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Inclusão Social 

Desfile de moda de características 
únicas no País, é exemplo de uma 
verdadeira integração e inclusão 
social. Na passerelle, aos modelos 
Top, maiores de 65, juntam-se 
crianças, jovens e pessoas com 
deficiência. 
Este espetáculo, exclusivo e 
emblemático, apresenta, na Praça de 
Touros Palha Blanco, um ex-libris do 
Concelho, um programa de animação 
que está a cargo de grandes nomes do 
panorama artístico nacional, assim 
como de participações de artistas do 
Concelho.
As lojas de roupa, maquilhagem e 
cabeleireiros da região dão inestimáv-
el contributo, com um resultado 
mágico e inesquecível!

Data: 22 de junho 2018 (evento anual)
Protagonistas: Idosos, jovens 
(incluindo portadores de deficiência)
Dados: 100 modelos (jovens e idosos) 
2000 espetadores
Local: Praça de Touros Palha Blanco, 
Vila Franca de Xira
Antiguidade: 1995
Promotor: Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira

O Sistema de Atendimento e 
Acompanhamento Social Integrado 
(SAASI) foi implementado em 2016, 
visando, de forma concertada e 
especializada, promover a inclusão 
social.
Com atendimento localizado em todas 
as freguesias do Concelho, o SASSI 
assinala as problemáticas sociais e 
económicas dos indivíduos ou famílias 
e procura responder-lhes, de forma 
célere e eficiente, através de uma 
estratégia concertada, que inclui 
soluções especializadas dos vários 
parceiros envolvidos e em prol de um 
Concelho de maior coesão social. A 
rede é constituída pela Câmara 
Municipal, pela Segurança Social, 
Juntas de Freguesia e Instituições que 
compõem a Rede Social do Concelho, 
num total de 27 entidades locais.

Destinatários: Famílias e indivíduos 
com dificuldades económicas e sociais
Antiguidade: 2016
Promotor: Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira

Para os maiores de 55, a Universidade 
Sénior do Concelho de Vila Franca de 
Xira tem-se vindo a afirmar como um 
projeto de enorme sucesso em prol da 
saúde física e intelectual desta faixa 
populacional.
Sediada no Palácio da Quinta 
Municipal da Piedade, na Póvoa de 
Santa Iria, surgiu no ano letivo 
2004/2005 como um desafio ao 
envelhecimento ativo. A Universidade 
Sénior é um centro de cultura e 
saberes e que se constitui como um 
polo de ensino, pesquisa e 
aprendizagem, complementado, com 
atividades culturais e recreativas, 
onde se fomenta o enriquecimento 
intelectual e cultural, as relações 
interpessoais, o aumento da 
autoestima e da autonomia pessoal.

Destinatários: Idosos 
(maiores de 55 anos)
Dados: 500 alunos, 100 professores 
(voluntários)
Local: Quinta Municipal da Piedade, 
Póvoa de Santa Iria
Antiguidade: 2004/2005
Promotor: Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira

Universidade Sénior
Seniores

Sensibilizar para os direitos humanos 
e sociais, junto dos mais novos, foi o 
objetivo da adaptação, para Portugal, 
do jogo “Dignilândia – Terra dos 
Direitos”.
O jogo desenvolvido na Europa, no 
âmbito do programa Enter foi 
adaptado, de forma pioneira, a 
Portugal pela Autarquia e pela 
Associação para a Promoção da Saúde 
e Desenvolvimento Comunitário 
(APSDC,  tendo sido apresentado à 
comunidade jovem afim de a 
sensibilizar para a temática dos 
direitos sociais e para as políticas 
sociais de cada país, capacitando-os 
para uma intervenção social futura.

Destinatários: Jovens
Sessões lúdicas promovidas: 439 
jovens, 23 sessões e 25 docentes 
Antiguidade: 2015
Promotor: Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira

Dignilândia
Terra dos Direitos

Crianças e Jovens

Como meio de promover a inclusão, o 
Executivo Municipal lançou o 
Xiradapta, um regulamento que visa 
estabelecer, de forma sistematizada e 
transparente, todos os critérios 
inerentes à atribuição de apoios 
disponíveis para a adaptação das 
habitações, de pessoas com 
deficiência ou incapacidade, em 
situação de carência económica.

Destinatários: Pessoas Portadoras 
de Deficiência em situação 
de carência económica
Objetivo: adaptação de habitações 
com barreiras arquitetónicas
Antiguidade: 2018
Promotor: Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira

Xiradapta
Pessoas com Deficiência

A preocupação com a eliminação de 
barreiras arquitetónicas e a promoção 
da acessibilidade nos espaços 
públicos é uma prioridade. Vila Franca 
de Xira foi um dos 30 Municípios 
pioneiros nesta área, com a 
aprovação, em 2011, dos Planos de 
Promoção da Acessibilidade para o 
Concelho.
Várias intervenções, em toda a área 
do território municipal, já foram 
concretizadas, pelo que Vila Franca de 
Xira é um exemplo dinâmico e efetivo 
da prioridade que o Executivo 
Municipal tem dedicado à temática da 
acessibilidade e mobilidade para 
todos e na transformação dos 
paradigmas associados. O processo 
iniciou-se em outubro de 2010 com a 
apresentação dos Planos Local (zona 
central de Vila Franca de Xira) e 
Municipal (núcleos urbanos das 
restantes freguesias) de Promoção da 
Acessibilidade, tendo os documentos 
sido disponibilizados para operacion-
alização dos serviços municipais e dos 
parceiros deste processo, no decurso 
de 2011.

Objetivo: adaptação do espaço 
público para a extinção das barreiras 
arquitetónicas
Antiguidade: 2010
Promotor: Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira

Acessibilidade 
dos espaços públicos

Pessoas com Deficiência

Vila Franca de Xira foi o 1.º Município 
do País a promover o Dia Paralímpico 
Municipal, em 2018, numa parceria 
com o Comité Paralímpico de 
Portugal.
Reforçar a sensibilização dos mais 
jovens para as modalidades 
desportivas praticadas por pessoas 
com deficiência, foi o principal 
objetivo.
Esta aposta municipal, congregou 
congregou ainda esforços dos 
Pelouros do Desporto e da Deficiência 
e Inclusão, do Centro de Atividades 
Ocupacionais da Associação para a 
Integração de Pessoas com 
Necessidades Especiais (AIPNE) e da 
Mithós – Histórias Exemplares, foi 
dirigida alunos do concelho, para 
tivessem conttacto, sob orientação de 
técnicos especializados das respetivas 
Federações, com as modalidades de 
desporto adaptado (Boccia, 
Orientação, Paraciclismo, Ténis, Ténis 
de Mesa e Tiro com Arco).

Data: 27 de abril
Objetivo: adaptação de habitações 
com barreiras arquitetónicas
Antiguidade: 2018
Promotor: Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira

Dia Paralímpico Municipal 
Pessoas com Deficiência
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