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Reabilitar Consigo
Programa Municipal de Reabilitação Urbana
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Concelho mais sustentável e competitivo

A Estratégia Municipal de Regeneração Urbana, 
em curso desde 2014, que conta aqui com um 
dos eixos de ação especialmente vocacionado 
para a reabilitação e preservação de imóveis 
urbanos degradados ou obsoletos, procura, 
através da reabilitação, valorizá-los. O sucesso 
deste processo é alcançado respeitando as atuais 
tendências urbanísticas, os critérios de 
sustentabilidade ambiental e energética, conjunto 
de fatores fundamentais para que se atinja uma 
melhoria socioeconómica do tecido urbano. A 
prioridade dada pela Autarquia a esta linha de 
ação, tem ainda em conta o facto dos centros 
urbanos apresentarem escassez de habitações, 
ou a existirem, possuírem muitas vezes 
desadequadas condições de habitabilidade. 

As intervenções realizadas no âmbito da 
reabilitação das casas, são primordiais para 
dinamizar o tecido económico e social locais, 
sendo este, por sua vez, decisivo para o garante 
da sua centralidade e repovoamento. Estas áreas 
habitacionais rejuvenescidas, trazem mais valias 
às ARU e catapultam uma série de oportunidades, 
que se estendem a várias frentes. Novas 
condições de habitabilidade são criadas para os 
seus moradores ou, no caso das frações 
devolutas, a intervenção urbanística 
transforma-as numa oportunidade imobiliára 
apetecível, seja para jovens ou famílias. Todos 
estes factores interagem entre si numa dinâmica 
que se traduz em competitividade, geradora de 
novas oportunidades económicas, subjacentes ao 
incremento da qualidade de vida, que Câmara 
Municipal estrategicamente protagoniza para o 
Concelho de Vila Franca de Xira.
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Horário de Atendimento:
2.ª, 3.ª, 5.ª, 6.ª feira
09h00 - 18h30
4.ª feira
09h00 - 20h00

Horário da Tesouraria:
2.ª, 3.ª, 5.ª, 6.ª feira
09h00 - 17h30
4.ª feira
09h00 - 19h00

 
lojadomunicipe@cm-vfxira.pt 263 285 600

LOJA DO MUNÍCIPE
Praça Bartolomeu Dias, n.º 9  
Quinta da Mina 
2600-076 Vila Franca de Xira

38º 57’ 13.94” N, 08º 59’ 36.95” W 2
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ARU 
Alhandra / VFX 
/Povos

ARU 
Alverca do Ribatejo

ARU
Póvoa de Santa Iria

ARU 
Vialonga
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ARU
Calhandriz

ARU
Cachoeiras

ARU
Castanheira do 
Ribatejo
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ARU’S NO CONCELHO
VILA FRANCA DE XIRA


