausa letiva de verão, a Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira intervém anualmente de forma alargada e 
aprofundada no parque escolar concelhio. Entre junho e 
setembro, são realizadas as intervenções de manutenção 
de forma que as atividades inerentes ao próximo ano letivo 
decorram em espaços com condições melhoradas, o que tam-
bém influencia positivamente para um ensino e uma aprendi-
zagem tendo em vista o sucesso escolar. 

Em cada ano letivo, de acordo com as prioridades defini-
das, foram feitos investimentos de cerca de meio milhão 
de euros no Parque Escolar Concelhio. No verão de 2021 o 
investimento global foi de cerca de 800.000€, abrangendo 
diferentes tipologias de intervenção em escolas em todas as 
Freguesias do Concelho vila-franquense.

Escola EB da Vala do Carregado (Castanheira do Ribatejo)

Escola EB de Arcena (Alverca do Ribatejo) JI do Sobralinho (Sobralinho)

Escola EB D. António de Ataíde (Castanheira do Ribatejo)
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Escola EB 2,3 do Bom Sucesso (Alverca do Ribatejo)

Escola EB do Casal da Serra (Póvoa de Santa Iria) Escola EB do Casal da Serra (Póvoa de Santa Iria)

JI do Bom Sucesso (Alverca do Ribatejo)
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A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira deu início, em 
outubro’17, à implementação do Projeto Municipal Caleidos-
cópio. Inicialmente integrado em apoios financeiros comu-
nitários e agora a expensas apenas municipais, o projeto 
implementa um conjunto de ações e medidas de promoção do 
Sucesso Educativo, Combate ao Insucesso Escolar Precoce 
e à Exclusão Social. As ações têm vindo a ser implementa-
das por uma equipa multidisciplinar de técnicos da Autarquia 
junto dos Agrupamentos Escolares e Escola Não Agrupada 
do Concelho. As referidas ações destinam-se sobretudo aos 
alunos, em todos os graus de escolaridade, mas também a 
funcionários dos Estabelecimentos de Ensino. 
O Caleidoscópio é implementado com recurso a metodologias 
de educação não formais, focadas na criatividade, inovação e 
empreendedorismo, que pretendem marcar a diferença nas 
nossas escolas. O sue objetivo é, não apenas dos resultados 
pessoais dos alunos, mas também na relação entre pares e 
na interação dos mesmos com outros atores/ parceiros da 
comunidade escolar.

Caleidoscópio combate insucesso escolar e exclusão

O Município de Vila Franca de Xira, no 
arranque de cada ano letivo, presta um 
significativo apoio ao funcionamento 
das várias entidades que integram a 
comunidade escolar do Concelho – 
Estabelecimentos de Ensino, agentes do 
Movimento Associativo e Associações 
de Pais e Encarregados de Educação, 
dando assim continuidade ao trabalho 
que tem vindo a ser desenvolvido ao 
longo dos últimos anos, no sentido de 
corresponder às atuais necessidades 
das famílias e das escolas, almejando, 
cada vez mais, uma escola a tempo 
inteiro de qualidade. 
Num investimento global superior a  
quatro milhões de euros, a autarquia 

apoia nas seguintes áreas de competên-
cia: transportes escolares, atividades de 
enriquecimento curricular (AEC), ativi-
dades de tempos livres (ATL), atividades 
de animação e apoio à família (AAAF), 
refeições escolares, apoio a projetos e 
atividades educativas e subsídios para 
apetrechamento e equipamento.

Apoios financeiros extraordinários 
no âmbito da “Escola a Tempo Inteiro”
Em 2020 foi deliberado um apoio 
extraordinário, ao Projeto “Escola a 
Tempo Inteiro”, no montante global 
de mais de 480 mil euros, destinado a 
garantir a sustentabilidade das Institui-
ções do nosso Concelho, que têm vindo 
a ser parceiras do Município na oferta 

do conjunto de atividades que integram 
este projeto. A medida dispensou tam-
bém o pagamento da mensalidade cor-
respondente a este projeto por parte 
dos encarregados de educação. 
O projeto “Escola a Tempo Inteiro” 
pressupõe a ocupação de crianças e 
jovens do nosso Concelho, nas escolas 
públicas, após o término dos respeti-
vos horários letivos, com um conjunto 
de atividades de animação e de apoio à 
família, que compreendem quer o enri-
quecimento curricular, quer a ocupação 
de tempos livres, para cuja prestação 
são estabelecidas, no início de cada ano 
letivo, um conjunto de parcerias de coo-
peração com diversas entidades. 

Funcionamento dos anos letivos apoiados pela autarquia



SET | OUT | 2021 
13Coesão Social

A Câmara Municipal, em parceria com 
a Rede Social do Concelho assinalou o 
20.º aniversário da Rede Social de Vila 
Franca de Xira, através de uma confe-
rência, dedicada ao tema “O Papel das 
Redes Sociais na Resolução de Proble-
mas Sociais Complexos”, que se reali-
zou em setembro de 2018, na Fábrica 
das Palavras, em Vila Franca de Xira.
O evento, que contou com a presença do 
Ministro do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social, José Vieira da Silva, 

constituiu-se como um espaço de come-
moração do caminho percorrido, mas 
acima de tudo como um espaço privile-
giado de reflexão.
O Plano de Ação da Rede Social do Con-
celho para os anos de 2020 e 2021, foi 
aprovado em julho de 2020, propondo-
-se melhorar as condições de vida da 
população, através da otimização da 
qualidade das respostas existentes; 
promoção da inclusão social e combate 
à pobreza e discriminação, assim como 

fomentando a aquisição de competên-
cias, para melhorar o acesso ao mer-
cado de trabalho. 
A Rede Social de Vila Franca de Xira é 
composta atualmente por cerca de uma 
centena de Instituições. Esta Rede, a 
que o Município aderiu em 1998, conti-
nua focada na construção de um Conce-
lho mais inclusivo e solidário, orientado 
para a promoção da sustentabilidade, 
igualdade de oportunidades, competiti-
vidade e inovação.

Rede Social de Vila Franca de Xira assinalou 20 anos de existência

O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado (SAASI) destina-se aos munícipes que se encontrem em situa-
ção de vulnerabilidade social. Promovido pela Câmara Municipal, numa parceria com 31 entidades,  está implementado em 
todas as Freguesias do Concelho. O projeto potencia respostas mais adequadas aos problemas sociais, rentabilizando os 
meios e recursos, eliminando sobreposições de atuação e permitindo um melhor planeamento dos serviços.
Em 2021 foi distinguido com o “Selo de Boas Práticas de Intervenção Social” pelas Plataformas Supraconcelhias da Grande 
Lisboa e do Oeste que pretende promover e divulgar as iniciativas locais que desenvolvam projetos inovadores e que reflitam 
evidências de mudança na área da intervenção social.

Atendimento Social Integrado do Concelho distinguido com “Selo de 
Boas Práticas”

No final de 2020 foi apresentado o I Plano Municipal para a 
Integração de Migrantes do Concelho de Vila Franca de Xira 
(PMIMVFX). Assenta em três eixos de intervenção (acolhi-
mento; integração/participação e interculturalidade) e quinze 
áreas estratégicas. A partir de um trabalho de identifica-
ção dos recursos existentes, das principais problemáticas e 
das necessidades das pessoas nacionais de países terceiros 
(NPT), o documento desenha respostas integradas em maté-
ria de apoio, integração e acolhimento das pessoas NPT, com 
vista ao combate à pobreza, exclusão social e discriminações. 

Plano Municipal para a Integração 
de Migrantes do Concelho para 
combater discriminação
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O projeto “#Direitos.Com”, implementado entre maio de 2019 
e julho de 2021, teve como objetivo promover a noção de cida-
dania global, com base no respeito pelos Direitos Humanos 
e participação democrática, tendo em vista a valorização da 
diversidade humana, tolerância, não discriminação, combate 
à exclusão e cooperação.
A Associação para a Promoção da Saúde e Desenvolvimento 
Comunitário (APSDC) foi a promotora deste projeto em par-

ceria com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e com o 
Centro de Formação Infante Dom Pedro, com financiamento 
assegurado pelos EEA Grants 2014-2021.
Implementou várias ações de sensibilização e formação junto 
da comunidade local, tendo mobilizado mais de 1200 jovens 
de escolas da rede pública do Concelho e perto de centena 
e meia de profissionais entre docentes, forças de segurança, 
técnicos superiores, assistentes técnicos/operacionais.

Projeto “Direitos.COM” promove cidadania global

Criada a Comissão Municipal para a Deficiência em Vila Franca de Xira

Em dezembro de 2017, assinalando o 
Dia Internacional das Pessoas com Defi-
ciência, foi criada a Comissão Municipal 
para a Deficiência. Tem como princi-
pais objetivos influenciar as políticas 
em favor das pessoas com deficiência, 
a promoção da igualdade de oportuni-
dades a todo(as) os(as) cidadãos(ãs), 
assim como promover a cooperação 

interinstitucional, procurando melho-
rar a qualidade de vida, acessibilidade 
e mobilidade no Concelho para todo(as).
Fazem parte da Comissão representan-
tes da Câmara Municipal e Assembleia 
Municipal; de todas as Juntas de Fre-
guesia; todas as organizações sem fins 
lucrativos, de e para as pessoas com 
deficiência; Agrupamento de Escolas do 

Concelho eleito no Conselho Municipal de 
Educação; Instituto de Segurança Social; 
IEFP – Instituto de Emprego e Formação 
Profissional; Hospital de Vila Franca de 
Xira; ACES – Agrupamento de Centros de 
Saúde Estuário do Tejo; Forças de Segu-
rança (PSP e GNR) e AISC – Associação 
Intervenção Social e Comunitária.
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O Plano Municipal de Saúde e Bem-Estar, apresentado em novembro de 2020 e com linhas de ação a decorrer até 2022, pre-
tende divulgar as iniciativas no Concelho que estimulam comportamentos saudáveis, através da promoção da saúde e quali-
dade de vida das populações. Enquadrado nas opções estratégicas do Plano Nacional de Saúde, visa contribuir, concertada-
mente, para o cumprimento das metas nacionais, tendo em conta as suas necessidades reais e locais.
Ao nível local, o Plano visa maximizar os ganhos em saúde com estratégias focadas na cidadania, afetos e saúde sustentável, 
através de uma articulação com os parceiros da sociedade.

Plano Municipal de Saúde e Bem-Estar para promoção de 
comportamentos saudáveis

Saúde e Nutrição em prol da 
qualidade de vida

Hospital da Bonecada 
dá assistência aos melhores 
amigos das criançasEntre diversos projetos que visam as boas práticas para uma 

vida saudável, a Autarquia promoveu eventos comemorativos 
relacionados com a Saúde, nomeadamente ao nível da Dia-
betes, Obesidade e Coração. São iniciativas integradas no 
objetivo da promoção da saúde para a equidade e a coesão 
social, assim como que para a melhoria da qualidade de vida 
dos Munícipes.
Em maio de 2021 a autarquia lançou o Guia “Coma Bem e 
Poupe Mais - dicas para poupar e receitas económicas”. A 
publicação apresenta um conjunto de receitas nutricional-
mente equilibradas, recorrendo a matérias-primas acessí-
veis, que desmistifica a ideia de que a alimentação saudável é 
inevitavelmente dispendiosa. 

Ao longo de seis anos a Autarquia vila-franquense recebeu o 
“Hospital da Bonecada” – um espaço que pretendeu demons-
trar junto dos mais pequenos a importância dos cuidados de 
saúde, através de jogos de representação, tentando assim 
reduzir o medo e a ansiedade que as crianças possam sentir 
quando se encontram em cuidados médicos.
A iniciativa resultou de uma parceria entre a Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira, a Associação de Estudantes da Facul-
dade de Ciências Médicas de Lisboa, o Hospital Vila Franca de 
Xira e a Associação de Centros de Saúde do Estuário do Tejo.
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Dia da Mulher assinalado em nome da igualdade de género

No âmbito das Comemorações Municipais do Dia Internacio-
nal da Pessoa com Deficiência a Autarquia promoveu desde 
2018, a Semana da Inclusão. As iniciativas nela integradas 
resultam de uma estratégia da Autarquia para a Igualdade e 
Inclusão que, atualmente, já faz do Município de Vila Franca 
de Xira um exemplo de boas práticas à escala nacional.
A Semana promove e sensibiliza para a adoção das boas prá-
ticas inclusivas, apelando para o respeito pelos direitos e pelo 
bem-estar de todos na sociedade.

Entre outros, destaque para as Galas para a Inclusão, espe-
táculos que incluíram artistas e apresentadores com diversos 
tipos de deficiência, demonstrando que a inclusão se faz com 
todos para uma sociedade melhor. Em 2020 destaque tam-
bém para uma palestra online com o orador e ator Paulo Aze-
vedo, com ênfase no acreditar das capacidades de cada um 
para ultrapassar os seus obstáculos e desafios de vida.

Inclusão celebrada com todos e para todos para uma sociedade melhor

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira tem vindo a assi-
nalar o Dia Internacional da Mulher de forma expressiva, com 
programas que pretendem sensibilizar para o desequilíbrio 
que ainda subsiste entre homens e mulheres. Embora com 
enorme progresso ao longo das últimas décadas, a Igualdade 
de Género continua a ser um desafio, em matéria de direitos 
humanos.
Teatro, espetáculos e debates têm marcado a programação, 

sendo de destacar, em 2021, uma “Conversa no feminino” 
online, com a participação de mulheres do Concelho que se 
destacam nas suas áreas de atuação: Ana Catarina Pereira 
(Guarda-Redes de Futsal); Ana Sofia Antunes (Secretária de 
Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência); Maria do 
Carmo Rodrigues (Comandante do Destacamento Territorial 
da GNR de VFX); Maria do Céu Padinha (Presidente do Rancho 
Típico Avieiros de VFX) e Maria João Luis (Atriz e Encenadora).
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Autarquia foi pioneira na realização do Dia Paralímpico Municipal

Vila Franca de Xira foi o primeiro Município no país a realizar, 
em abril de 2018, em conjunto com o Comité Paralímpico, o 
Dia Municipal do Desporto Paralímpico, promovendo o des-
porto adaptado junto das escolas.

O principal objetivo foi reforçar a sensibilização dos mais 
jovens para as modalidades desportivas praticadas por pes-
soas com deficiência. 

O XIRADAPTA é um Programa Municipal que visa apoiar a adaptação das habitações de pessoas com deficiência ou incapaci-
dade, que se apresentem em situação de carência económica. Este apoio tem como objetivo a eliminação de barreiras, procu-
rando a autonomia e a qualidade de vida dos munícipes. O Município pretende contribuir desta forma para a construção de um 
Concelho inclusivo e acessível. Mais informações e esclarecimentos podem ser obtidos através da Loja do Munícipe.
O projeto entrou em funcionamento a 13 de julho 2018.

XIRADAPTA: viver a sua casa sem barreiras 
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Em abril de 2019 entrou em funcionamento, na Loja do Muní-
cipe de Vila Franca de Xira, o “Balcão da Inclusão”, resultante 
de um protocolo assinado com o Instituto Nacional para a 
Reabilitação (INR). Vila Franca de Xira integrava, na ocasião, 
os 50 Municípios do País com este serviço.
O Balcão funciona por marcação, com possibilidade de deslo-
cação dos técnicos mediante pedido e necessidade de quem 

o procure. Ao serviço estão três técnicos que receberam for-
mação pelo INR, estando ainda disponível o atendimento em 
língua gestual.
Esta foi mais uma aposta no caminho da inclusão ao criar um 
serviço de atendimento para pessoas com deficiência, incapa-
cidade e suas famílias. 

“Balcão da inclusão” para pessoas com deficiência

Banco de Ajudas Técnicas para maior autonomia de pessoas com 
incapacidade ou deficiência

O Banco de Ajudas Técnicas (BAT) do 
Concelho recebeu um novo impulso 
por parte da Câmara Municipal, que o 
relança, em 2021, em conjunto com as 
Juntas de Freguesia e Associações do 
Concelho.

O BAT pretende envolver a comunidade 
na doação de material e equipamentos 
técnicos de que já não necessite (como 
andarilhos, canadianas, cadeiras de 
rodas ou camas articuladas) para os 
facultar gratuitamente à população 

carenciada, com deficiência ou incapa-
cidade, residente no Concelho. Pode-
rão candidatar-se ao apoio deste banco 
todas as pessoas residentes no conce-
lho que apresentem condições objetivas 
dessa necessidade. 
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Foi criado, em 2018, o Gabinete das 
Acessibilidades, que, de forma trans-
versal a outras unidades orgânicas da 
Autarquia, dá apoio à gestão urbanís-
tica, para que novas intervenções pos-
suam as adequadas condições de aces-
sibilidade. O Gabinete também propõe 
regulamentos e emite pareceres sobre 

mobilidade e acessibilidades, trânsito 
e ocupação de via pública, sendo ainda 
responsável pela elaboração de proje-
tos de melhoria de acessibilidades nos 
edifícios públicos.
O Gabinete contribui ainda para a pro-
moção de uma comunicação mais inclu-
siva e acessível, mediante a disponibi-

lização de boas práticas e regras para 
esse fim.
Exemplos dessa prática são a criação 
de guiões pictográficos e da adaptação 
de textos em exposições (que estavam 
apenas em Português) para informação 
bilingue.

Gabinete das Acessibilidades para um melhor espaço público

Projeto ART FOR ALL – Inclusão pela Arte

O Projeto “ART FOR ALL – Inclusão pela Arte”, com um crono-
grama de ações previsto até julho de 2023, pretende promo-
ver a inclusão social através da arte.
Numa perspetiva holística e na prossecução de uma política 
de proximidade, esta operação abrange diversas atividades 
gratuitas, dirigidas à população que reside e frequenta o 

Bairro Municipal do PER, da Quinta da Piedade, assim como a 
outras pessoas da comunidade em geral, desenvolvidas com 
o apoio técnico especializado, na área das ciências sociais, 
por uma equipa multidisciplinar.
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A Estratégia Local de Habitação do 
Município de Vila Franca de Xira foi apro-
vada em maio de 2021. Este documento, 
essencial para o enquadramento dos 
apoios financeiros a conceder no âmbito 
da candidatura ao Programa de Apoio ao 
Acesso à Habitação (1.º Direito), faz um 
diagnóstico global e a identificação das 
carências habitacionais existentes no 
Concelho de Vila Franca de Xira, permi-
tindo a elaboração de uma estratégia de 

atuação municipal.
Foram identificados 161 agregados 
familiares, num total de 411 cidadãos 
que vivem em condições habitacionais 
indignas e cuja situação de carência 
financeira não lhes permite suportar o 
custo do acesso a uma habitação ade-
quada. O objetivo definido pela Câmara 
Municipal é que, até 2026, Vila Franca 
de Xira alcance uma redução das carên-
cias habitacionais dos seus residentes. 

As soluções propostas respondem à 
totalidade das situações sinalizadas, 
ficando o Município diretamente res-
ponsável pela resolução das situações 
de carência habitacional em 111 agre-
gados familiares. O investimento glo-
bal estimado é de 11 milhões de euros, 
sendo também a Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira a entidade que 
assume o maior compromisso em ter-
mos de investimento – 87% no total.

Estratégia Local de Habitação do Município de Vila Franca de Xira 
estabelece investimento global de 11 milhões de euros

Bairros de habitação social requalificados
Os bairros do Programa Especial de Realojamento (PER) da 
Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, e de Povos e do 
Bom Retiro (em Vila Franca de Xira), foram reabilitados nos 
últimos anos, a fim de melhorar as suas condições de habita-

bilidade, num investimento municipal de cerca de 1,9 milhões 
de euros. As intervenções fazem parte da estratégia de apoio 
à habitação social e de combate às desigualdades sociais. 
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O Programa “Pontes” visa atribuir à população com mais de 
55 anos do concelho de Vila Franca de Xira uma cidadania par-
ticipativa com vista a uma maior independência e autonomia.
Sob o lema:” Olhar, Aproximar, Sentir”, este programa pre-
tende sinalizar e acompanhar pessoas com mais de 55 anos 
que estejam em situação de isolamento social e geográfico e/
ou que se encontrem sós. Desta forma, pretende-se conhecer 

as suas expetativas, carências e faculdades, detetando preco-
cemente situações de risco e promovendo o seu acompanha-
mento através de um serviço de teleassistência e uma ação 
social de proximidade, junto daqueles que apresentem um 
quadro de vulnerabilidade. Atualmente o Programa "Pontes" 
abrange um total de 324 idosos, dos quais 77 beneficiam do 
serviço de teleassistência.

Programa Pontes - aproximar a população sénior

Projeto Municipal “Ativ@mente” - Envelhecimento Ativo

O projeto Municipal “Ativ@amente”, diri-
gido à população com mais de 55 anos, 
visa integrá-la numa estratégia para 
uma adequada inclusão social e promo-
ção de envelhecimento ativo e saudável.
Abrange diversas atividades, nomea-
damente oferta cultural, educacional e 
de convívio; espaços de diálogo, de tro-

cas de experiência e de conhecimentos 
intergeracionais; estratégias para dimi-
nuir o isolamento social e a exclusão em 
interação com as famílias, assim como 
ações de formação, encontros, seminá-
rios, workshops, estudos dirigido aos 
funcionários de instituições com uten-
tes pertencentes a esta faixa etária.

O programa “Ativ@mente” tem um cro-
nograma de ações previsto até novem-
bro de 2021, contando com o apoio 
técnico especializado de uma equipa 
multidisciplinar, que integra áreas 
desde a psicologia, ciências sociais e 
nutrição até à fisiologia. 

PONTES
olhar, aproximar e sentir
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O desfile de moda para quem já está na “idade dourada” tem 
lugar, anualmente, em Vila Franca de Xira, na Praça de Toiros 
“Palha Blanco”. Neste grandioso espetáculo, os idosos assu-
mem o papel de destaque no desfile de moda, num cenário 
cheio de cor, luz, alegria, música e animação. Ao charme dos 
mais velhos juntam-se ainda crianças, jovens e pessoas com 
deficiência, num resultado surpreendente.
Esta iniciativa tem por objetivo valorizar quem já passou a 
linha dos 60 anos e proporcionar uma troca de experiências, 

em nome da integração social.
Anualmente marcam presença neste evento artistas nacio-
nais de referência os quais valorizam o espetáculo com a sua 
participação. São também parceiros essenciais para a con-
cretização do evento as empresas de comércio de vestuário, 
cabeleireiros e maquilhagem do Concelho.
Em 2021, a Passerelle D'Ouro assinalou os seus 25 anos e 
voltou a realizar-se, depois de em 2020 não ter sido possível 
a sua concretização.

Passerelle d’Ouro – a moda como fator de inclusão

Festa da Flor: 
o evento em que a população sénior tem um dia bem passado
O Município de Vila Franca de Xira promove anualmente um grande evento exclusivamente dedicado à população sénior do 
Concelho: a Festa da Flor.
Proporcionar um dia diferente, com muita animação e convívio é o objetivo desta realização para a população sénior, incluída 
no projeto municipal “Envelhecer de modo saudável e equilibrado, através da actividade física e movimento”.
Música, dança, ginástica e artes plásticas são os pontos principais deste dia, em que cerca de dois milhares de pessoas se 
encontram, num salutar ambiente de confraternização.



SET | OUT | 2021 
23Coesão Social

Anualmente a Autarquia assinala o Dia 
Mundial da Criança, com diversões e 
inúmeras atividades lúdicas e recrea-
tivas, com vista a proporcionar um dia 
feliz, ao ar livre, aos mais pequenos. 

Nos últimos anos a iniciativa decorre na 
Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa 
de Santa Iria, mas, em 2021, foi assina-
lada online, devido à pandemia. Mensa-
gens divertidas, guloseimas coloridas, 

atividades físicas e recordar alguns dos 
melhores momentos de anos anterio-
res, foi a forma encontrada para assi-
nalar o momento, nas suas plataformas 
digitais.

Dia Mundial da Criança – fazer felizes os mais pequenos

Centro de Apoio à Vítima com atendimento especializado e dedicado

A Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira tem a funcionar, desde 8 de junho 
de 2020, o Centro de Apoio à Vítima 
(CAV), com atendimento especializado 
e contactos dedicados, nomeadamente 
um endereço eletrónico e um contacto 
telefónico exclusivo e direto (apoiovi-
tima@cm-vfxira.pt / 92 55 99 039).

Este serviço é dirigido a todas as víti-
mas de crime, independentemente do 
enquadramento legal e é constituído 
por uma equipa técnica multidisciplinar 
(jurista, assistente social e psicóloga). 
As situações enquadráveis são sina-
lizadas pelo Serviço de Atendimento 
e Acompanhamento Social Integrado 

(SAASI), em funcionamento em todas as 
sedes das Juntas de Freguesia.
O Centro de Apoio à Vítima entrou em 
funcionamento a 8 de junho de 2020.
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Em fevereiro de 2021 a Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira procedeu ao reforço da sua frota de recolha de resíduos 
mediante a aquisição de quatro viaturas, de volumetria subs-
tancialmente superior às até então existentes, e dotadas de 
um novo software, destinadas à recolha de resíduos sólidos 

urbanos e de resíduos biodegradáveis. Com este investi-
mento o Município incrementa assim, de forma significativa, 
sobretudo a nível das cidades do Concelho, a sua capacidade 
de ação no âmbito da recolha de resíduos.

Frota Municipal reforçada através da aquisição de novas viaturas

A Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira promove anualmente votações no 
âmbito do Orçamento Participativo (OP), 
projeto que se divide em três vertentes: 
Geral, Entidades e Jovem. Com uma 

verba global de 1.000.000,00€, preten-
de-se assim incrementar a participação 
dos cidadãos na escolha e decisão de 
projetos a implementar no Concelho. 
As regras de participação, informação 

sobre fases a decorrer bem como pro-
jetos anteriores podem ser consultadas 
no Portal do OP, em op@cm-vfxira.pt.

Orçamento Participativo - Todos podem fazer a diferença
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Recolha de resíduos urbanos - Município implementa novo sistema de 
gestão inteligente
A recolha de resíduos no nosso Conce-
lho conta com um novo sistema inteli-
gente de gestão. Apresentado em feve-
reiro’ 21, este novo sistema está assente 
numa plataforma tecnológica inovadora 
e num software específico, permitindo, 
entre outros aspetos, a georreferen-

ciação e a medição, através de senso-
res, da volumetria de resíduos urbanos 
depositados no território concelhio.
Este projeto vem dar continuidade ao 
forte investimento feito pela Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira na área 
da recolha de resíduos urbanos nos 

últimos anos, consubstanciado na reno-
vação da frota, na instalação de novas 
ilhas ecológicas por todo o Município e 
também no reforço de recursos huma-
nos afetos à recolha de resíduos. 

Georreferenciação de árvores e sistema integrado de rega já são uma 
realidade
Em dezembro de 2020 o Município deu 
a conhecer duas plataformas digitais 
inovadoras, desenvolvidas pelos servi-
ços Municipais nas áreas do Ambiente e 
de Informática. Uma delas destina-se à 
georreferenciação de árvores do Conce-
lho e a outra consiste num sistema inte-
grado de gestão da rega. No momento, 
o Presidente da Autarquia, Alberto Mes-
quita, sublinhou que estas ferramentas 
inovadoras constituem-se como um 

forte impulso em prol da sustentabili-
dade e terão “impacto no amanhã”: a 
georreferenciação de árvores nas áreas 
urbanas permite “promover práticas 
de manutenção e de gestão florestal 
mais sustentáveis numa manifestação 
dinâmica em prol do valor dos ecossis-
temas”. No que diz respeito ao sistema 
integrado de gestão da rega, os técnicos 
municipais conseguem remotamente 
otimizar a rega em função das medições 

climáticas. Trata-se de um sistema que 
permite evitar consumos excessivos de 
água da rede pública e permitir uma 
redução nos consumos entre 30 a 60 por 
cento Para além de detetar falhas no 
sistema de rega e ruturas, os técnicos 
conseguem agora fazer também uma 
gestão integrada e mais eficiente das 
zonas verdes, através de leituras diárias 
dos dados climatéricos.
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A Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira procedeu em agosto’ 21 à instala-
ção de 44 oleões de rua em todo o ter-
ritório do Município, dando mais um 
passo importante na recolha seletiva 
de resíduos. O objetivo desta medida é a 
correta separação e deposição de óleos 
alimentares usados, com proveniência 
do setor doméstico. Instalados junto 
de ecopontos já existentes, espera-se 
assim incentivar mais esta forma de 
deposição seletiva.

Deposição seletiva - 
Município instala 44 
oleões de rua destina-
dos à recolha de óleo 
alimentar usado

Investimento em ilhas ecológicas reforçado em 2020 e 2021
Em 2020 e 2021 a Câmara Municipal 
procedeu à instalação de novos esquipa-
mentos de recolha de resíduos enterra-
dos – ilhas ecológicas - permitindo um 
aumento da capacidade de deposição. A 
instalação destes novos equipamentos 
representa um investimento de mais de 
um milhão de euros e tem por objetivos 

reforçar a capacidade de deposição e 
garantir a acessibilidade num raio de 
100 metros, conforme a legislação em 
vigor. Para cada equipamento é avaliada 
a capacidade de deposição, tendo em 
conta o número de habitações no local 
e a produção diária de resíduos urbanos 
por habitante. Decorre ainda do reforço 

deste sistema de deposição um aspeto 
importante para as nossas cidades, 
vilas e aldeias, que é a requalificação da 
área envolvente, reduzindo o número de 
equipamentos à superfície e devolvendo 
o espaço às populações.
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Teve início em maio de 2021 a primeira fase de implemen-
tação do projeto para a recolha seletiva de resíduos urbanos 
biodegradáveis, tais como restos de comida ou desperdícios 
de fruta e legumes sem condições de serem consumidos. 
Nesta primeira etapa o projeto contemplou duas vertentes -  
a recolha de proximidade, no setor residencial da cidade da 
Póvoa de Santa Iria, e a recolha junto de Restaurantes e fruta-
rias aderentes, Refeitórios Escolares e Mercados Municipais, 
em todo o Concelho.
Entretanto foi também aprovada a candidatura apresentada 
pelo Município ao Portugal 2020 – Programa Operacional Sus-
tentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), que 
permite alargar o projeto à recolha residencial na cidade de 
Alverca do Ribatejo. Prevê-se que até ao final de 2023 esteja 
implementada em todo o Concelho uma rede de recolha sele-
tiva de separação e reciclagem de bio resíduos.

Está a ser implementado no nosso Concelho, numa inicia-
tiva da Câmara Municipal em parceria com a VALORSUL, um 
projeto de reciclagem doméstica de matéria orgânica, pro-
veniente de hortas, jardins e resíduos alimentares. Trata-se 
do projeto de compostagem, denominado “Compostar, outra 
forma de reciclar”, que consiste na oferta de um compostor 
doméstico com vista à realização de composto e utilização do 
mesmo nas áreas de jardinagem da habitação, promovendo 
assim a economia circular. 

Os munícipes que queiram participar receberão gratuita-
mente um compostor, bem como formação sobre o processo 
de compostagem doméstica. Qualquer pessoa que disponha 
de espaço exterior livre poderá participar neste projeto de 
reciclagem doméstica, devendo os interessados contactar o 
Departamento de Ambiente e Gestão do Espaço Público atra-
vés do email ambiente@cm-vfxira.pt.

O Município de Vila Franca de Xira conquistou pelo décimo ano 
consecutivo a “Bandeira Verde”, galardão máximo atribuído 
pela Associação Bandeira Azul da Europa no âmbito do Pro-
grama ECO XXI. Este Projeto visa distinguir as boas práticas 
ambientais e o empenho das Autarquias na melhoria contínua 
em prol do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

Município implementa projeto 
inovador de recolha seletiva de 
resíduos urbanos biodegradáveis 

Tem horta ou jardim? - Adira à compostagem doméstica e contribua 
para um melhor ambiente

Município de Vila Franca de Xira 
recebe pelo décimo ano consecutivo 
o galardão Bandeira Verde – 
Programa ECO XXI
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Em agosto de 2020 a Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira atribuiu mais 24 
Hortas Urbanas em Povos. A criação 
de Hortas Urbanas no Concelho de Vila 
Franca de Xira é uma das medidas pro-

movidas pela Autarquia no âmbito do 
desenvolvimento sustentável, pelo que 
são já perto de 350 talhões em todo o 
Município, distribuídos por Alverca do 
Ribatejo, Póvoa de Santa Iria, Vialonga 

e Vila Franca de Xira. O Forte da Casa 
será o próximo território com hortas 
urbanas, existindo já o seu projeto de 
execução.

24 Hortas Urbanas entregues em Povos, Vila Franca de Xira

“Brigada do Amarelo” e “Qual É o Seu 
Papel?” são dois dos projetos no âmbito 
da educação ambiental que têm vindo 
a ser promovidos ao longo dos últimos 
anos nas escolas do Concelho, com o 
objetivo sensibilizar e educar as nossas 

crianças para as questões ambientais, 
concretamente no que diz respeito à 
reciclagem de resíduos. Alunos do pré-
-escolar e 1.º ciclo são assim convida-
dos a participar num concurso onde são 
atribuídos prémios aos melhores resul-

tados a nível da recolha de embalagens, 
“Brigada do Amarelo”, e aos melhores 
resultados a nível da recolha de papel e 
cartão, “Qual é o Seu Papel?”.

Concursos de reciclagem promovidos nas escolas do Concelho
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“Pedalada pelo Ambiente” é o nome 
de uma iniciativa que tem vindo a ser 
promovida pelo Município nos últimos 
anos, tendo por objetivo a sensibilização 

para o uso dos transportes alternativos 
e, em simultâneo, de combate ao seden-
tarismo. Os participantes, 400 na última 
edição (2019), realizam um passeio 

de cerca de 16 km, abrangendo a zona 
ribeirinha do Concelho, uma zona privi-
legiada para prática de exercício físico.

Em julho de 2020 a Câmara Municipal apresentou o seu Plano Municipal de Ambiente. O documento define ações para o desen-
volvimento sustentável até 2030, sendo um documento fundamental no âmbito do cumprimento dos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) e é estruturante para a elaboração de outros documentos estratégicos, tais como o Plano Diretor 
Municipal.

Município promove iniciativa de sensibilização para uso de transportes 
alternativos 

Autarquia apresenta o seu Plano Municipal de Ambiente
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30 Obras Municipais 

Requalificação urbana SET  |  OUT  |  2021

Reabilitação Estrada Nacional 10   (Alverca – Forte Casa – Póvoa S. Iria)
Investimento:  (1ª fase) - 5.586.039,79€

• [OBRA CONCLUIDA]

Terminal rodo-ferroviário de Alverca do Ribatejo
Investimento:  1.165.000,00€

• [OBRA CONCLUIDA]
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Requalificaçao urbanaSET  |  OUT  |  2021

Em junho de 2020, foi apresentado o projeto de execução para a continuidade do Caminho Pedonal Ribeirinho, que fará a ligação a Alverca 
do Ribatejo e ao Sobralinho. O Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo Alverca do Ribatejo / Sobralinho tem um investimento previsto 
de 6,4 milhões de euros e irá enriquecer o Concelho de Vila Franca de Xira com mais 6km de requalificação da Frente Ribeirinha e uma 
nova estrutura ecológica, de recreio e lazer e de conservação da natureza, que inclui uma praia fluvial – tradicionalmente chamada de 
“Praia dos Tesos”.
Em 2021, a Câmara Municipal contratou um empréstimo bancário que permitirá, nos próximos anos, a concretização deste importante 
projeto para o Município.

Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e Ciclovia do Tejo - Póvoa de Santa Iria
Investimento:  2.176.396,10€ 

• [OBRA CONCLUIDA]

Futura Frente Ribeirinha Alverca do Ribatejo / Sobralinho
Procedimento de empreitada em curso
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Requalificação urbana SET  |  OUT  |  2021

Requalificação Eixo St.ª Sofia / Quinta da Mina / Celeiro da Patriarcal / Conservação Chafariz do Alegrete 
/ Praça Bartolomeu Dias - Vila Franca de Xira
Investimento: 4.144.902,00€

• [OBRA CONCLUIDA]
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Requalificaçao urbanaSET  |  OUT  |  2021

Requalificação da Avenida Batista Pereira -  Alhandra
Investimento: 745.575,51€ (IVA incluído) 

• [OBRA CONCLUIDA]

Requalificação Eixo Povos/Quinta da Grinja - Vila Franca de Xira
Investimento: 2.397.569,28€

• [OBRA CONCLUIDA]



vv

34 Obras Municipais 

Requalificação urbana SET  |  OUT  |  2021

Requalificação da Avenida Infante D. Pedro -  Alverca do Ribatejo
Investimento: (1ª fase)  -  655.355,56€ 

• [OBRA CONCLUIDA]

Nova Unidade de Saúde Familiar - Vialonga
Investimento:  834.220,00€

• [OBRA CONCLUIDA]
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Requalificaçao urbanaSET  |  OUT  |  2021

Requalificação da Escola Básica 1 n.º 1 - Vialonga
Investimento:  579.746,52€

• [OBRA CONCLUIDA]

Novas instalações dos Bombeiros Voluntários - Vialonga
Investimento Total:  966.000,00€ (Comparticipação Municipal: 292.691,58€)

• [OBRA CONCLUIDA]
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Requalificação urbana SET  |  OUT  |  2021

Requalificação da Escola Básica Álvaro Guerra - Vila Franca de Xira
Investimento:  1.319.000,00€
Previsão de conclusão: novembro '21

[OBRA EM CURSO]
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Requalificaçao urbanaSET  |  OUT  |  2021

Retirada de amianto das Escolas do Concelho 

Investimento: 
Lote 1 - Escola Secundária do Forte da Casa  - €234.136,02 (valor C/ IVA)
Lote 2 - Escola Básica Padre José Rota - Forte da Casa - €176.060,13 (valor C/ IVA)
Lote 3 - Escola Básica do Bom Sucesso - Alverca do Ribatejo - €206.136,82 (valor C/ IVA)
Lote 4 - Escola Básica Aristides de Sousa Mendes - Póvoa de Santa Iria - €182.936,25 (valor C/ IVA)
Lote 5 - Escola Secundária Alves Redol - Vila Franca de Xira - €149.572,61 (valor C/ IVA)
Lote 6 - Escola Básica D. António de Ataíde - Castanheira do Ribatejo - €84.083,50 (valor C/ IVA)

Data de início: março´21

• [OBRA CONCLUIDA] 

Até ao final de 2021, todas as Escolas do Concelho de Vila Franca de Xira estarão livres de amianto.



vv

38 Obras Municipais 

Requalificação urbana SET  |  OUT  |  2021

Variante de Vialonga
Investimento:  468.074,69€ (valores de investimento de 2018 a 2020)

• [OBRA CONCLUIDA]

Requalificação das rotundas da Bolonha e Caniços - Póvoa de Santa Iria
Investimento:  41.472,30€

• [OBRA CONCLUIDA]

Requalificação da  Avenida Combatentes da Grande Guerra -  Vila Franca Xira
Investimento: 273.149,81€

• [OBRA CONCLUIDA]
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Requalificaçao urbanaSET  |  OUT  |  2021

Requalificação do Jardim Álvaro Vidal - Alverca do Ribatejo
Investimento: 819.000,00€

• [OBRA CONCLUIDA]

Abrigo de passageiros da Malva Rosa - Alverca do Ribatejo
Investimento:  59.360,00€ 

• [OBRA CONCLUIDA]

Monumento à Aeronáutica - Alverca do Ribatejo
Investimento (Municipal):  157.087,00€

• [OBRA CONCLUIDA]
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Requalificação urbana SET  |  OUT  |  2021

Requalificação da Praça 7 Março - Alhandra
Investimento:  150.159,85€

• [OBRA CONCLUIDA]

Antiga Escola nº 1 da Armada / Demolição de edifícios para construção do tribunal de Vila Franca de Xira
Investimento:  189.740€

• [OBRA CONCLUIDA]
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Requalificaçao urbanaSET  |  OUT  |  2021

Alteração da Cobertura do Complexo de Piscinas - Vila Franca Xira
Investimento:  857.540,00€

• [OBRA CONCLUIDA]

Beneficiação do Mercado -  Alhandra
Investimento:  135.027,57€

• [OBRA CONCLUIDA]
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Requalificação urbana SET  |  OUT  |  2021

Requalificação do Parque de estacionamento e parque infantil no Largo do Forte da Casa
Investimento:  135.141,93€

• [OBRA CONCLUIDA]

Remodelação rede SMAS nas ruas Laura Palha e circundantes - Castanheira do Ribatejo 
Investimento:  194.931,42€

• [OBRA CONCLUIDA]

Casa do Músico - Alverca do Ribatejo
Investimento:  234.726,46€

• [OBRA CONCLUIDA]
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Requalificaçao urbanaSET  |  OUT  |  2021

Bolsas estacionamento na Estrada da Vala do Carregado - Castanheira do Ribatejo
Investimento:  157.471,28€

• [OBRA CONCLUIDA]

Requalificações Bairros PER da Póvoa S. Iria e Vila Franca de Xira (Povos / Bom Retiro)
Investimento: 1.840.154,00€

• [OBRA CONCLUIDA]
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Requalificação urbana SET  |  OUT  |  2021

Requalificação do Polidesportivo das Quintas 
Castanheira do Ribatejo
Investimento:  158.340,68€

• [OBRA CONCLUIDA]

Requalificação dos espaços exteriores no Bairro 
Nascente do Cabo - Vialonga
Investimento:  100.558,46€

• [OBRA CONCLUIDA]

Conservação do Pavilhão Desportivo - Cachoeiras
Investimento:  159.412,00€

• [OBRA CONCLUIDA]

Requalificação da Praceta da Cevadeira     
Castanheira do Ribatejo
Investimento:  114.642,00€

• [OBRA CONCLUIDA]
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Requalificaçao urbanaSET  |  OUT  |  2021

Sede para a Associação das Vítimas de Legionella 
Forte da Casa
Investimento:  18.113,00€

• [OBRA CONCLUIDA]

Memorial à Mague 
Alverca do Ribatejo
Investimento:  17.830,00€

• [OBRA CONCLUIDA]

Demolição de Edifício
Verdelha de Baixo – Forte da Casa
Investimento:  70.849,74 €

• [OBRA CONCLUIDA]

Demolição edifício amarelo CBEI - Vila Franca de Xira
Investimento:  146.280,00€

• [OBRA CONCLUIDA]

Demolição de armazéns na frente ribeirinha da 
Póvoa de Santa Iria
Investimento:  77.099,10€

• [OBRA CONCLUIDA]
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Obras públicas e requalificação urbana SET  |  OUT  |  2021

Estabilização de Talude na EN 248-3 - 2ª Fase - São João dos Montes - Alhandra
Investimento: 315.245,00 € 

• [OBRA CONCLUIDA] 

Requalificação do Largo Moisés do Carmo - Alhandra

Investimento: 95.400,00 € 
Data de início: junho´21

• [OBRA CONCLUIDA]
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Obras públicas e requalificaçao urbanaSET  |  OUT  |  2021

Execução da Passagem Superior Pedonal na EN 10, ao Km 129+700, Junto à Urbanização da Malva Rosa 
Alverca do Ribatejo
Investimento: 630.647,00 €
Data de início: janeiro ’21
Previsão de conclusão: novembro '21

• [OBRA EM CURSO]

Reimplantação do Pelourinho - Alhandra
Investimento:  30.400,00€
Data de início: julho '21
Previsão de conclusão: outubro '21

• [OBRA EM CURSO] 
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Obras públicas e requalificação urbana SET  |  OUT  |  2021

Modernização do Centro de Recolha Oficial - Castanheira do Ribatejo
Investimento: 77.310,63€

Reabilitação da Rua da Juventude - Troço Entre a Rua do Trabalhador e a Praça da Sociedade Filarmónica 
Recreio Alverquense
Investimento: 320.144,53 €
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Obras públicas e requalificaçao urbanaSET  |  OUT  |  2021

Realização de pinturas exteriores em escolas do 1.º CEB 2021
Investimento: 56.484,41€
Data de início: Junho '21

• [OBRA CONCLUÍDA]
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Urbanismo

A reabilitação e regeneração urbana são prioritárias na atua-
ção da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. A delimi-
tação e operacionalização de Áreas de Reabilitação Urbana 
(atualizadas em março de 2021), com especiais benefícios e 
incentivos fiscais dirigidos aos particulares na reabilitação de 
imóveis (os Programas “Reabilitar, Consigo!” e “Revitalizar, 
Consigo!”), é um importante vetor de uma área fundamental 
para a melhoria do espaço público e, consequentemente, da 
qualidade de vida das populações.
Ao longo do mandato 2017/2021, por iniciativa municipal, 
foram realizadas obras inseridas nas Áreas de Reabilitação 
Urbana, em edifícios municipais e no espaço público num 
valor global superior a 37 milhões de euros.
No âmbito das intervenções particulares de reabilitação 
urbana promovidas através dos Serviços de Urbanismo da 
Câmara Municipal, houve registo de 108 processos entre 2018 
e 2021.
Um trabalho cujos bons resultados apresentam uma visível 
melhoria do espaço urbano, abrindo também boas perspeti-
vas para os projetos a concretizar no futuro.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, que em 1995 deli-
mitou um total de 46 Áreas Urbanas de Génese Ilegal – AUGI’s 
no seu território, regista atualmente uma taxa de legalização 
de 91%, relativamente aos 67 processos de reconversão cons-
tituídos.
Foram já emitidos 56 alvarás (5 dos quais no Mandato 2017-
2021), pelo que em 37 das 46 AUGI’s delimitadas, o pro-
cesso de legalização está totalmente concluído. Estão em 
desenvolvimento, com vista à sua legalização, um conjunto 
de cinco processos, já com estudo de loteamento aprovado 
pela Câmara Municipal, em articulação com as comissões de 
administração de proprietários e demais entidades às quais 
compete a emissão de pareceres técnicos.
As infraestruturas da responsabilidade da Autarquia, nas 
AUGI’s cuja legalização está concluída, têm vindo a decorrer 
de forma faseada. Após a conclusão das obras no Casal da 
Carcaça e Casal do Cabreiro (ambas em Alverca), apenas está 
por concluir a AUGI da Fonte Santa.
Os processos de mais complexa resolução centram-se em 
quatro situações em que, ou por inexistência de comissão 
de administração legalmente constituída, ou por manifesto 
desinteresse dos proprietários, não tem sido possível à 
Autarquia avançar com os respetivos processos. Existe ainda 
na freguesia de Vialonga uma situação especifica em que, por 
desconformidade com o Plano Diretor Municipal (PDM), não é 
possível avançar para já com o processo de reconversão. No 
contexto da 2.ª Revisão do PDM, a Autarquia espera que seja 
possível criar as condições para o seu desenvolvimento. 

Em abril de 2021, entrou em funcionamento a Plataforma NO 
PAPER, permitindo a desmaterialização dos processos urba-
nísticos e a sua tramitação por meios digitais.
Este foi um passo muito importante para o Serviço de Urba-
nismo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, que pro-
moveu a desburocratização e a modernização administrati-
vas, tornando a tramitação dos processos urbanísticos mais 
rápida, eficiente e transparente. 
A Plataforma NO PAPER é ainda uma ferramenta que pro-
move a sustentabilidade ambiental, já que no futuro estará 
reduzida ao mínimo a existência de papel nos processos de 
gestão urbanística. Está acessível através do site da Câmara 
Municipal, sendo de utilização simples e intuitiva e permi-
tindo a submissão de processos de 2.ª Feira a Domingo, 24 
horas por dia. 

Reabilitação Urbana: uma opção 
estratégica bem visível no espaço 
público 

Em Vila Franca de Xira, 91% das 
AUGI’s estão legalizadas ou em 
processo de legalização

Plataforma NO PAPER introduz a 
desmaterialização dos Processos 
Urbanísticos
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A Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira iniciou em janeiro de 2019 a 2.ª 
Revisão do seu Plano Diretor Municipal 
(PDM). Enquanto instrumento legal fun-
damental na gestão do território muni-
cipal, o PDM define o quadro estratégico 
de desenvolvimento territorial do muni-
cípio, sendo o documento de referência 
para a elaboração dos demais planos 
municipais. O processo de revisão obe-
dece assim a um conjunto alargado de 
procedimentos legais que têm vindo a 
ser cumpridos pela Autarquia, adaptan-
do-se às alterações da legislação entre-

tanto publicadas e aos impactos da Pan-
demia de Covid-19 no funcionamento 
dos serviços públicos. A 2.ª revisão do 
PDM deverá estar concluída em julho de 
2022.
Apesar dos constrangimentos decor-
rentes da situação pandémica, ficou 
concluída no primeiro trimestre de 2021 
a primeira fase da revisão do PDM, con-
tendo os Estudos de Caracterização e 
Relatório de Fatores Críticos à Deci-
são (no âmbito da Avaliação Ambiental 
Estratégica). Até ao final de 2021, está 
prevista a elaboração da Proposta Glo-

bal do Plano, a submeter a parecer da 
Comissão Consultiva.
Paralelamente, e também no contexto 
da revisão do PDM, a Câmara Municipal 
procedeu à realização de outros traba-
lhos, nomeadamente a conclusão da 
Cartografia de todo o Concelho e sua 
homologação, em junho de 2020, pela 
Direção Geral do Território, e a apresen-
tação do Plano Estratégico Vila Franca 
de Xira “Construção de uma visão de 
futuro”.

2.ª Revisão do Plano Diretor Municipal estará concluída em 2022 

O Plano Estratégico de Desenvolvi-
mento – “Vila Franca de Xira: Constru-
ção de uma visão de futuro”, concluído 
em 2020, prospetiva o Município no 
horizonte 2030 e tem o objetivo de con-
certar um diagnóstico, uma visão e uma 
estratégia orientada para a operacio-
nalização de iniciativas coerentes com 

um desenvolvimento equilibrado, sus-
tentável e coeso do território vila-fran-
quense. 
Elaborado por iniciativa da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, com o 
apoio técnico da Ernest&Young, o docu-
mento teve como metodologia a valori-
zação da participação e envolvimento 

dos cidadãos, assim como das forças 
vivas do concelho, resultando também 
de uma forte interação com o execu-
tivo municipal, os serviços municipais, 
os eleitos e os agentes económicos e 
sociais de diversos quadrantes.

Plano Estratégico de Desenvolvimento para Vila Franca de Xira foi 
concluído em 2020
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A “Cartoon Xira” é uma das maiores e 
mais prestigiadas Exposições dedicadas 
ao Cartoon no nosso País. Conta com 
a presença de dois cartoonistas vila-
franquenses: António Antunes, curador 
desta mostra expositiva, colabora com 
a Câmara Municipal desde a primeira 
edição, e Vasco Gargalo.
Criada em 1999, a “Cartoon Xira” apre-
senta duas exposições distintas – o ano 
em revista com o melhor do humor 
gráfico reúne trabalhos de alguns dos 

maiores cartoonistas portugueses da 
nossa atualidade, e a vertente internac-
ional do “Cartoon”, com o convite a um 
autor estrangeiro de referência. 
A exposição inclui sempre um convidado 
internacional que, na edição de 2018, foi 
Oscar Grillo. Nascido em Buenos Aires 
em 1943, foi a primeira vez que Oscar 
Grillo expõs em Portugal.
A edição de 2019 contou com a presença 
da cartoonista argentina Marlene Pohle, 
que apresentou um total de 100 desen-

hos realizados em Vila Franca de Xira 
durante as Festas do Colete Encarnado 
em 2018. 
Em 2020 a participação internacional 
esteve a cargo de Cau Gomez, cartooni-
sta brasileiro amplamente reconhecido. 
Este ano o convidado internacional foi 
Ross Thomson, de 83 anos, que trouxe 
ao Celeiro da Patriarcal alguns dos de-
senhos humorísticos que marcaram a 
sua longa carreira.

Aquela que é uma das mais antigas e emblemáticas iniciativas 
dedicadas à fotografia do nosso país, a Bienal de Fotografia 
de Vila Franca de Xira, voltou a dar provas da sua vitalidade, 
tendo a última das suas edições, a BF20, registado um total 
de 90 candidatos à componente de premiação, mais 34 que na 
edição anterior, a BF18.
Tendo início em 1989, a Bienal e Fotografia de Vila Franca de 
Xira exibe assim um invejável percurso de quase 3 décadas 
dedicadas exclusivamente à fotografia, continuando a afir-
mar-se como iniciativa incontornável no panorama da Cultura 
nacional no que à arte fotográfica diz respeito.

José António Quintanilha foi o vencedor do Prémio Bienal 
de Fotografia – BF18, pelo seu conjunto de obras “Coro do 
Gigante”. O Júri da BF18 decidiu também pela atribuição 
de uma Menção Honrosa a Marta Leite, pelo seu trabalho 
“Guerra e Nuvens”.

A artista Teresa Huertas foi quem venceu o Prémio Bienal de 
Fotografia — BF20, pelo trabalho “ATMÓS [Passagem #1]”. 
O júri atribuiu ainda a Humberto Brito uma menção honrosa 
pelo trabalho “Estrada e Fantasmas”.

Cartoon Xira e os seus convidados internacionais

Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira - Uma das mais antigas 
iniciativas do país dedicada à fotografia dá mostras de vitalidade
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O Prémio Carlos Paredes homenageia, anualmente,  um dos 
maiores criadores e intérpretes musicais portugueses do 
século XX, a intenção da Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira, ao instituir este Prémio (em 2003) é a de homenagear um 
dos maiores criadores e intérpretes musicais portugueses do 
século XX, incentivando ao mesmo tempo a criação e a di-
fusão de música de qualidade feita por portugueses. Podem 
concorrer ao Prémio Carlos Paredes todos os trabalhos de 
música não erudita, que contribuam para o reforço da nossa 
identidade cultural.

Em 2018 o prémio foi para “Cavaquinho Cantado”, de Daniel 
Pereira Cristo, e em 2019 para “Serpente Infinita”, de José 
Valente, e “Branco”, de Cristina Branco.
A Companhia do Canto Popular, grupo de música tradicional 
portuguesa, venceu a edição de 2020 do Prémio, com o disco 
“Rebento”.
Com o seu disco "ZECA", Pedro Jóia foi o vencedor da edição 
de 2021 do Prémio Carlos Paredes, sendo a segunda vez que 
este músico português conquista esta distinção (a primeira 
vez foi em 2008, com o disco "À Espera de Armandinho"). 

O Prémio Literário “Alves Redol”, instituído pela Câmara 
Municipal de Vila Franca, prestando homenagem à memória 
do grande romancista vila-franquense, tem como objetivo 
promover a importância da literatura enquanto arte, mas 
também enquanto atividade desenvolvedora de formação 
cultural e cívica, bem como estimuladora da língua portu-
guesa no seu poder de expressão.  As modalidades literárias 
aceites neste prémio literário são o Conto e o Romance que 
tem como requisito único a apresentação dos trabalhos re-
digidos em língua portuguesa.
A edição de 2017, teve como vencedores Silvério de Jesus 

Manata, na modalidade de romance, pela obra “Um Silêncio 
de Sombra” e Carlos Manuel Jorge Alves, na modalidade de 
conto, pela obra “Vozes de Burro”. Foram apresentados 60 
trabalhos a concurso, tendo o júri atribuído os prémios por 
unanimidade, em ambas as modalidades. 
A edição de 2019, foi presenteada com um número-recorde 
de obras concorrentes (227), e teve como vencedores Fer-
nando Esteves Pinto, no género literário Romance, com a 
obra “Um homem parado na esquina do Mundo” e António 
José da Costa Neves, no género literário Conto, com a obra 
“Contos da Serra e da Planície”.

Prémio Carlos Paredes sempre a homenagear a música portuguesa

Prémio Literário Alves Redol promove importância da literatura
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O Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves 
foi instituído pela Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira em 2014, com o ob-
jetivo de incentivar e reconhecer o tra-
balho dos grupos de teatro amador do 
Concelho de Vila Franca de Xira e, desde 
2019, também à Área Metropolitana de 
Lisboa (AML). Simultaneamente home-
nageia-se o encenador e ator Mário Rui 
Gonçalves, cuja atividade artística mar-

cou de forma muito significativa este 
Concelho. 
Na edição de 2017, o vencedor do Pré-
mio de Teatro Mário Rui Gonçalves, na 
categoria de “Melhor Espetáculo”, foi 
atribuído à peça “O Jardim dos Bichos 
de Cristal”, do Grupo de Teatro “Estei-
ros” (Alhandra). Em 2018, o vencedor 
do prémio de “Melhor Espetáculo” foi o 
Grupo de Teatro do Grémio Dramático 

Povoense com a peça “Vanessa Quer 
Voar”. Na edição 2019, o Grupo de Tea-
tro “Os Diferenciados”, do Centro de 
Artes e Formação do Lumiar (Lisboa) 
foi o vencedor do prémio de “Melhor Es-
petáculo”, com Vale tudo, numa edição 
que foi alargada aos Grupos de Teatro 
da Área Metropolitana de Lisboa e na 
qual participaram oito grupos no total. 

Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves promove o teatro amador na AML

São já oito as edições do Salão de Automóveis e Motociclos Clássicos de Vila Franca de Xira, uma iniciativa que tem reunido, no 
Pavilhão Multiusos desta cidade, um invejável conjunto de automóveis e motociclos clássicos, para deleite dos muitos apre-
ciadores do género, que já não dispensam a visita ao certame.

Salão de Automóveis e Motociclos Clássicos - Vila Franca de Xira acolhe 
grandes máquinas de outros tempos
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A Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira, em parceria com diversos agen-
tes do Concelho ligados à Cultura e 
ao Movimento Associativo, apresenta 
desde 2017, um extenso e diversificado 
Programa Cultural de Verão, entre os 

meses de junho a setembro, que se 
estende a sete territórios: Alhandra, 
Alverca do Ribatejo, Castanheira do 
Ribatejo, Póvoa de Santa Iria, Forte da 
Casa, Vialonga e Vila Franca de Xira.
Esta iniciativa, de cariz gratuito, traz 

animação musical e teatral a diver-
sos locais, indo ao encontro de múlti-
plos interesses e gostos e criando, ao 
mesmo tempo, excelentes oportunida-
des de fruição do espaço público.

A Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira, é contemplada 
todos os meses com uma programação variada. São vários os 
projetos musicais a que se pode assistir, entres eles, os mais 
“famosos” está a “Jam às Sextas”, “Clássica na Fábrica” e 
“Artes de Cá”.
A "Jam às Sextas" é um programa instituído em 2014, após a 
inauguração da Fábrica das Palavras, e desde então é presença 
assídua às sextas-feiras à noite naquele equipamento cultural. 
Num projeto liderado por Paulo Brissos, conta com músicos do 
Concelho e convidados, profissionais do tecido musical do nosso 
país, que executam temas de artistas e grupos de referência 
duma forma improvisada com o objetivo de convidar outros 
músicos e a população a juntarem-se para uma partilha cultural, 
contemporânea e espontânea em volta da arte que é a música.

A “Clássica na Fábrica”, promovida pela Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira em colaboração com o Conservatório 
Regional Silva Marques, tem como objetivo alargar o universo 
estético dos ouvintes, através da exposição a uma abundante 
linguagem musical, formas, géneros e estilos, desde um pas-
sado remoto até à atualidade. Está presente na aos sábados à 
tarde consoante a programação definida.
As “Artes de Cá” trazem animação ao domingo à tarde, através 
da atuação de grupos de música popular tradicional portu-
guesa, danças e cantares etnográficos, agrupamentos musi-
cais e até mesmo de peças infantis, com músicos e artistas do 
Concelho de Vila Franca de Xira e de outros pontos do país.   

Programa Cultural de Verão traz animação a todo o Concelho de Vila 
Franca de Xira

Fábrica das Palavras com programação musical variada
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A Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira, através do seu Museu Municipal, 
apresentou uma importante Exposição 
dedicada às Cheias de 1967, com cura-
doria de Joaquim Letria, um dos jorna-
listas que à época esteve presente nos 
locais da catástrofe. A mostra expositiva 

esteve patente no Celeiro da Patriarcal, 
em Vila Franca de Xira, de 30 de novem-
bro de 2019 a  5 de julho de 2020. 
“Cheias de 1967” mereceu o Alto Patro-
cínio de Sua Excelência o Presidente da 
República, e resultou de um trabalho 
cuidado de investigação documental e 

de recolha de testemunhos de muitos 
residentes locais que partilharam as 
suas histórias e dos seus familiares, no 
contexto daquele que foi o pior desastre 
natural em Portugal, depois do terra-
moto de 1755.

Na senda do que tem acontecido em exposições anteriores, 
a Associação Portuguesa de Museologia (APOM) distinguiu o 
Museu do Neo-Realismo com o Prémio para Melhor Trabalho 
de Museografia, atribuído à Exposição “Cândido Portinari em 
Portugal”. Tendo contado com o Alto Patrocínio de Sua Exce-
lência o Presidente da República, esta exposição, patente ao 
público entre outubro de 2018 e março de 2019, constituiu-
-se como um evento cultual de dimensão nacional, dando ao 
público a oportunidade de voltar a ver a mítica obra Café, 78 

anos depois de ter estado exposta em Portugal, na “Exposi-
ção do Mundo Português”. 
Em 2017, ainda neste mandato, o Museu do Neo-Realismo 
recebeu uma menção honrosa para exposição “Os ciclos do 
arroz” | Prémio Pró-Autor da Sociedade Portuguesa de Auto-
res, como forma de reconhecimento pelo contributo da insti-
tuição na promoção dos valores culturais e da cidadania em 
Portugal.

Exposição “Cheias de 1967” presta homenagem às vítimas do Concelho 
de Vila Franca de Xira

Exposição “Cândido Portinari em Portugal” distinguida por melhor 
trabalho de museografia
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Sob a Coordenação de Raquel Henriques da Silva, Diretora 
Científica do Museu do Neo-Realismo, abriu ao público a 17 
de abril’ 21 a exposição de longa duração “Representações do 
Povo”, que poderá ser visitada naquele espaço museológico 
até 10 de abril’ 22
Patentes na mostra estão seis conjuntos de obras, de seis 
artistas, para os quais foram convidados seis comissários 

- Carlos Silveira para Domingos António Sequeira; Pedro 
Bebiano Braga para Rafael Bordalo Pinheiro; Laura Cas-
tro para Augusto Gomes; João Bonifácio Serra para Tereza 
Arriaga; Joana Baião para Graça Morais; Raquel Henriques 
da Silva para Jorge Pinheiro.

“A Família Humana” é o nome da mais recente exposição 
do Museu do Neo-Realismo, que teve abertura no dia 10 de 
julho’ 21. Patente até 29 de maio’ 2022, trata-se da primeira 
apresentação da coleção de fotografia internacional daquele 
Museu, atualmente com 375 fotografias, de mais de 175 artis-
tas, homens e mulheres, de 25 nacionalidades, que fotografa-
ram em 60 países dos cinco continentes. 
Estão representados grandes mestres da história da fotogra-
fia mundial, alguns dos quais trabalharam em Portugal, além 
de uma dúzia de fotógrafos portugueses, de Carlos Relvas a 
Ernesto de Sousa e José M. Rodrigues.

Esteve patente no Núcleo Sede do Museu Municipal, em Vila 
Franca de Xira, entre 23 de junho’ 18 e 31 de dezembro’ 19 uma 
mostra dedicada à antiga Chapelaria Porfírio, que relevou ao 
público parte do acervo daquele estabelecimento comercial, 
fundado em 1926, e que, ao longo das suas várias décadas de 
funcionamento, marcou a cidade de Vila Franca de Xira.

"Representações do Povo" é a nova exposição de longa duração do 
Museu do Neo-Realismo

A Família Humana - Exposição de 
Fotografia Internacional com 
imagens de 60 países Chapelaria Porfírio - Exposição 

patente no Museu Municipal revisi-
tou emblemática loja da cidade de 
Vila Franca de Xira
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Pode ser visitada até 6 de março’ 22, no Núcleo Sede do Museu 
Municipal, em Vila Franca de Xira, a exposição dedicada à 
história e acervo patrimonial da loja Oculista Nunes, icónico 
estabelecimento comercial que funcionou naquela cidade ao 

longo de várias décadas. A mostra integra algumas peças de 
grande originalidade, bem como um interessante conjunto de 
fotografias, que fazem memória da realidade dos estabeleci-
mentos comerciais de outrora.

Promovido pelo Serviço Educativo do Museu Municipal, o pro-
grama “Roteiros sem Barreiras”, destinado a pessoas com 
deficiência física ou incapacidade motora e/ou visual (cegos e 
baixa visão), visa proporcionar um acesso inclusivo ao conhe-
cimento e à cultura através de visitas guiadas que promovem 
o contato tátil e/ou visual com monumentos que marcam a 
história do nosso Concelho. As visitas, de acesso livre, têm 
lugar ao longo do ano, em vários locais e incidindo sobre 
diversos temas que permitem conhecer melhor a história e 
identidade locais.

Também já está disponível a aplicação móvel “Turismo VF 
Xira”. Compatível com sistema android e iOs, esta nova fer-
ramenta, que pode ser usada em smartphones ou tablets, 

permite ao visitante com necessidades especiais a explo-
ração e interpretação autónoma de locais como o Posto de 
Turismo Municipal, o Museu do Neo-Realismo ou os diferen-
tes Núcleos do Museu Municipal.

O desenvolvimento desta nova ferramenta, que integra o pro-
jeto “Turismo Inclusivo, Suportes Informativos para necessi-
dades Especiais”, vem dar continuidade às medidas de acesso 
inclusivo ao Turismo e à Cultura que têm vindo a ser imple-
mentadas ao longo dos últimos anos. Para além da App, fazem 
parte do projeto outras medidas de acesso inclusivo tais como 
a instalação de audioguias, écrans e pisos táteis, réplicas de 
obras, aparelhos tour guides e instalação de sinalética.

Museu Municipal apresenta exposição dedicada ao antigo Oculista Nunes

Acesso inclusivo à Cultura, Turismo e Património Locais foi grande 
aposta do município nos últimos quatro anos.
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Já é possível fazer visitas virtuais às exposições patentes, ou já decorridas, nos Museus do nosso Concelho. Com acesso atra-
vés do site do Museu Municipal ou do Museu do Neo-Realismo, é assim possível fazer um tour virtual pela Casa-Museu Mário 
Coelho, conhecer o “Barco Varino Liberdade” ou visitar as exposições “Traços do Rio”, “Arqueologia em Vila Franca de Xira”, 
“Alverca e a Aviação: 1918 – 2018”, “Memórias do Oculista Nunes”, “Cheias de 67” e “Batalha pelo Conteúdo”. Em breve serão 
disponibilizados novos conteúdos que enriquecerão a agenda cultural online do Município.

// https://www.museumunicipalvfxira.pt
// http://www.museudoneorealismo.pt

O Município de Vila Franca de Xira dispõe de um novo Posto 
de Realidade Virtual desde maio de 2021. Disponível no 
Núcleo-Sede do Museu, esta nova solução de realidade vir-
tual desenvolve-se a partir do mapeamento territorial em 3D 
da cidade de Vila Franca de Xira, a partir da qual é possível, 
de forma interativa, e através de uma sinalética simples e 
intuitiva, identificar e aceder virtualmente a pontos de inte-

resse, núcleos museológicos e outras informações culturais 
relevantes desta cidade. O visitante tem à sua disposição visi-
tas virtuais a exposições, bem como acesso a conteúdos mul-
timédia de forma rápida e segura. Esta forma inovadora de 
promover o conhecimento sobre o nosso Património e Cultura 
será, futuramente, alargada a todo o Concelho.

Visitas virtuais a exposições e núcleos museológicos facilitam acesso a 
Museus

Novo posto de Realidade Virtual já disponível o Núcleo-Sede do Museu 
Municipal
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Em tempo de isolamento social, devido à pandemia Covid-
19, e com toda a família em casa, a Rede de Bibliotecas da 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira ofereceu a atividade 
“Histórias para ficar em casa”. Através da página de Face-
book das Bibliotecas Municipais, de 2.ª a 6.ª Feira, os técnicos 
municipais contaram uma história aos mais pequenos. 
Este foi um dos muitos contributos da Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira para incentivar à leitura e também uma 
forma de promover uma atividade lúdica, procurando assim 
ajudar a população a lidar com a situação de pandemia.

Bibliotecas Municipais do Concelho 
de Vila Franca de Xira contaram 
“Histórias para ficar em casa”

Autarquia aposta em eventos online durante a pandemia 

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira apresentou um 
novo projeto musical online: “Músicos do Concelho em Casa” 
em abril de 2020, numa altura em que todos estavam impe-
didos de assistir ao vivo a eventos culturais. A iniciativa con-
sistiu na apresentação de um mini-concerto de 30 minutos, 
nas redes sociais e no canal de YouTube da Câmara Municipal, 
diariamente, de segunda-feira a sábado, à noite.
O projeto foi composto por Paulo Brissos, João Sanguinheira, 
Sertório Calado, Telmo Lopes, Rogério Nunes, Pedro Carva-

lho, Fábio Rodrigues (baterista), Pedro Soares, Carlos Barqui-
nha, Marco António e Cláudia, Nuno Ferreira, Lucas Ferreira 
e Fábio Rodrigues (baixista), Andrea Verdugo, Pedro Mocho, 
Vergílio Marújo e João Serra.
No que diz respeito aos espetáculos transmitidos pela Autar-
quia, os munícipes puderam assistir aos concertos "InMusic" 
na Quinta"; ao concerto de Carlos Alberto Moniz; “Ligações 
Fortes”, “MT80”, “Orquestra Juvenil do Ateneu Artístico 
Vilafranquense”, entre outros.
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A festa criada em 1932 pelo lavrador José Van-Zeller Pereira 
Palha tornou-se na mais importante do Concelho e mesmo 
num cartão de visita do País a nível internacional, homena-
geando a figura ímpar do Campino.
Desde sempre que traz o Campo à Cidade, em três dias de 
grande convívio, música e alegria, que celebram as tradições 
do Campo e da Festa Brava.
Nos anos de 2018 e 2019 foi possível fazer jus à sua história 
e tradição, tendo sido dos anos que mais visitantes atraiu à 

sede de Concelho.
Em 2020 e 2021 não foi possível realizar este momento, 
devido à pandemia, mas a Autarquia não a deixou esquecer, 
quer através da candidatura que fez às “7 Maravilhas da Cul-
tura Popular”, quer com a candidatura da Festa a Patrimó-
nio Cultura Imaterial. O Colete constitui-se, com o apoio de 
todos os que o amam, através do voto, numa das 7 Maravilhas 
da Cultura Popular. Aguardam-se agora os resultados para 
Património Cultural Imaterial.

A centenária Feira Anual continua a ser um dos momentos 
fortes do calendário turístico do Concelho. No Parque Urbano 
de Vila Franca de Xira, para além do recinto de venda de fei-
rantes e diversões, integra, desde 1980, um Salão de Artesa-
nato, cuja qualidade dos trabalhos apresentados faz com que 
seja considerado um dos melhores do País. A zona de tasqui-
nhas e comes e bebes tem vindo a ser incrementada e, em 
2018 e 2019, integrou um programa de animação musical que 
lhe conferiu uma programação ainda mais apetecível.

A vertente tauromáquica, com as esperas de touros nas ruas 
e as corridas em Praça, continua a ser um dos seus maiores 
atrativos, sempre com milhares de participantes.
Em 2020 não foi possível concretizar o evento, mas 2021 traz 
o seu regresso. Embora em moldes adaptados às circunstân-
cias de desconfinamento, promete fazer festejar e reviver de 
novo este momento vibrante no calendário festivo do Conce-
lho.

Colete Encarnado: o evento que homenageia o Campino

Feira Anual de outubro continua forte no calendário turístico do 
Concelho
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Fazendo jus a uma das suas mais fortes 
raízes identitárias, o Executivo Munici-
pal manteve das mais variadas formas o 
apoio à Cultura Tauromáquica.
Entre as iniciativas tomadas, destaque 
para a criação da brochura “Lugares da 
Tauromaquia”, um roteiro por locais e 
sítios onde apreciadores podem conhe-
cer e visitar espaços e monumentos 
desta Cultura.
Também a implantação de novas peças 
escultóricas na cidade de Vila Franca de 
Xira dedicadas a toureiros de renome 
contribui para vincar a sua história e 

percurso que os tornaram embaixado-
res culturais em Portugal e no Mundo. 
Em fevereiro de 2019, foi inaugurado o 
busto dedicado a José Júlio (que viria a 
falecer a 29 de janeiro de 2021), que se 
pode apreciar na praça de junto ao Mer-
cado de Vila Franca de Xira. Em outu-
bro do mesmo ano foi a vez da obra de 
homenagem a Mário Coelho. O busto 
pode ser visitado no largo junto à Igreja 
matriz da Cidade e da Casa onde viveu 
(hoje em dia Museu). Mário Coelho dei-
xou-nos também em julho de 2020, 
vítima de COVID-19.

Já em 2021, num momento que também 
pretendeu assinalar simbolicamente 
o Colete Encarnado, foi inaugurada a 
estátua a José Falcão, junto ao Ateneu 
Artístico Vilafranquense e à rua com o 
seu nome.
Vítor Mendes terá também uma obra 
em sua homenagem, a inaugurar a 2 de 
outubro deste ano, completando o ciclo 
de esculturas de homenagem a estas 
figuras maiores da tauromaquia, incor-
porando o roteiro cultural da cidade.

A Câmara Municipal levou a cabo um projeto de incremen-
tação das condições de circulação, segurança e de sinalética 
ao longo de todo o percurso (32km) - com início na freguesia 
de Vialonga, junto à ruína do Palácio do Monteiro Mor e tér-
mino na Vala do Carregado, na freguesia da Castanheira do 
Ribatejo, assumindo a aposta no turismo religioso com forte 
tradição no nosso território.
Para além das intervenções no terreno, foram produzidos 
diversos materiais informativos de apoio – o “Guia do Pere-
grino” –, em português, espanhol, inglês e francês, com con-
teúdos práticos e relevantes, como alojamento, alimentação, 
contactos de emergência, bem como alguns pontos de inte-
resse turístico que podem ser visitados ao longo do percurso.
Recorde-se que, no âmbito das comemorações dos 100 Anos 

das Aparições de Nossa Senhora de Fátima, em 2017, e sendo 
Vila Franca de Xira um ponto central na passagem de dois 
grandes caminhos de peregrinação, Caminho do Tejo e Cami-
nho de Santiago, a Câmara Municipal, tomou a iniciativa de 
delimitar um trajeto específico para os peregrinos que passa-
ram pelo nosso concelho no caminho até Fátima. O intuito foi 
defender os caminhantes, afastando-os da EN1, uma estrada 
com mais movimento e, consequentemente, mais perigo para 
os peões.
O principal objetivo desta constante valorização dos cami-
nhos, marcas de fé e de identidade, é e será a continuação de 
um bom acolhimento e apoio a todos os peregrinos no Conce-
lho de Vila Franca de Xira.

Cultura tauromáquica enaltecida como raiz identitária

Projeto “Caminhos da Fé – Vila Franca de Xira”
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O Concelho de Vila Franca de Xira sem-
pre foi rico e conhecido pela qualidade 
da sua gastronomia. Neste mandato 
autárquico foi também uma das ver-
tentes turísticas em que se apostou. 
Por um lado, foram incrementadas 
as suas duas tradicionais campanhas 
anuais: “Março, mês do Sável” e “Em 
novembro, sabores do campo à mesa”. 
Já na campanha de novembro, o Baca-
lhau com Torricado manteve-se como 
prato principal, enquanto receita com 
base em tradições campinas, embora a 
carne de coelho, de forte implantação 
na zona rural e de monte do Concelho, 
fosse também colocada em realce. Com 
vista a conquistar novos adeptos, foram 
realizados diversos showcookings nos 
mercados do Concelho.
Confrontados com a pandemia e o con-
finamento, houve que procurar novas 
formas de continuar a promover e a 
apostar na gastronomia do Concelho, o 
que se fez por meios online e digitais. 
Variados pratos e ingredientes tradicio-
nais da região e do Concelho foram real-

çados, bem como o vinho de produção 
Municipal, “Encostas de Xira”.
Tal aconteceu com a gravação, na Quinta 
Municipal de Subserra e na Quinta Muni-
cipal do Sobralinho, de duas edições 
da iniciativa “Receitas de Vila Franca 
com Encostas de Xira”, transmitidas ao 
longo de 2020 nos meios de comunica-
ção digitais da Autarquia.
Também foi possível relançar e recriar 
uma receita típica da sede de Concelho: 
a Canja à Vila-franquense. Uma canja 
enriquecida com diversas carnes e tem-
peros fortes que reconfortam o paladar 
e o estômago. A Canja à Vila-franquense 
é já uma marca registada da Câmara 
Municipal.

Esta iniciativa revelou grande adesão 
e popularidade, pelo que se afigurou 
importante ter um seu registo que per-
durasse no tempo. Assim foi criado e 
lançado um livro com o mesmo nome 
da iniciativa digital, “Receitas de Vila 
Franca com Encostas de Xira” – uma 
edição cuidada no conteúdo e na esté-

tica, que pode ser adquirida no Posto de 
Turismo Municipal.
Todas estas iniciativas gastronómicas 
tiveram a colaboração dos Chefs Luís 
Machado e José Maria Lino, que, com 
o seu profissionalismo, acentuaram a 
riqueza da nossa oferta gastronómica.

No campo da doçaria, foi também pro-
movido um concurso para a criação de 
um doce representativo do Concelho, 
dando primazia, nas suas propostas, 
aos ingredientes tradicionais produzi-
dos no território. O vencedor, um pastel 
com o nome “FranXiro”, surge do Curso 
Profissional de Cozinha e Pastelaria da 
Escola Secundária do Forte da Casa. A 
sua confeção inclui dois ingredientes 
base produzidos na região - o melão e o 
arroz. O “Franxiro” é um pastel recheado 
com arroz doce e doce de melão. O júri 
destacou a “frescura do melão aliada à 
cremosidade”. Outra das mais valias é a 
sua elevada capacidade de conservação.

Gastronomia Municipal: património com marcas registadas e 
documentadas para memória futura
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Após a reabilitação e reconfiguração, 
ao nível de castas, da vinha da Quinta 
Municipal de Subserra (com implan-
tação secular), o vinho hoje produzido 
nas suas encostas de localização privi-
legiada, tem-se vindo a consolidar cada 
vez mais como um produto de qualidade. 
Já recebeu diversos prémios nacionais 
e internacionais em concursos da espe-
cialidade, como o Concurso Cidades do 
Vinho 2021 e o Concurso Internacional 
de Vinhos Bacchus 2021, com medalha 
de ouro e medalha de prata, respetiva-
mente, com o Tinto 2018. No Concurso 
Virtus arrecadou Grande Ouro, também 
com o Touriga Nacional 2018, e Ouro 

para o vinho branco. Duplamente ava-
liado na Revista “Paixão pelo Vinho”, o 
“Encostas de Xira” Blend Tinto de 2018 
recebeu uma classificação de 16 valores 
e o Monocasta Arinto de 2018 mereceu 
17,5 valores, em 20.
O “Encostas de Xira” provém de oito 
parcelas de vinho, entre castas bran-
cas (Arinto, Fernão Pires e Moscatel) 
e variedades tintas (Castelão, Touriga 
Nacional, Touriga Franca e Syrah), 
sendo uma opção para qualquer ocasião 
ou conjugação de prato. Este projeto 
acompanhado pelos Enólogos Aníbal 
Coutinho, Marco Crespo e João Pedro 
Passarinho constitui-se como mais uma 

marca de afirmação do nosso Concelho, 
num mercado em que Portugal marca 
pontos a nível internacional.
Para além do Posto de Turismo Muni-
cipal, o vinho é hoje já comercializado 
em diversos espaços comerciais. No 
entanto, também com o objetivo de 
aproximar os consumidores ao seu local 
de produção, foi criada uma Loja na pró-
pria Quinta Municipal de Subserra, cujo 
enquadramento paisagístico fará da 
compra neste local um momento único 
de contemplação e usufruto de um 
espaço de beleza excecional.

Aproveitando e valorizando as infraestruturas e espaços exis-
tentes, com vista à existência de alojamento local municipal, 
a Câmara Municipal investiu neste mandato na reabilitação e 
requalificação dos bungalows existentes no Complexo Muni-
cipal de Desporto e Lazer. Num espaço privilegiado com vista 
para o Tejo, a Ponte e a Lezíria, os bungalows estão em fase 
final de trabalhos para acolher visitantes numa estadia aco-
lhedora e prazerosa.

O Parque de Campismo continuará também a ser melhorado 
de forma a facultar melhores condições ao espaço, tornan-
do-o mais apelativo e mais amigo do ambiente e totalmente 
centrado no serviço aos Turistas. Simultaneamente, nas 
Quintas Municipais do Sobralinho e de Subserra, decorrem 
intervenções de requalificação com vista à sua certificação 
enquanto espaços de alojamento local.

Vinho Encostas de Xira: Prémios e Loja no local de produção 
consolidam marca

Reabilitação de bungalows e Quintas Municipais com vista a projeto de 
alojamento local 
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A Corrida das Lezírias é já uma prova incontornável no panorama nacional do Atletismo. Foi a última desta modalidade a rea-
lizar-se antes da pandemia, em 2020, e, em 2021, a primeira a realizar-se, no cumprimento de todas as regras impostas pela 
Direção Geral da Saúde ainda no âmbito da COVID-19.
São milhares os atletas participantes que têm o privilégio de marcar presença num evento desportivo único que proporciona 
percursos e paisagens de enorme riqueza e beleza, desde a cidade, passando pela ponte, e a terra batida da lezíria vila-fran-
quense.

Neste último mandato o Município de Vila Franca de 
Xira participou na organização e acolheu vários even-
tos de projeção internacional. Desde o Campeonato 
Europeu de Kempo até a renomadas provas na moda-
lidade de Triatlo, o Município soube estar à altura das 
exigências de provas deste gabarito, colocando Vila 
Franca de Xira no roteiro destas modalidades. 
Tal é demonstrado pelo Prémio recebido da Federa-
ção Portuguesa de Triatlo, pela organização de três 
eventos: a Taça do Mundo de Paratriatlo, o Campeo-
nato da Europa de Estafetas Mistas e o Campeonato 
do Mediterrâneo. Todos os eventos decorreram com 
elevados padrões de qualidade, que mereceram 
elogios das instâncias internacionais que tutelam a 
modalidade, bem como dos atletas e técnicos dos paí-
ses participantes.

Também neste último mandato autárquico foi consolidado o apoio da Autarquia à realização da Volta a Portugal. Por Vila 
Franca de Xira passaram algumas etapas, voltando a proporcionar um contacto da nossa população com esta prova maior do 
Ciclismo em Portugal e projetando o Concelho no apoio a estes eventos e enquanto território a conhecer melhor.
Vila Franca de Xira foi, uma vez mais, pioneira ao acolher uma etapa da 1ª edição da Volta a Portugal Feminina em bicicleta.

Corrida das Lezírias
prova icónica no atletismo nacional

Organização de provas internacionais dão lugar a prémio

Volta a Portugal – etapas e passagens por Vila Franca Xira
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O reconhecimento de atletas e clubes do Concelho foi mantido com uma Gala desportiva que se foi recriando a cada edição. 
São centenas os atletas que a Autarquia vem distinguindo anualmente com vista à motivação e ao enaltecimento dos resulta-
dos alcançados a cada época desportiva. Na sua 10.ª edição o evento conseguiu atingir um patamar de profissionalismo ainda 
maior, num espetáculo que certamente ficou na memória dos que marcaram presença, realizado pela primeira vez no Pavilhão 
Multiusos de Vila Franca de Xira, em novembro de 2019.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira recebeu, nos últimos 
anos, seis vezes consecutivas o Galardão “Município Amigo do 
Desporto”.
Este prémio, instituído pela Associação Portuguesa de Ges-
tão do Desporto e pela Cidade Social (empresa especializada 
na área da certificação da qualidade) constitui-se como um 
sistema de reconhecimento público de boas práticas, privi-
legiando a partilha e a divulgação de projetos municipais de 
desenvolvimento desportivo.

Gala de Mérito Desportivo reconhece trabalho de clubes e atletas

Prémio “Município Amigo do 
Desporto” recebido seis 
vezes consecutivas



SET | OUT | 2021 
67Desporto

No contexto de pandemia, em que se tornou importante manter alguma atividade física, mesmo em confinamento, a Câmara 
Municipal organizou a transmissão online regular de aulas de atividade física, para fazer em casa. As aulas tiveram diferentes 
graus de dificuldade e foram dirigidas a diversas faixas etárias. 

Depois de ter sido implementado na Piscina Municipal de Vila 
Franca de Xira, em 2018, um Sistema de Gestão da Qualidade, 
ao longo de 2019 foi desenvolvido um trabalho de ampliação 
desta certificação para as restantes piscinas municipais. Este 
processo encontra-se já finalizado, tendo sido atribuída a cer-
tificação de qualidade às cinco Piscinas Municipais do Conce-
lho de Vila Franca de Xira: Alverca (Chasa e Quinta das Drogas), 
Forte da Casa, Póvoa de Santa Iria e Vila Franca de Xira.
A certificação foi atribuída pela APCER - Associação Por-
tuguesa de Certificação, de acordo com a norma NP EN ISO 
9001:2015, no âmbito da prestação de serviços desportivos, 
incluindo atividades aquáticas, ginásio e atividades de fitness.

Aulas de atividade física online em tempo de pandemia

Certificação de Qualidade nas 
Piscinas Municipais

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira recebeu da Fede-
ração Portuguesa de Natação, o certificado de “QUALIDADE 
NÍVEL 2 FPN”. Já em 2017 tinha obtido o certificado de 
“QUALIDADE NÍVEL 1 FPN” da sua Escola de Natação. Esta 
certificação é o resultado e o reconhecimento do trabalho 
de melhoria contínua, desenvolvido pela Autarquia nas suas 
cinco Piscinas Municipais.

Federação Portuguesa 
de Natação distingue Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira 
por “relevantes serviços 
prestados à Natação Portuguesa”
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Num projeto piloto a nível nacional, a Autarquia implementou, em 2018, em parceria com a Federação Portuguesa de Ciclismo 
e o Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde, o programa “O Ciclismo vai à Escola”.
No total realizaram-se 10 ações no Concelho, que além de permitirem a muitas crianças aprender a andar de bicicleta, o Pro-
grama pretende tornar mais fácil e segura a prática do Ciclismo, cultivando a sua prática, quer a nível desportivo e recreativo, 
quer enquanto promotora de melhor saúde e melhor ambiente.

As Piscinas Municipais de todo o Concelho de Vila Franca de 
Xira receberam diversas obras de beneficiação e conservação 
num valor total superior a 2.155.000,00€. Os trabalhos decor-
reram durante o ano de 2020 e ainda neste início de 2021, no 
período em que, devido à pandemia, os equipamentos tive-
ram de estar encerrados ao público. Os investimentos mais 
elevados concentram-se no Complexo de Vila Franca de Xira 
(mais de 1,1 milhão de euros), na Piscina de Alverca do Riba-
tejo (mais de 425 mil euros) e na Piscina da Póvoa de Santa 
Iria (mais de 265 mil euros).

Programa “Ciclismo vai à Escola” – projeto piloto a nível nacional inclui 
10 ações no concelho

Requalificação das Piscinas e 
Parques Infantis Municipais

Face aos constrangimentos provocados pela pandemia de 
COVID-19, com a consequente interrupção da atividade des-
portiva dos clubes e da maioria dos atletas, a Câmara Muni-
cipal aproveitou este tempo de paragem para dinamizar um 
conjunto de atividades de formação que valorizam pessoal e 
profissionalmente os diversos agentes desportivos.
Foram assim realizadas, numa parceria com a Associação 
Portuguesa de Gestão de Desporto (APOGESD) e com credita-
ção do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) um 
conjunto de ações de formação online quer para Dirigentes e 
Gestores; quer para Atletas.

Formação para Dirigentes 
e Atletas em formato digital
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O Festival da Juventude é uma iniciativa que pretende promo-
ver um conjunto de atividades de natureza lúdica, artística, 
musical e desportiva, procurando envolver de forma mais 
participativa os jovens e as associações do Concelho na pre-
paração e concretização do programa do Festival.
O evento reúne, também, vários stands com atividades curri-
culares práticas criando uma forte interação com os visitan-

tes e promovendo junto dos mesmos a inovação das metodo-
logias dos processos de ensino e aprendizagem, bem como 
as várias opções de instituições de ensino que existem no 
concelho.
O evento realizou-se em 2018 e 2019, perspetivando-se a sua 
retoma em 2022.

A Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo reabriu no dia 20 
de fevereiro de 2020, após obras de beneficiação interiores e 
exteriores.
A intervenção no espaço, a cargo da Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira, representou um investimento de 61.300€, 
tendo também sido realizados trabalhos de grafitti nas facha-
das do edifício, bem como no seu interior, da autoria do artista 
plástico Vile. 
Com um ambiente renovado e uma nova decoração interior, a 
Casa da Juventude de Alverca passa também a dispor de áreas 
específicas para o desenvolvimento de Coworking e Fábrica 
do Empreendedor. O Espaço de Coworking tem como princi-
pal objetivo fomentar o empreendedorismo jovem, criando as 
condições necessárias para que os jovens do Concelho pos-
sam iniciar ou desenvolver os seus projetos empresariais nas 

áreas das Indústrias Alternativas e Criativas, entre outras 
áreas empresariais. Por sua vez, a Fábrica do Empreendedor, 
é parceira no Projeto Rede para a Empregabilidade em curso 
no Município de Vila Franca de Xira. O projeto tem como obje-
tivo o desenvolvimento de ações concertadas e integradas 
para aumentar oportunidades formativas, de capacitação e 
de acesso ao mercado de trabalho. Tendo por base o diagnós-
tico da situação do Concelho de Vila Franca de Xira, esta Rede 
trabalha três eixos estratégicos: o emprego, o empreendedo-
rismo e a qualificação profissional. 
Continua a funcionar nesta Casa da Juventude o Banco do 
Livro Escolar e o Gabinete de Orientação Escolar e Profissio-
nal, assim como as diversas atividades que fazem parte da 
programação deste equipamento.

Festival da Juventude com cartaz musical e propostas de ensino

Obras de beneficiação da Casa da Juventude de Alverca abrem portas a 
novas valências 
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O Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA) vigora 
desde 2008, sendo um instrumento estrutural de apoio ao 
Movimento Associativo do Concelho através do qual a Câmara 
Municipal reconhece o trabalho realizado pelo Movimento 
Associativo como essencial ao desenvolvimento do Concelho. 
Em 2018, no que respeita ao apoio à atividade regular, foram 
apoiadas 109 associações do Concelho nas áreas Cultural, 
Desportiva, Associativismo Solidário, Associações de Pais e 
Federações Concelhias e afetando, para o efeito, 597.525,00€. 
Ao nível do apoio ao investimento, a Autarquia abrangeu em 
2018 um total de 40 candidaturas, considerando obras de 
construção, conservação e remodelação, aquisição de via-
turas e aquisição de equipamentos. O apoio prestado neste 
âmbito foi de 405.000,00€.
Relativamente a 2019, foram apoiadas 119 Associações do 
Concelho (mais 10 que em 2018), com atividade regular nas 
áreas Cultural, Desportiva, Solidária, Associações Juvenis, 
Associações de Pais e Federação Concelhia, a que corres-
pondeu um valor global de 623.396,00€. Ao nível do apoio ao 
investimento, a Autarquia abrangeu em 2019 um total de 39 

candidaturas. O apoio total foi de 484.000,00 €. 
No âmbito do PAMA, o Movimento Associativo do Concelho 
recebeu assim um apoio global superior a um milhão e 107 
mil euros, o que correspondeu a um aumento de 105 mil 
euros no apoio prestado em relação a 2018.
Em 2020, foi atribuído um apoio financeiro de 644.875 mil 
euros a 116 instituições no âmbito do Apoio à Atividade Regu-
lar deste programa. No que diz respeito ao apoio ao inves-
timento, foi disponibilizado um novo apoio total de 500 mil 
euros para aquisição de pequenos equipamentos, viaturas, 
obras de construção, conservação, remodelação e grandes 
equipamentos a 48 instituições.
Este ano, a Autarquia aprovou, no âmbito da sua atividade 
regular, abrangendo neste âmbito 116 Instituições das áreas 
do Desporto, Educação, Cultura, Solidariedade, Apoio Social 
e Proteção Civil, um montante global de 634.935,00€. No 
que diz respeito à vertente investimento, foram abrangi-
das 55 instituições, numa verba superior a 520 mil euros, o 
que resulta num apoio global às Instituições do Concelho de 
1.164.146,91€.

Associações e coletividades do Concelho apoiadas pela Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou, em abril 
do presente ano, o seu Plano Municipal da Juventude, docu-
mento que reforça o compromisso da Autarquia com o desen-
volvimento de políticas para a juventude promotoras de uma 
crescente participação e envolvimento dos jovens na vida do 
Concelho.
O Plano Municipal de Juventude assume uma visão da juven-
tude que assenta nos seus potenciais e valoriza a sua parti-
cipação em todas as esferas da vida social e comunitária que 
lhe são significativas.

Construído em torno de 4 eixos estratégicos – cidadania e 
participação social; educação, formação e emprego; saúde, 
estilos de vida e sustentabilidade; habitação jovem e inclu-
são social – , à aprovação do Plano Municipal de Juventude 
seguir-se-á a sua operacionalização, através de planos de 
ação anual que irão ao encontro dos objetivos gerais defini-
dos: promover a participação juvenil; desenvolver a empre-
gabilidade e o empreendedorismo; estimular a adoção de 
hábitos de vida saudável; criar oportunidades de acesso à 
habitação jovem e à integração social. 

Plano Municípal de Juventude com quatro eixos estratégicos
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A fim de fazer face aos fortes impactos no âmbito da pande-
mia COVID-19 no Concelho, a Câmara Municipal e os SMAS 
aprovaram um alargado conjunto de medidas com vista à con-
tenção do contágio e ao apoio âs famílias e à Sociedade Civil, 
num esforço financeiro superior a 8 milhões de euros, entre 
2020 e 2021.
Continuando a trabalhar no sentido de concretizar os proje-
tos estratégicos definidos no seu plano de atividades e sem 
nunca ter sido posta em causa a prestação de serviços essen-
ciais às populações durante a pandemia, a Câmara Municipal 
deu ainda importantes contributos no apoio às associações, 
instituições, famílias e empresas ao longo daquele que tem 
sido um dos períodos mais graves e dramáticos da nossa 
história recente. Depois de cerca de 5,5 milhões de euros 
de apoios diretos e indiretos atribuídos em 2020, em 2021 
o Programa “Vila Franca de Xira Apoia” concretizou novas 
medidas de apoio financeiro extraordinário num montante 

global de cerca de 3 milhões de euros, que abrangeram tdas 
as Associações do Concelho e as Instituições responsáveis 
pela Escola a Tempo Inteiro, pelo funcionamento dos refeitó-
rios escolares e pelo fornecimento de refeições. Estes apoios 
colocaram sempre em primeiro lugar a população mais vul-
nerável e foram determinantes para a a sustentabilidade de 
um conjunto muito significativo de instituições essenciais 
para a dinâmica do nosso Concelho, bem como para a manu-
tenção de centenas de postos de trabalho.
Estas medidas refletiram-se em diversas áreas das competên-
cias municipais e indo muitas vezes além dessas mesmas com-
petências, abrangendo a Higiene Urbana, a Educação, a Cul-
tura, a Ação Social, a Proteção Civil, o Fornecimento de Água, 
o Movimento Associativo e a Economia Local, sendo por isso 
fundamentais para manter a dinâmica do tecido económico e 
social do território, assim como para atenuar as consequên-
cias negativas deste momento crítico que ainda atravessamos.

Mais de 8 milhões de euros em medidas excecionais para contenção de 
contágio e apoio à sociedade civil
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Em funcionamento desde 2020 e inau-
guradas a 22 de maio de 2021, o Serviço 
Municipal de Proteção Civil (SMPC) tem 
novas instalações, no mesmo edifício 
dos Bombeiros Voluntários da sede de 
Concelho.  O SMPC inclui um Centro 
de Coordenação Operacional Municipal 
(CCOM) que abrangeu um investimento 

Municipal no valor de 50.000 euros. 
Está dotado de equipamentos e ferra-
mentas de apoio à tomada de decisões 
operacionais, nomeadamente o Sistema 
Integrado de Gestão Municipal de Ope-
rações e Socorro - um software com 
capacidade de integração da informação 
fornecida pelos vários agentes de pro-

teção civil, que permite a sua gestão e 
a dos recursos disponíveis em cenários 
de emergência ou socorro.
Para garantir o seu funcionamento, 
além das redes tradicionais de inter-
net, têm um acesso à via satélite, que 
garante a eficácia do sistema de comu-
nicações.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira reforçou o apoio 
aos Grupos de Intervenção Permanente (GIP’s) dos Bombeiros 
Voluntários de Alhandra, Castanheira do Ribatejo e Vialonga, 
que passam a contar com um total de mais sete bombeiros 
voluntários. Anteriormente constituídas por cinco elementos/
cada, estes GIP’s foram assim reforçados na sua capacidade 
de resposta permanente no que respeita ao combate a incên-
dios, socorro às populações em caso de incêndio, inundações 
e outras catástrofes, bem como a outras situações de colabo-
ração com a Proteção Civil.
O investimento municipal anual associado ao reforço é supe-
rior a 73 mil euros, totalizando-se assim um valor global 
anual de 230.300€ para o funcionamento dos GIP’s de Alhan-
dra, Castanheira do Ribatejo e Vialonga, que passam a funcio-
nar com 22 Bombeiros Voluntários.

O Serviço Municipal de proteção Civil, para além das funções 
habituais de socorro às populações, tem estado com grande 
intervenção neste tempo de pandemia no Concelho. Entre 
outras situações, destaque para o acompanhamento de sur-
tos e testagem em lares de idosos; o facultar de Equipamen-
tos de Proteção Individual às corporações de Bombeiros do 
Concelho e na montagem e apoio logístico ao Centro de Vaci-
nação municipal.

Novas instalações e implementação do Centro Municipal de Operações

Reforço do apoio aos Grupos de 
Intervenção Permanente

Apoio à evolução da Pandemia no 
Concelho

Proteção Civil
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Com o objetivo de estimular e valorizar o comércio tradicional dado o forte impacto da pandemia Covid-19, a Câmara Munici-
pal lançou, em 2020, um concurso de decoração de montras de natal destinado ao comércio de todo o Concelho com montra 
acessível ao público em geral.
No total, foram atribuídos 30.000, 00 € em prémios, aos primeiros, segundos e terceiros classificados em cada freguesia. 
Todos os inscritos receberam certificado de participação. 

A Câmara Municipal assinalou, ao longo do mandato, a época de Natal com iluminação de rua alusiva à quadra. 
Nos últimos anos alargou esta iniciativa a todas as freguesias do Concelho, o que, em tempo de pandemia, revestiu-se de uma 
especial expectativa de melhores dias no que à Saúde e de evolução económica dizia respeito.

Entre abril de 2020 e abril de 2021 a Câmara Municipal isen-
tou o pagamento de rendas relativas à locação de espaços 
comerciais municipais, abrangendo também o pagamento de 
taxas e rendas pelos comerciantes instalados nos mercados 
retalhistas municipais. 
Foi igualmente isentado o pagamento de taxas municipais em 
zonas de estacionamento rotativo, no mesmo período tempo-
ral.
Estas medidas tiveram em consideração as consequências 
profundamente negativas que decorrem da Pandemia de 
COVID-19.

De dezembro de 2020 até fevereiro de 2021, a Câmara Muni-
cipal de Vila Franca de Xira estabeleceu mais uma medida de 
apoio à economia local, neste caso direcionada aos restauran-
tes do Concelho – particularmente afetados pela pandemia de 
covid-19 – e também às famílias. Através de uma contratação 
de serviços com a plataforma “Comer em Casa” a Autarquia 
assegurou os custos das taxas de entrega de comida ao domi-
cílio, dos restaurantes sedeados no Município de Vila Franca 
de Xira que fossem aderentes a esta plataforma. 

1.º Concurso Montras de Natal

Iluminação de Natal para estímulo às compras no comercio local

Isenção de taxas e rendas para os 
comerciantes instalados nos 
estabelecimentos municipais em 
Vila Franca de Xira

Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira paga taxas de entrega de 
comida ao domicílio pela plata-
forma “Comer em Casa”
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No âmbito da comemoração dos 60 anos dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira, 
foi inaugurado, em outubro de 2019 o novo Laboratório de Análise de Águas e Efluentes. Num investimento superior a um 
milhão de euros, este laboratório corresponde às exigências, cada vez maiores, na área do controlo de qualidade e garantia de 
segurança da água da rede pública. O equipamento substituiu o anterior, com 32 anos de existência, e foi concebido tendo em 
vista o aumento da eficácia do controlo analítico sistemático. 

Novo laboratório dos SMAS nos 60 anos de existência 

O novo laboratório obteve, em abril de 2021,  a acreditação 
do seu trabalho, pela norma ISO/IEC 17 025:2018, concedida 
pelo IPAC- Instituto Português de Acreditação.
Trata-se da concretização de um objetivo definido pela Admi-
nistração dos SMAS VFX – o reconhecimento formal, a nível 
nacional e internacional, da sua competência técnica para 
a realização de ensaios de controlo da qualidade da água. 
Atualmente, os SMAS VFX são, a nível nacional, uma das 
poucas entidades gestoras municipais com um laboratório 

acreditado para a realização de análise de águas, estando 
criadas as condições para continuar a evoluir no sentido de 
estender a acreditação a novos parâmetros e novos ensaios, 
assim como na possibilidade de oferecer esses serviços a 
clientes externos.
Além desta acreditação, os SMAS VFX possuem também a 
certificação da qualidade pela ISO 9001:2015, a acreditação 
para ensaios de Ruído Ambiente e a Qualificação pelo IPQ, 
do laboratório de Contadores. 

Acreditação do Laboratório dos SMAS abre portas a novos desafios

SMAS
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Os Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento (SMAS) 
de Vila Franca de Xira comemoraram 60 anos de existên-
cia em 2019. No âmbito do Programa Comemorativo desta 
efeméride, foi realizada uma exposição comemorativa, na 
Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira. Tratou-se de 
uma mostra retrospetiva destes 60 anos de história, dando a 

conhecer alguns dos momentos mais marcantes no processo 
de implementação da rede pública de abastecimento de água, 
tal como a conhecemos hoje. Em complemento à exposição, 
foi também lançado um livro, que dá a conhecer os 60 anos de 
atividade desta entidade.

Para além da requalificação do seu edifício sede, foram melhorados os armazéns centrais no Porto da Areia e Arquivo Geral, 
permitindo criar melhores condições de trabalho.
Foram também realizados investimentos nos reservatórios da Póvoa de Santa Iria, bem como num novo sistema informático 
de controle e segurança nos 53 reservatórios, conferindo um reforço na segurança na rede de distribuição de água.

A qualidade da água que chega aos munícipes de Vila Franca 
de Xira foi premiada em 2014, 2017, 2018 e 2019 com o selo de 
qualidade exemplar da água para consumo humano por parte 
da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, a 
ERSAR.
Esta distinção é atribuída às entidades gestoras de sistemas 
de abastecimento de água que cumprem os critérios mínimos 
identificados no regulamento anual da iniciativa, designa-
damente no que se refere ao cumprimento do Programa de 
Controlo da Qualidade da Água para consumo humano defi-
nido para cada ano, e cuja percentagem de água segura seja 
superior a 99%.

Exposição e livro assinalam 60 anos dos SMAS 

SMAS requalificaram instalações e recursos de trabalho

Qualidade da Água fornecida 
pelos SMAS recebe 4 prémios 
nos últimos anos
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Numa área de cerca de 136,81 m², o Centro de Recolha Oficial (CRO) de Vila Franca de Xira (Canil Municipal), sito na Casta-
nheira do Ribatejo, tem sido objeto de uma profunda intervenção de ampliação e reabilitação, criando boxes mais amplas e 
luminosas, dotadas de materiais mais confortáveis e modernos. Tendo por objetivo principal a promoção do bem-estar animal, 
são criadas melhores condições sanitárias e de conforto para os animais recolhidos, e também de trabalho para os trabalha-
dores municipais.

Implementado pelo Centro de Recolha 
Oficial (CRO) da Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira desde 2016, em par-
ceria com a Associação Animais de Rua, 
o Programa CED – Capturar, Esterilizar, 
Devolver - teve um desenvolvimento 

muito significativo ao longo dos cinco 
anos da sua concretização. Ao abrigo 
deste programa, os Serviços Médico-Ve-
terinários da Autarquia vila-franquense 
asseguraram já a esterilização cerca de 
950 animais errantes, passando de 16 

colónias de felinos sinalizadas em 2016, 
para um total de 166 em 2020.
Em paralelo a este programa foram 
também colocados cerca de 40 pontos 
de alimentação/abrigos que servem de 
apoio às colónias já intervencionadas.

Em complemento aos programa CED, a Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira associou  o envolvimento das comunidades 
locais, em particular dos cidadãos que exercem o seu papel de 
cuidadores das colónias identificadas (alguns dos quais rece-
beram formação especifica para o efeito através dos serviços 
médico-veterinários), cabendo ainda à Autarquia promover uma 
integração harmoniosa destas colónias nos meios urbanos.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira promove uma polí-
tica de adoção consciente e responsável. Todos os animais do 
Centro de Recolha Oficial de Vila Franca de Xira que estão 
para adoção encontram-se já esterilizados ou com esteriliza-
ção agendada, sendo esta mais uma das muitas medidas do 
Município de Vila Franca de Xira para a proteção e promoção 
do bem-estar animal. 

Requalificação de instalações do Centro de Recolha Oficial

Programa de Captura, Esterilização e Devolução (CED) de gatos de rua 
decorre com sucesso

Programa Cuidadores 
de gatos de rua

Promoção da adoção responsável

Serviço Médico-Veterinário
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Projetos de fututro

Em dezembro de 2017, um investimento de mais de 8 milhões de euros viabilizou a aquisição da antiga Escola 
n.º 1 da Armada, em Vila Franca de Xira. Nos últimos anos, o espaço de grande importância estratégica para 
o Município tem vindo a ser rentabilizado, através da sua utilização por diversas entidades. Estão também já 
concluídas, pela Câmara Municipal, as obras de infraestruturas e de disponibilização do terreno destinado 
à construção do novo Tribunal de Vila Franca de Xira, que estará a cargo do Ministério da Justiça.
A aquisição do Parque de Estacionamento do VilaFranca Centro em Vila Franca de Xira foi concretizada 
em outubro de 2019, num investimento próximo dos 200 mil euros. As intervenções necessárias à limpeza e 
conservação dos espaços revelaram-se mais complexas do que o inicialmente programado. Permanece, no 
entanto, o objetivo da Autarquia em disponibilizar este parque de estacionamento às populações, atenuando 
assim a escassez de estacionamento no centro da cidade.

Grandes investimentos são a base 
para muitos projetos de futuro
Ao longo do mandato 2017 – 2021, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira definiu e 
concretizou um conjunto de investimentos estratégicos, construindo a base necessária 
para que, nos próximos anos, projetos de grande importância para a qualidade de vida das 
populações venham a ser uma realidade.

A Câmara Municipal adquiriu em dezembro de 2020 os terrenos destinados à construção do terminal 
rodoferroviário na Póvoa de Santa Iria, onde já existe um parque de estacionamento provisório. Através 
de um investimento no valor de 1 milhão e 750 mil euros, está criada a base essencial para a futura 
qualificação daquele espaço público, criando uma infraestrutura que terá grande importância para a vida 
de muitos milhares de pessoas.
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O complexo desportivo que integra as Piscinas Baptista Pereira em Alhandra foi adquirido pela Câmara 
Municipal em dezembro de 2020, pelo valor de 350 mil euros. Uma vez assegurados os trabalhos de 
manutenção, conservação e reparação de equipamentos e maquinaria do complexo, o mesmo entrará em 
funcionamento, sendo gerido de forma enquadrada com as demais piscinas municipais do Concelho.

A Câmara Municipal avançou em junho de 2021 para a contratação de um empréstimo bancário no valor de 
6,4 milhões de euros, destinado ao financiamento da construção do Parque Linear Ribeirinho do Estuário 
do Tejo Alverca / Sobralinho. 
No mesmo período, foi também contratualizado um outro empréstimo de 2,65 milhões de euros, com vista 
à requalificação do Campo Municipal do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira. Ficam assim encontradas as 
soluções de financiamento que permitirão, nos próximos anos, tornar estes dois grandes projetos numa 
realidade.

Em julho de 2021 foi estabelecido um protocolo com a Cimpor de cedência de utilização das suas instalações 
desportivas, que irá permitir criar um Campo de Futebol provisório em Alhandra, destinado à prática 
desportiva de Futebol de 7 e de 11 por parte do Alhandra Sporting Club (ASC). Através deste protocolo, a 
Câmara Municipal irá criar as condições necessárias para que o ASC retome as suas atividades desportivas 
no âmbito do futebol de formação.
Em setembro de 2021, foi apresentado o estudo de projeto para a construção das Piscinas de Vialonga. O espaço 
destinado à construção resultou de uma cedência de terreno para o domínio público, concretizada no início deste 
ano. As futuras Piscinas de Vialonga serão edificadas na continuidade do Parque Urbano da Flamenga. Também 
em setembro de 2021 foi adquirido por cerca de 100 mil euros o terreno na Póvoa de Santa Iria que permitirá 
a construção, pelo Município, de uma nova Passagem Superior Rodoviária sobre a Linha Ferroviária naquela 
cidade. Neste local será criada uma nova ligação viária entre a Zona Ribeirinha da Póvoa de Santa Iria e a rotunda 
existente junto do Instituto de Apoio à Comunidade do Forte da Casa, na Estrada dos Caniços. Uma medida que 
permitirá, no futuro, melhorar as acessibilidades e a mobilidade rodoviária daquela zona.

Projetos de fututro
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 Os textos acima são da responsabilidade das forças políticas respetivas e não refletem necessariamente a opinião da Câmara Municipal.

Com rigor e transparência na 
gestão e assegurando contas 
sólidas e equilibradas, o Município 
desenvolveu ações e investimentos 
na generalidade das áreas 
que integram o seu âmbito de 
responsabilidade e de competência, 
nomeadamente na Educação, 
na Cultura, no Desporto, na 
Solidariedade, no Associativismo, 
na Economia Social, no Ambiente, 
na Saúde, no apoio à mobilidade 
metropolitana sustentável, 
na reparação, beneficiação e 
modernização de espaços públicos 
pedonais, rodoviários e cicláveis, na 
requalificação urbana e no apoio ao 
desenvolvimento e à dinamização da 
Economia. 

Salienta-se, também, a prossecução 
uma política de desagravamento 
fiscal amiga das famílias, das 
empresas e das associações, através 
da aplicação da mais baixa taxa de 
IMI legalmente permitida; do IMI 
familiar; das isenções em sede de 
IMI, destinadas às associações; 
das isenções em sede de Derrama, 
referentes às empresas; da política 
de taxas e preços praticada, 
em que a respetiva atualização 
anual se restringe à aplicação do 
índice de inflação apurado pelo 
Instituto Nacional de Estatística; 
e da concretização da Estratégia 
“Reabilitar Consigo”, na área da 
reabilitação urbana. 

Sublinha-se, entre os vastos 
e diversificados investimentos 
efetuados, o Terminal Rodoferroviário 
de Alverca, a requalificação da 
Estrada Nacional n.º 10, entre a 
Póvoa de Santa Iria e Alverca do 
Ribatejo, dos eixos Povos/Quinta da 
Mina e Quinta da Grinja/Santa Sofia 
e do Bairro do PER da Quinta da 
Piedade, a aquisição de dois lotes de 
terreno junto à Estação Ferroviária 
da Póvoa de Santa Iria visando a 
construção de um novo Terminal 
Rodoferroviário no local, a ampliação 
e reabilitação da Escola Básica n.º 1 
de Vialonga, a reabilitação da Escola 
Álvaro Guerra, em Vila Franca de 
Xira, e a nova Unidade de Saúde 
Familiar de Vialonga. 

Juntos, continuaremos a construir 
um futuro melhor para todos. 

Caro(a) Munícipe,
Obrigada 

Não somos muito dados a 
despedidas, mas este é o último 
Boletim Municipal do mandato 
autárquico que se iniciou em 
Outubro de 2017.

Quando receber este Boletim 
Municipal, as eleições autárquicas 
de dia 26 de Setembro já terão 
acontecido e o executivo municipal 
será certamente composto por 
pessoas diferentes.

Os Vereadores eleitos pela CDU 
que agora deixam de ter tarefas 
neste executivo municipal querem 
agradecer, à população – única razão 
da existência de órgãos autárquicos, 
do concelho de Vila Franca, a 
oportunidade que tiveram de poder 
defender e lutar pelo território do 
concelho e as populações, aspirando 
sempre a uma melhor qualidade de 
vida.

Todas as propostas que 
apresentámos, tal como as nossas 
intervenções tiveram como objetivo 
a melhoria da qualidade de vida no 
nosso concelho. Muitas não foram 
aprovadas ou concretizadas fruto 
de uma maioria absoluta que as 
bloqueou

Os eleitos pela CDU, na Câmara, 
na Assembleia Municipal ou nas 
freguesias, formámos um todo 
unido em que tivemos como objetivo 
melhorar as condições de vida 
da população do concelho de Vila 
Franca.

Aos trabalhadores do município, 
essa grande alavanca para a 
qualidade de vida, o nosso muito 
obrigada.

Candidatos ou não, eleitos ou não, 
vamos certamente continuar a 
intervir na defesa de um mundo 
sem exploradores, nem explorados, 
a lutar por um mundo com menos 
desigualdades sociais e a procurar 
sempre a felicidade.
Contem sempre connosco!

Os vereadores eleitos pela CDU

Atendimentos, com marcação prévia 
para: Rua Dr. Manuel de Arriaga, nº 
24, 1º Esq.|Tel.: 263 285 623 | gav.
cdu@cm-vfxira.pt   

Caro Munícipe,

No final de mais um mandato 
autárquico, o PSD, na pessoa da 
Vereadora Helena Pereira de Jesus, 
termina esta etapa de 12 anos 
de funções autárquicas ciente de 
que os projetos desenvolvidos se 
enquadraram sempre no que foi 
considerado ser o melhor para o 
futuro e que podiam tornar o nosso 
Concelho cada vez Mais apelativo e 
Mais reconhecido, tornando-o um 
lugar Melhor para todos os Munícipes, 
em especial para as famílias, para os 
jovens e para os idosos.

As pessoas foram sempre colocadas 
em primeiro plano, dando especial 
atenção aos que apresentavam mais 
necessidades, independentemente da 
sua idade.

Este final de Mandato fica marcado 
por alguns momentos muito especiais 
e que marcam o regresso possível 
a alguma normalidade, após quase 
dois anos marcados pela realidade 
pandémica, nomeadamente a 
realização da 25.ª Edição da Passerelle 
D’Ouro, no passado dia 17, a abertura 
do Ano Letivo da Universidade Sénior, 
no passado dia 20, assim como 
o Concurso de Cultura Geral das 
Universidades Séniores, no passado 
dia 23.

É sempre possível fazer Mais para 
transformar este nosso Concelho num 
local com Famílias mais Felizes.

Rua Dr. Manuel Afonso de Carvalho, nº 
29 – 2600-184 Vila Franca de Xira
Telefone: 263285600 
gav.cmais@cm-vfxira.pt
Helena Pereira de Jesus

Cuidados de Saúde Primários 
universais e de qualidade

Os cuidados de saúde primários 
representam um dos principais 
pilares de qualquer sistema de 
saúde, onde se inclui o nosso 
Serviço Nacional de Saúde. Como 
se encontra vigente no Artigo 
25.º da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos: “ Todas as 
pessoas têm direito a um nível de 
vida adequado à sua saúde e bem-
estar próprios e da sua família, 
incluindo alimentação, vestuário, 
habitação, cuidados médicos e 
serviços sociais necessários”, 
sendo parte deste direito 
conseguido através dos serviços 
assegurados pelos cuidados 
de saúde primários. A elevada 
importância das competências 
associadas aos cuidados de saúde 
primários leva a que a exigência 
sobre estes serviços seja premente, 
ademais sendo este (ou deveria ser) 
o serviço de saúde com uma relação 
mais próxima dos cidadãos. 

Se dúvidas existissem sobre a 
importância do seu desempenho 
e relevância na estruturação 
do serviço de saúde, a situação 
pandémica recente veio esclarecê-
las por completo. 

É incomportável qualquer pessoa 
ficar sem acesso às competências 
habituais deste serviço. 

Se tal aconteceu, em parte, 
durante este ano e meio devido ao 
investimento de forças dos serviços 
de saúde na contenção e resposta à 
emergência pandémica, a tolerância 
passa a ser reduzida quando 
situações prévias à pandemia, ou 
durante a retoma dos seus serviços, 
continuam a impedir que o seu 
funcionamento dê as respostas 
necessárias para que o circuito 
de saúde funcione de forma a dar 
resposta a todos de forma eficiente. 

Estas preocupações, algumas 
persistentes como é o caso do 
centro de saúde da Póvoa de Santa 
Iria, assim como outras situações 
de rápida deterioração, como 
aquela a que assistimos na USF de 
Terras de Cira, em Vila Franca de 
Xira, exigem respostas rápidas. 

É urgente retomar a atividade 
normal nos cuidados de saúde 
primários, com qualidade.  

Forças Políticas representadas na Câmara Municipal
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Reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira, no Salão Nobre 
dos Paços do Município, pelas 9h30, do dia 
2021/07/07

Voto de pesar pelo falecimento de José Fidalgo Gonçalves
Aprovado por unanimidade

Voto de pesar pelo falecimento de Rogério Cação
Aprovado por unanimidade

Ata nº 12/2021, da reunião de câmara ordinária de 
2021/06/09
Aprovado por unanimidade

Acordo de cessação da utilização, por sublocação, da loja nº 
14 destinada à venda de flores existente no Mercado Reta-
lhista de Alhandra 
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da Coligação Mais e do Bloco de Esquerda e com a abstenção dos 
membros da CDU

Atribuição de apoios financeiros às Freguesias - Aprovação 
e remessa à Assembleia Municipal 
Aprovado por unanimidade

Apoio ao emprego e ao desenvolvimento económico - Pror-
rogação da isenção do pagamento de taxas e rendas muni-
cipais - Aprovação e remessa à Assembleia Municipal 
Aprovado por unanimidade

Instalação de circuitos de dados da Rede Nacional de Segu-
rança Interna – Protocolo SGMAI – Secretaria-Geral do 
Ministério da Administração Interna
Aprovado por unanimidade

Programa de Apoio ao Movimento Associativo – Quota ins-
titucional 2021
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro/Salão de Artesanato – Edição 2021 
– Prorrogação do prazo para pagamento das cauções
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Municipal 
delegados e praticados pelo Presidente relacionados com 
o exercício de direito de preferência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal 
delegados e praticados pelo Presidente relacionados com 
o exercício de direito de preferência – Áreas de reabilitação 
urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal sub-
delegados e praticados pelo Vice-Presidente no âmbito do 
licenciamento de obras particulares
Tomado conhecimento

Abertura de procedimento concursal comum para a cons-
tituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado para técnico superior (área de turismo)
Aprovado por unanimidade

Cedência de terreno para o domínio público – Estrada 
Nacional – Povos – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de compartes 
– Casal da Regago – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de compartes 
– Vinha do Rolim – Cachoeiras
Aprovado por unanimidade

U11 Expansão do aglomerado de Calhandriz/Loureiro – 
Termos de referência e delimitação da Unidade de Execu-
ção 1 – Quinta da Azenha – Calhandriz – Abertura de dis-
cussão pública
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre 
o lote 27, do loteamento da Quinta do Bom Jesus – Sobra-
linho
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre 
o lote 54, do loteamento do Casal do Pocinho – Forte da 
Casa
Aprovado por unanimidade

Ampliação da EB1 nº2 de Alhandra – Alhandra – Relatório 
final de análise de propostas, adjudicação e nomeação do 
diretor de fiscalização e do coordenador de segurança em 
obra
Aprovado por unanimidade

Acessibilidade Inclusiva - Requalificação da avenida Infante 
Dom Pedro (parque de estacionamento) - 2ª fase – Alverca 
do Ribatejo – Decisão de manutenção da adjudicação após 
audiência prévia
Tomado conhecimento

Execução da passagem superior pedonal na EN10 ao Km 
129+70, junto à urbanização da Malvarosa– Alverca do Riba-
tejo – Desenvolvimento do plano de segurança e saúde – 
Plano específico de segurança para montagem de ponte em 
estrutura metálica
Aprovado por unanimidade

Eficiência energética de fogos do PER de Povos - Eixo 
Povos/Quinta da Grinja – Vila Franca de Xira – Plano de 
segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

Arranjos exteriores da EB/JI da Vala do Carregado, lote 2 
– Castanheira do Ribatejo – Processo de revisão de preços 
definitiva
Aprovado por unanimidade

Projeto de alteração ao Regulamento de Trânsito do Conce-
lho de Vila Franca de Xira – Anexo para a freguesia de Via-
longa – Urbanização Encosta do Moinho, Verdelha do Ruivo 
e Vialonga – Vialonga – Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Projeto de alteração ao Regulamento de Trânsito do Con-
celho de Vila Franca de Xira – Anexo para a freguesia de 
Vialonga – Granja – Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Projeto de alteração ao Regulamento de Trânsito do Con-
celho de Vila Franca de Xira – Anexo para a freguesia de 
Vialonga – Vila Ana Elisa – Consulta pública
Aprovado por unanimidade

Serviço de refeições escolares 2020/2021 – Adenda ao pro-
tocolo a celebrar com IPSS – Compromisso de verbas
Aprovado por unanimidade

Protocolo para apoio a atividade física e de apoio à família 
da Escola Básica do Cabo de Vialonga – Compromisso de 
verbas
Aprovado por unanimidade

Masterclass de Cinema, com o realizador Lauro António, 
subordinada ao tema “O Filme Negro - Um Realismo Social 
Norte-Americano” – Valor de inscrição
Aprovado por unanimidade

Candidaturas ao Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves – 
2021
Aprovado por unanimidade

Assinatura do Acordo Cidade Verde 
Aprovado por unanimidade

Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e ciclovia do Tejo (con-
curso público nº 12/17 DOVSM-EMP) – Liberação parcial da 
caução, correspondente a 2 anos do prazo da obrigação de 
correção de defeitos dos trabalhos com prazo de garantia 
de 5 e 10 anos, aos trabalhos não sujeitos a obrigações de 
garantia e aos trabalhos a menos da empreitada
Aprovado por unanimidade

Petição coletiva referente à instituição da Reserva Natural 
Local das Salinas de Alverca do Ribatejo – Forte da Casa
Examinada, apreciada e objeto de pronúncia

Processo disciplinar – Relatório final
Retirado da ordem do dia

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira, no Salão Nobre 
dos Paços do Município, pelas 9h30, do dia 
2021/07/21

Ata nº 13/2021, da reunião de câmara ordinária de 
2021/06/23
Aprovado por unanimidade

Criação da Comissão de Acompanhamento Ambiental do 
Aterro Sanitário do Mato da Cruz e aprovação das respeti-
vas normas de funcionamento – Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Minuta de contrato-programa relativo à Plataforma de 
Ensino Superior Politécnico na zona norte de Lisboa
Aprovado por unanimidade

Protocolo Tripartido – Cursos Técnicos Superiores Profis-
sionais – Instituto Politécnico de Santarém/Agrupamento 
de Escolas Alves Redol 
Aprovado por unanimidade

Protocolo Tripartido – Cursos Técnicos Superiores Profis-
sionais – Instituto Politécnico de Tomar/Escola Secundária 
Gago Coutinho 
Aprovado por unanimidade

Protocolo Tripartido – Cursos Técnicos Superiores Profis-
sionais – Instituto Politécnico de Setúbal/Agrupamento de 
Escolas de Forte da Casa 
Aprovado por unanimidade

Protocolo de colaboração no âmbito do Estatuto do Antigo 
Combatente – Núcleo de Vila Franca de Xira da Liga dos 
Combatentes
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro extraordinário e celebração 
de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – 
Grupo Desportivo Os Patuscos de Vialonga
Aprovado por unanimidade

Prorrogação da isenção do pagamento de taxas e preços de 
utilização dos equipamentos desportivos municipais devi-
dos pelas associações desportivas do concelho 
Aprovado por unanimidade

Aquisição do lote 74, da urbanização da Quinta das Pretas 
do Morgado – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Contratação de seguros para os Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento - Ano 2022 – Abertura de procedi-
mento 
Aprovado por unanimidade

Apoio a iniciativas culturais do Movimento Associativo - XXV 
Curso de direção coral e técnica vocal de Vila Franca de Xira 
– Associação Coral Ares Novos
Aprovado por unanimidade

Celebração e outorga de contrato de instalação e de explo-
ração de lavandaria self-service – Alhandra – Animate - 
Fotofixe Máquinas Automáticas, Ldª
Aprovado por unanimidade

Contrato-programa desenvolvimento desportivo - 1ª Volta 
a Portugal Feminina 2021 - Federação Portuguesa de 
Ciclismo
Aprovado por unanimidade

Salão de Artesanato de 2021 – Constituição da comissão 
organizadora
Aprovado por unanimidade

Livro "Receitas de Vila Franca de Xira com Encostas de 
Xira" – Fixação de preço para revenda
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Municipal 
delegados e praticados pelo Presidente relacionados com 
o exercício de direito de preferência – Áreas de reabilitação 
urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal sub-
delegados e praticados pelo Vice-Presidente no âmbito do 
licenciamento de obras particulares
Tomado conhecimento

2ª alteração permutativa ao Orçamento, Plano Plurianual 
de Investimentos e Plano de Atividades e Funcionamento 
Municipal da Câmara Municipal para 2021 
Aprovado por unanimidade

Aquisição de viatura pesada de 26T equipada com grua e 
elevador de contentores, para o Município – Proposta de 
adjudicação 
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de consumíveis de higiene e 
limpeza para os edifícios municipais e escolas do concelho 
de Vila Franca de Xira – Proposta de adjudicação para o lote 
1 e revogação da decisão de contratar do lote 2
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de compar-
tes – Rua de Damião – Casal da Cascalheira – São João 
dos Montes
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de compartes 
– Junqueira – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de compartes 
– Casal da Boeiro – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre 
o lote 141, do loteamento do Casal do Álamo – São João 
dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre 
o lote 46, do loteamento do Pinhal das Areias – Alverca do 
Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre 
o lote 2, do loteamento da Quinta do Bom Jesus – Sobra-
linho
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre 
o lote 246, do loteamento da Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

4ª alteração ao loteamento da Quinta da Coutada, titulado 
pelo alvará de loteamento nº 2/2011-AUGI, de 04/05 – Vila 
Franca de Xira – Abertura de consulta pública
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre 
o lote 310, do loteamento da Quinta da Coutada – Vila 
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Execução de arruamentos, rede de abastecimento de 
águas e rede de drenagem de águas residuais no Casal do 
Cabreiro e Carcaça – Arcena – Alverca do Ribatejo – Relató-
rio final de análise de propostas, adjudicação e nomeação 
do diretor de fiscalização e do coordenador de segurança 
em obra
Aprovado por unanimidade

Acessibilidade inclusiva – Requalificação da avenida Infante 
Dom Pedro (parque de estacionamento) – 2ª fase – Alverca 
do Ribatejo – Plano de segurança e saúde 
Aprovado por unanimidade

     DELIBERAÇÕES

Deliberações
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     DELIBERAÇÕES
Recargas de pavimentos 2021 – Concelho de Vila Franca de 
Xira - Plano de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

Execução da passagem superior pedonal na EN10 ao km 
129+70, junto à urbanização da Malvarosa – Desenvolvi-
mento do plano de segurança e saúde – Alverca do Ribatejo 
– Plano específico de segurança para montagem de vidros 
em estrutura metálica
Aprovado por unanimidade

Requalificação paisagística e anfiteatro ao ar livre do Jar-
dim Municipal José Álvaro Vidal – 4ª fase – Alverca do Riba-
tejo – Não adjudicação e revogação da decisão de contratar
Aprovado por unanimidade

Requalificação paisagística e anfiteatro ao ar livre do Jar-
dim Municipal José Álvaro Vidal – 4ª fase – Alverca do Riba-
tejo – Abertura de procedimento
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
CDU e da Coligação Mais e com a abstenção do membro do Bloco 
de Esquerda

Remodelação da Escola Álvaro Guerra – Vila Franca de 
Xira – Alteração da data de conclusão, plano de trabalhos 
e plano de pagamentos 
Aprovado por unanimidade

Doação de dois póneis para a Quinta Municipal da Piedade 
por Rúben Gonçalves – Minuta do contrato de doação
Aprovado por unanimidade

Orçamento participativo 2020 - Protocolo a celebrar com 
a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 
Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Orçamento participativo 2020 – Protocolo a celebrar com 
a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 
Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Orçamento participativo 2020 – Protocolo a celebrar entre 
o Município de Vila Franca de Xira com a Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alverca 
Aprovado por unanimidade

Processo disciplinar – Relatório final
Aprovado por maioria, por escrutínio secreto

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira, no Salão Nobre 
dos Paços do Município, pelas 9h30, do dia 
2021/08/25

Voto de pesar pelo falecimento de Francisco do Vale Antunes
Aprovado por unanimidade

Ata nº 14/2021, da reunião de câmara ordinária de 2021/07/07
Aprovado por unanimidade

3ª alteração permutativa ao orçamento, plano plurianual de 
investimentos e plano de atividades e funcionamento municipal 
da Câmara Municipal para 2021
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
Coligação Mais e do Bloco de Esquerda e a abstenção dos membros 
da CDU

Contrato de comodato relativo a instalações municipais sitas no 
Bairro de Povos – Vila Franca de Xira -  Associação Desportiva 
Os Pestinhas de Povos 
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro relativo à instalação de Unidade 
de Cuidados Continuados Integrados no âmbito do Campus de 
Saúde – Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira – 
Celebração de protocolo e remessa à Assembleia Municipal
Aprovado por unanimidade

Aditamento ao contrato de locação na modalidade de arrenda-
mento urbano para fins não habitacionais, com estipulação de 
prazo certo e duração determinada, relativo à edição da Pas-
serelle d'Ouro em 2021 – Vila Franca de Xira – Santa Casa da 
Misericórdia de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Estágio curricular na área do Mestrado em Design Editorial – 
Instituto Politécnico de Tomar
Aprovado por unanimidade

Cancelamento e liberação da caução prestada, mediante garan-
tia bancária, para garantia das obras de urbanização no âmbito 
do alvará de loteamento urbano nº 01/07, referente ao processo 
nº 17/05 LOTEPDM 
Aprovado por unanimidade

Celebração de contrato de patrocínio desportivo no domínio 
da modalidade de BTT – APOGMA - Associação do Pessoal das 
OGMA
Aprovado por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro municipal à Temporada Tauromá-
quica de 2021 na Praça de Touros Palha Blanco – Vila Franca de 
Xira – Racg - Sociedade Comercial, Ldª
Aprovado por unanimidade

Protocolo relativo à Comissão de Acompanhamento Ambiental 
do Aterro Sanitário do Mato da Cruz – VALORSUL - Valorização e 
Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e Oeste, 
SA
Aprovado por unanimidade

 Protocolo de colaboração e apoio para a gravação da série 
"Regresso a Ítaca" – CreativArt - Creative Visual Arts
Aprovado por unanimidade

Concurso "Um Doce Conc/selho" - Atas do júri
Tomado conhecimento

Feira Anual de Outubro 2021 - Constituição de fundo de maneio
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2021 – Organização e procedimentos – 
Alteração
Aprovado por unanimidade

Salão de Artesanato 2021 - Organização e procedimentos
Aprovado por unanimidade

Projeto de alteração ao Regulamento das Campanhas de Gas-
tronomia - Início do procedimento e participação procedimental
Aprovado por unanimidade

Regulamento Administrativo do Parque Municipal de Campismo 
de Vila Franca de Xira Dr. Jaime Marques Dias Simão – Vila 
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício 
de direito de preferência
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício 
de direito de preferência – Áreas de reabilitação urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal subdele-
gados e praticados pelo Vice-Presidente no âmbito do licencia-
mento de obras particulares
Tomado conhecimento

Contratação de serviços de vigilância para o Município – Início do 
procedimento e remessa à Assembleia Municipal para aprova-
ção da abertura do procedimento e autorização prévia do com-
promisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços para limpeza nos edifícios, escolas 
e equipamentos desportivos do Município – Início do procedi-
mento e remessa à Assembleia Municipal para aprovação da 
abertura do procedimento e autorização prévia do compromisso 
plurianual
Aprovado por unanimidade

Substituição da garantia bancária – Loteamento denominado 
por Quinta da Villa Longa, titulado pelo alvará de loteamento nº 
3/04, de 25/03 – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento denominado por Estrada Nacional 10, 
Km 131,200 (Loteamento Industrial Parque Tejo), titulado pelo 
alvará de loteamento nº 2/10, de 13/10 – Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Licenciamento de loteamento urbano – Rua Professor Egas 
Moniz (Troia de Santa Maria) – Vialonga
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS e da 
Coligação Mais, os votos contra dos membros da CDU e a abstenção 
do membro do Bloco de Esquerda

Protocolo relativo à área de cedência para equipamento no 
loteamento urbano – Rua Professor Egas Moniz (Troia de Santa 
Maria) – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de compartes – 
Gibraltar (artigo 129, secção J) – Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de compartes – 
Corte do Lobo, Lezíria (artigo 3, secção OO) – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de compartes – 
Casal da Ermida, Cotovios – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de compartes – 
Boceiros, Caminho dos Tojais – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Constituição de compropriedade ou aumento de compartes – 
Quinta do Serpa (Artigo 7, Secção Y) – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 220, do loteamento da Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 166, do loteamento do Casal do Freixo – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 31, do loteamento do Casal do Pocinho – Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 51, do loteamento do Casal do Pocinho – Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 52, do loteamento do Casal do Pocinho – Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o lote 
19, do loteamento da Quinta da Azinheira – Alverca do Ribatejo

Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 8, do loteamento dos Enxordeiros – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o lote 
181, do loteamento da Quinta da Ponte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o lote 
245, do loteamento da Quinta da Ponte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o lote 
335, do loteamento da Quinta da Ponte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o lote 
374, do loteamento da Quinta da Ponte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o lote 
375, do loteamento da Quinta da Ponte – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o lote 
131, do loteamento da Quinta da Coutada – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 49, do loteamento do Casal da Serra – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Alteração ao Regulamento de Trânsito do Concelho de Vila 
Franca de Xira - Anexo para a União das Freguesias de Póvoa 
de Santa Iria e Forte da Casa – Urbanização de Santo António da 
Bolonha e Urbanização Pretas do Morgado – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares do Concelho - Lote 
1 - Escola Secundária do Forte da Casa – Forte da Casa – Orça-
mento de trabalhos a menos
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares do Concelho - Lote 
2 - Escola Básica Padre José Rota – Forte da Casa – Orçamento 
de trabalhos a menos
Aprovado por unanimidade

Execução da passagem superior pedonal na EN10 ao Km 
129+700, junto à urbanização da Malvarosa – Alverca do Ribatejo 
– Alteração da data de conclusão, plano de trabalhos e plano de 
pagamentos
Aprovado por unanimidade

Eixo Povos/Quinta da Grinja - Requalificação do espaço público 
– Vila Franca de Xira – Auto de vistoria para efeitos de liberação 
parcial de caução
Aprovado por unanimidade

Execução de arruamentos, rede de abastecimento de águas e 
rede de drenagem de águas residuais no Casal do Cabreiro e 
Carcaça – Arcena – Alverca do Ribatejo – Minuta do contrato
Aprovado por unanimidade

Reabilitação - Habitação social - Eficiência energética - Bairro 
do PER do Forte da Casa – Forte da Casa – Plano de segurança 
e saúde
Aprovado por unanimidade

Protocolo – Formação em contexto de trabalho a desenvolver 
pelos alunos no Curso Técnico Superior Profissional em Tec-
nologias e Programação de Sistemas de Informação – Instituto 
Politécnico de Santarém
Aprovado por unanimidade

Protocolo – Cursos pós-graduados de Especialização em Educa-
ção STEAM e Literacia Digital na formação de adultos – Instituto 
de Educação da Universidade de Lisboa
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua dos Avieiros" – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua dos Salgados" – Póvoa de Santa 
Iria
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rotunda dos Pescadores" – Póvoa de 
Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua das Marinhas do Tejo" – Póvoa de 
Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua da Nossa Srª dos Avieiros" – Póvoa 
de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Alameda das Salinas" – Póvoa de Santa 
Iria
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rotunda Vila Rio" – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, 
da CDU e da Coligação Mais e o voto contra do membro Bloco de 
Esquerda

Atribuição do topónimo "Travessa das Hortas" – Forte da Casa
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo " Estrada dos Tojais" – Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Deliberações
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Atribuição do topónimo "Estrada do Forte do Chão da Vinha" – 
Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua do Casal Folgar" – Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua Maria "Piona"" – Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua do Poço" – Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua de Diú" – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua da Quinta da Casa Nova" – São 
João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua do Castelo" – São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua do Casal Pinheiro" –  São João dos 
Montes
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Travessa do Cabo da Vila" – Alhandra
Aprovado por unanimidade

Alteração do topónimo "Rua Armando" para "Rua Mário Coe-
lho" – Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rotunda do Cavalo" – Vila Franca de 
Xira
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Estrada das Águas Férreas" – Vila 
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Largo da Escola Primária" – Cachoei-
ras
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Travessa da ACR das Quintas" - Quin-
tas – Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua do Polidesportivo das Quintas" - 
Quintas – Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Travessa da Quinta da Carapinha" - 
Quintas – Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua dos Malmequeres" - Santa Eulália 
– Vialonga
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua das Orquídeas" - Santa Eulália – 
Vialonga
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua do Trigo" - Santa Eulália – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua dos Lírios" - Santa Eulália – Via-
longa
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua das Papoilas" - Santa Eulália – 
Vialonga
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua das Malvas" - Santa Eulália – Via-
longa
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua das Alcachofras" - Santa Eulália 
– Vialonga
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua do Rosmaninho" - Santa Eulália 
– Vialonga
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua das Oliveiras" - Santa Eulália – 
Vialonga
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Estrada do Túnel" – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua do Alecrim" - Santa Eulália – Via-
longa
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua dos Pinheiros" - Santa Eulália – 
Vialonga
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua do Pinheiro Grande" - A-dos-Mel-
ros – Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Largo José Serafim" – Alverca do Riba-
tejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Largo José Carlos Ramos Basílio" – 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Rua dos Pombais" – Alverca do Riba-
tejo
Aprovado por unanimidade

Atribuição do topónimo "Largo Rosa Janeiro" – Alverca do Riba-
tejo
Aprovado por unanimidade

Doação da pintura a óleo "Fachada Norte do Palácio da Quinta 
da Piedade", de Luísa Alice, por Luísa Alice de Almeida Carva-
lho Ferreira
Aprovado por unanimidade

Doação de um conjunto de bens culturais pela Associação Dom 
Martinho – Associação de Defesa e Valorização do Património 
da Póvoa de Santa Iria – Retificação da deliberação nº 79, da 
reunião de Câmara de 2021/02/03
Aprovado por unanimidade

Documento técnico da Rede de Empregabilidade do Concelho 
de Vila Franca de Xira
O assunto não foi analisado, transitando para a próxima reunião de 
câmara

Reabilitação de fogos no parque habitacional municipal do Con-
celho – Revisões de preços definitivas
Aprovado por unanimidade

Orçamento Participativo 2020 – Protocolo a celebrar com a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alhan-
dra
Aprovado por unanimidade

Estudo para o desenvolvimento de sistemas de recolha de bior-
resíduos para o Município
O assunto não foi analisado, transitando para a próxima reunião de 
câmara

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira, no Salão Nobre 
dos Paços do Município, pelas 9h30, do dia 
2021/09/08

Ata nº 15/2021, da reunião de câmara ordinária de 2021/07/21
Aprovado por unanimidade

Aquisição patrimonial, por compra e venda, de prédio misto 
situado em Salgado da Póvoa – Póvoa de Santa Iria – Banco 
Comercial Português, SA
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS e da 
Coligação Mais e os votos contra dos membros da CDU e do Bloco 
de Esquerda

Protocolo para a disponibilização da autenticação através da 
chave móvel digital – Agência para a Modernização Adminis-
trativa, IP
Aprovado por unanimidade

Fornecimento de gás natural canalizado para o Município – Iní-
cio do procedimento e remessa à Assembleia Municipal para 
aprovação da abertura do procedimento e autorização prévia do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

4ª alteração modificativa ao orçamento, plano plurianual de 
investimentos e plano de atividades e funcionamento municipal 
da Câmara Municipal para 2021
Aprovado por unanimidade

Informação económica e financeira a 30 de junho de 2021, da 
Câmara Municipal
Tomado conhecimento

2ª alteração modificativa ao orçamento e plano plurianual de 
investimentos dos Serviços Municipalizados de Água e Sanea-
mento de Vila Franca de Xira para 2021
Aprovado por unanimidade

Informação económica e financeira a 30 de junho de 2021, dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca 
de Xira
Tomado conhecimento

Apoio à constituição de nova associação – Sevilhanas de Xira - 
Associação Cultural e Recreativa
Aprovado por unanimidade

Contrato-programa de desenvolvimento desportivo - Taça do 
Mundo de Paratriatlo/Campeonato da Europa de Clubes de 
Triatlo – Federação de Triatlo de Portugal
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2021 – Venda ambulante
Aprovado por unanimidade

Sacos de papel – Preço de venda ao público
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro/Salão de Artesanato 2021 – Isenção de 
50% dos valores adjudicados pelos feirantes e artesãos
Aprovado por unanimidade

2º aditamento ao contrato de locação na modalidade de arren-
damento urbano para fins não habitacionais, com estipulação 
de prazo certo e duração determinada, referente à realização 
de espetáculos musicais em 2021 – Santa Casa da Misericórdia 
de Vila Franca Xira
Aprovado por unanimidade

Relação de atos da competência da Câmara Municipal delega-
dos e praticados pelo Presidente relacionados com o exercício 
de direito de preferência – Áreas de reabilitação urbana
Tomado conhecimento

Relação de atos da competência da Câmara Municipal subdele-
gados e praticados pelo Vice-Presidente no âmbito do licencia-
mento de obras particulares
Tomado conhecimento

Procedimento concursal comum para a constituição de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado para téc-
nico superior (área de direito) – Recrutamento
Aprovado por unanimidade

U11 - Expansão do aglomerado de Calhandriz/Loureiro - Ter-
mos de referência e delimitação da unidade de execução 1 - 
Quinta da Azenha – Calhandriz – Ponderação das participações 
da consulta pública e aprovação final
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
CDU e da Coligação Mais e o voto contra do membro do Bloco de 
Esquerda

Licenciamento de loteamento urbano - Quinta da Azenha – 
Calhandriz
Aprovado por maioria, com os votos a favor dos membros do PS, da 
CDU e da Coligação Mais e o voto contra do membro do Bloco de 
Esquerda

Alteração ao loteamento denominado por Terra da Porta, Granja 
de Alpriate, titulado pelo alvará de loteamento nº 5/1974, de 
29/03 – Vialonga – Revogação da deliberação de Câmara de 
2021/03/31
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento denominado por Terra da Porta, Granja 
de Alpriate, titulado pelo alvará de loteamento nº 5/1974, de 
29/03 – Vialonga
Aprovado por unanimidade

4ª alteração ao loteamento denominado por Quinta da Coutada, 
titulado pelo alvará de loteamento nº 2/2011-AUGI, de 04/05 – 
Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 47, do loteamento da Quinta da Coutada – Vila Franca de 
Xira
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 3, do loteamento da Quinta do Bom Jesus – Sobralinho
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 15, do loteamento da Quinta da Azinheira – Alverca do Riba-
tejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 93, do loteamento do Casalinho – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do Município sobre o 
lote 97, do loteamento do Casalinho – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Ampliação da EB1 do Cabo de Vialonga – Vialonga – Plano de 
segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

Ampliação da EB1 nº 2 de Alhandra – Alhandra – Plano de segu-
rança e saúde
Aprovado por unanimidade

Reabilitação - Habitação social - Eficiência energética - Bairro 
do PER do Forte da Casa – Forte da Casa – Desenvolvimento do 
plano de segurança e saúde
Aprovado por unanimidade

Novo Palácio da Justiça de Vila Franca de Xira e espaços exte-
riores envolventes – Vi la Franca de Xira – Substituição de ele-
mento da equipa projetista – Adenda ao contrato
Aprovado por unanimidade

Requalificação paisagística e anfiteatro ao ar livre do Jardim 
Municipal José Álvaro Vidal - 4º fase – Alverca do Ribatejo – 
Adjudicação, minuta do contrato e nomeação do diretor de fis-
calização e do coordenador de segurança em obra
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares do Concelho - 
Escola Secundária do Forte da Casa – Forte da Casa – Auto de 
receção provisória
Aprovado por unanimidade

Remoção de amianto nos edifícios escolares do Concelho - 
Escola Básica Padre José Rota – Forte da Casa – Auto de rece-
ção provisória
Aprovado por unanimidade

Execução do Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo/
Alverca do Ribatejo/Sobralinho - Fase 1 - PLRETAS – Abertura 
de procedimento e remessa à Assembleia Municipal
Aprovado por unanimidade

Doação de objetos museológicos ao Museu Municipal - Núcleo 
de Alverca, por António José Alves Machado
Aprovado por unanimidade

Documento técnico da Rede de Empregabilidade do Concelho 
de Vila Franca de Xira
Tomado conhecimento

Ratificação da versão final do Estudo para o desenvolvimento de 
sistemas de recolha de biorresíduos para o Município
Aprovado por unanimidade
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Deliberações

Adenda ao protocolo de colaboração SPEA - Projeto LX 
Aquila – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Aprovado por unanimidade

Ata em minuta da reunião
Aprovado por unanimidade

Sessão ordinária da Assembleia Muni-
cipal de Vila Franca de Xira

Auditório da Escola Professor Reynaldo dos Santos

09 de setembro de 2021 - 18h00

Ponto 1 – Apreciação da informação escrita do Sr. Presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira (corres-
pondente ao período de 07 de junho a 18 de agosto de 2021)
Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 2 – Apoio ao emprego e ao desenvolvimento econó-
mico – Prorrogação da isenção do pagamento de taxas e 
rendas municipais – Ratificação
Aprovado por unanimidade

Ponto 3 – Atribuição de apoios financeiros às Freguesias 
– Ratificação
Aprovado por unanimidade

Ponto 4 – Atribuição de apoio financeiro relativo à insta-
lação de Unidade de Cuidados Continuados integrados no 
âmbito do Campus de Saúde – Celebração de Protocolo – 
Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira – Apro-
vação
Aprovado por unanimidade

Ponto 5 – Cedência de terreno para o domínio público – 
Estrada Nacional, Povos, Vila Franca de Xira – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 6 – Contratação de serviços de vigilância para o 
Município de Vila Franca de Xira – Aprovação da abertura 
do procedimento e autorização prévia do compromisso 
plurianual
Aprovado por unanimidade

Ponto 7 – Contratação de serviços de limpeza nos edifícios, 
escolas e equipamentos desportivos do Município de Vila 
Franca de Xira – Aprovação da abertura do procedimento e 
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Ponto 8 – Contratação de seguros para os Serviços Muni-
cipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira – 
Ano 2022 – Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por unanimidade

Ponto 9 – Regulamento administrativo do Parque Munici-
pal de Campismo de Vila Franca de Xira Dr. Jaime Marques 
Dias Simão – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 10 – Alteração ao Regulamento de Trânsito do con-
celho de Vila Franca de Xira – Anexo para a União das Fre-
guesias de Póvoa de Santa Iria e forte da Casa – Urbaniza-
ção de Santo António de Bolonha e Urbanização Pretas do 
Morgado – Aprovação.
Foi aprovado com maioria com trinta e sete votos a favor do 
PS,CDU, Coligação MAIS, BE, o eleito independente António 
Martins e o Presidente de Junta da União de Freguesias de 
Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz e com uma 
abstenção do PAN                                         

Ponto 11 – Comissão n.º 2 – Relatório e proposta sobre a 
“Petição coletiva de instalação da Reserva Natural Local 
das Salinas de Alverca-Forte da Casa” – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 12 – Comissão n.º 1 – Relatório sobre a petição “Que-
remos um novo Estádio de Futebol em Vila Franca de Xira”
Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 13 – Funcionamento da rede se cuidados de saúde 
primários no concelho de Vila Franca de Xira
Apreciado

Ponto 14 – 4.ª alteração modificativa ao orçamento, plano 
plurianual de investimentos, plano de atividades e funcio-

namento municipal da Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira para 2021 – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 15 – Informação económica e financeira a 30 de 
junho de 2021, da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 16 – 2.ª alteração modificativa ao orçamento e plano 
plurianual de investimento do Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Vila Franca de Xira – Aprovação
Aprovado por unanimidade 

Ponto 17 – Informação económica e financeira a 30 de 
junho de 2021, dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Vila Franca de Xira – Conhecimento
Os eleitos tomaram conhecimento

Ponto 18 – Fornecimento de gás natural canalizado para o 
Município – Abertura de procedimento e autorização prévia 
do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Ponto 19 – Execução do Parque Linear Ribeirinho do Estuá-
rio do Tejo – Alverca do Ribatejo/Sobralinho – PLRETAS, 
Fase 1 – Abertura de Procedimento e remessa à Assem-
bleia Municipal – Aprovação
Aprovado por unanimidade

Ponto 20 – Apreciação e votação dos documentos apresen-
tados no período antes da Ordem do Dia.
A recomendação "Complexo Municipal do Cevadeiro - Vila 
Franca de Xira" proposta pela Coligação Mais foi aprovada por 
maioria com vinte votos a favor do PS, da Coligação Mais, do 
Presidente de Junta da União de Freguesias de Alhandra, São 
João dos Montes e Calhandriz e com dezanove abstenções 
da CDU, do BE, do PAN e do eleito independente António 
Martins.                                                                                                                                                 

Ponto 21 – Apresentação dos relatórios de atividades 
desenvolvidas pelas comissões n.º 1 a 4, no ano de 2021
Os eleitos tomaram conhecimento
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