
Plano de Ação 2020/2021 - Plano de Desenvolvimento Social de Vila Franca de Xira

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira - Divisão de Saúde e Solidariedade 



Nota Introdutória

Considerando que o atual Plano de Desenvolvimento Social (PDS), terminará a sua vigência no corrente ano 
e que os censos terão lugar em 2021. Decidiu o CLASVFX, em sede de reunião plenária, dia 2 de dezembro 
de 2019, estender a vigência do atual PDS até 2022 e passar a conferir aos Planos de Ação, a partir dessa 
data, um horizonte temporal de 2 anos.

Assim, o Plano de Ação do PDS terá a sua vigência nos anos 2020 e 2021, dando continuidade à maioria das 
ações contempladas no Plano de Ação do ano transato.

As propostas de ação, conforme aprovado no Plano de Desenvolvimento Social, assentam nos seguintes 
princípios: 



Todas as ações são enquadradas nos Eixos de Intervenção, definidas no PDS em vigor, a saber: 

EIXO I - Família e Comunidade

EIXO II - Grupos especialmente vulneráveis

EIXO III – Emprego, Empreendedorismo e Qualificação 
Profissional



Através das ações propostas pretende-se que,  no final de 2021, se atinjam os seguintes objetivos: 

Melhorar as condições de vida da população, potenciando a qualidade
das respostas existentes.

Promover a inclusão social e combater a pobreza e discriminação.

Promover a aquisição de competências permitindo melhorar o acesso
ao mercado de trabalho.

E dessa formar tornar Vila Franca de Xira um concelho mais inclusivo, solidário e coeso, orientado
para a promoção da sustentabilidade, igualdade de oportunidades, competitividade e inovação.



PLANO DE AÇÃO 2020/2021  
Eixo 1 – Família e Comunidade: Crianças e Jovens

Objetivo Ação Entidade Responsável Parcerias

Promover competências 

pessoais e sociais para criação 

de melhores condições para o 

exercício de uma cidadania 

plena.

• Implementação de 

Projeto e Programa de 

Promoção dos Direitos 

Humanos

CMVFX (DSS) • JF

• Agrupamentos de Escolas 

• Demais parceiros da RSVFX



PLANO DE AÇÃO 2020/2021 
Eixo 1 – Família e Comunidade – Apoio à Pessoa Idosa

Objetivos Ações Entidade Responsável Entidades Parceiras

Assegurar o apoio imediato em 

situações de 

emergência/urgência, 

segurança e solidão.

Ativ@mente

Teleassistência

CMVFX (DHCS)

• Fundo Social Europeu 

• Cruz Vermelha Portuguesa

• Forças de Segurança 

Comissões de Reformados

• IPSS de Idosos

Permitir efetuar pesquisas, 

identificar e priorizar 

necessidades associadas aos 

idosos;

Ampliar a outras bases de 

dados, fazendo o cruzamento 

de dados de forma a otimizar a 

intervenção na área. 

Ativ@mente

Georreferenciar para melhor incluir 

• Fundo Social Europeu 

• Forças de Segurança 

Comissões de Reformados 

• IPSS de Idosos



PLANO DE AÇÃO 2020/2021  
Eixo 1 – Família e Comunidade – Apoio à Pessoa Idosa

Objetivos Ações Entidade Responsável Entidades Parceiras

• Criação de uma estrutura de apoio 

à pessoa idosa com o 

envolvimento dos parceiros da 

comunidade.

• Identificação/sinalização de casos 

de violência na pessoa idosa e o 

seu encaminhamento através dos 

meios legais disponíveis na 

comunidade.

Ativ@mente

Comissão Municipal de 

Proteção da Pessoa 

Sénior 

CMVFX (DHCS)

• Fundo Social Europeu 

• ACES

• Hospital Vila Franca de Xira

• Comissões de Reformados

• IPSS de Idosos

• Forças de Segurança 

Ministério Público

• Ordem dos Advogados

• Criação de uma bolsa de horas, 

para apoiar os cuidadores 

informais, com mais de 55 anos e 

com carência económica 

comprovada.

• Diminuição do nível de desgaste 

físico e emocional dos cuidadores 

informais e aumentar a qualidade 

de vida, de ambos.

Ativ@mente

Tempo para Si

• Fundo Social Europeu 

• ACES

• Hospital Vila Franca de Xira 

• Comissões de Reformados 

• IPSS de Idosos



PLANO DE AÇÃO 2020/2021   
Eixo 1 – Família e Comunidade: Pessoa com Deficiência e Incapacidade

Objetivos Ações Entidade Responsável Parcerias

• Melhorar as acessibilidades. Programa Xiradapta

CMVFX (DII)

• Juntas de Freguesia 

• ACES 

• ISS-Ip 

• Demais parceiros da RSVFX

• Entidades da Comissão 

Municipal de Deficiência

• Promover a eliminação de barreiras 

arquitetónicas, no interior das 

frações. 

Gabinete de 

Acessibilidades 

• Promover a melhoria das 

acessibilidades no que diz respeito 

às Juntas de Freguesias do 

Concelho.

Guia de 

Orientações 

Técnicas 



PLANO DE AÇÃO 2020/2021   
Eixo 1 – Família e Comunidade: Pessoa com Deficiência e Incapacidade

Objetivos Ações Entidade Responsável Parcerias

• Melhorar o atendimento de 

pessoas com deficiência e/ou 

incapacidade.
Balcão da Inclusão

CMVFX (DII)

• Protocolo com INR

• Valorizar e dignificar a pessoa com 

deficiência.

• Promover a inclusão social.

Semana para Inclusão

Gala para Inclusão

Projeto

“Olhos que sentem”

• Instituições de Apoio à 

Deficiência 

“Conversas sobre Autismo”

Promoção de sessões de 

informação/formação na área da 

deficiência. • Entidades da Comissão 

Municipal de 

Deficiência



PLANO DE AÇÃO 2020/2021 
Eixo 1 – Família e Comunidade

Objetivos Ações Entidade Responsável Parcerias

• Promover a igualdade de 

género; erradicação da 

violência no 

namoro/doméstica.

• Implementar políticas 

concelhias   integradas ao 

nível da promoção da 

Igualdade.

• “Não sejas um Peão na Relação”

• “Igualdade em Ponto Pequeno”

• Desenvolvimento de ações de 

sensibilização temáticas/iniciativas, 

destinadas a crianças e/jovens, no 

âmbito do Plano Municipal para a 

Igualdade  

• Promoção e divulgação das 

atividades previstas no âmbito do 

Plano Municipal para a Igualdade

• CMVFX (DII) • Forças de Segurança

• Promover a igualdade de 

género, assim como promover 

a equidade entre homens e 

mulheres, sem preconceitos 

ou ideias pré-concebidas. 

• “Conversas sérias de Marta Gautier”

• Comemorações do Dia Internacional 

da Mulher



PLANO DE AÇÃO 2020/2021  
Eixo 1 – Família e Comunidade: Promoção da Saúde e Bem-Estar

Objetivos Ações Entidades Responsáveis Parcerias

• Promover hábitos de vida 

saudáveis

Implementação de Programas e 

Projetos de promoção da Saúde e 

Bem-Estar

CMVFX (DSS) e ACES em 

colaboração com a Divisão 

de Desporto

• HVFX

• ACES

• IPSS

• IEFP

• Juntas de Freguesia

• Agrupamentos de Escolas 

• Demais parceiros da RSVFX

• Promover competências 

pessoais e sociais ao nível da 

promoção de estilos de vida 

saudáveis

Realização de ações de literacia em 

saúde, no âmbito de estilos de vida 

saudáveis

• Sensibilizar a população 

para a importância da Saúde 

Mental

• Sensibilizar a população 

para a importância da 

vacinação

Implementação de Projeto/Programa 

para a promoção da Saúde Mental

Campanha sobre a importância da 

vacinação



PLANO DE AÇÃO 2020/2021  
Eixo 2 – Grupos Especialmente Vulneráveis

Objetivos Ações Entidades Responsáveis Parcerias

• Melhorar as condições de vida 

da população.

Serviço de Atendimento e 

Acompanhamento Social 

Integrado CMVFX (DSS) e ISS-Ip

CMVFX (DSS)

• JF

• ACES

• HVFX 

• Demais entidades 

parceiras do SAASI 

• Promover a integração e o 

exercício dos direitos 

fundamentais na área da 

interculturalidade e migração.

Realização de Projetos e 

Programas de promoção da 

integração de Migrantes no 

Concelho

• JF

• FAMI

• ACM

• IPSS 

• Demais entidades 

parceiras da RSVFX

• JF

• HVFX

• ACES

• Forças de Segurança

• Demais parceiros da 

RSVFX

• Promover a rutura com 

situações de vitimização, 

criando meios e estratégias 

para que possam exercer os 

seus direitos fundamentais e 

constitucionais.

Desenvolvimento de ações de 

competência parentais, pessoais, 

sociais e de cidadania dirigidas a 

públicos com maiores 

vulnerabilidades



PLANO DE AÇÃO 2020/2021 
Eixo 2 – Grupos Especialmente Vulneráveis

Objetivos Ações
Entidade 

Responsável
Parcerias

• Responder às situações de 

crise de violência doméstica, 

através da adoção de uma 

metodologia concertada entre 

as entidades parceiras.

Rede Territorial de Apoio à Vítima

CMVFX (DII)

• Ministério Público

• Forças de Segurança

• Hospital de Vila Franca de 

Xira

• ACES 

• Segurança Social

• Delegação da ordem dos 

advogados VFX

• CMVFX

• CPCJ

• Garantir às vítimas um 

atendimento, 

acompanhamento 

personalizado, confidencial, 

gratuito e adequado às suas 

necessidades.

Centro de Apoio à Vítima 

• Contribuir para a erradicação 

das situações crónicas de sem 

abrigo no concelho de Vila 

Fraca de Xira, através da 

inclusão do grupo alvo na 

comunidade. 

Projeto Municipal Para as Pessoas em 

Situação de Sem Abrigo.

• Hospital

• Santas Casas da 

Misericórdia do Concelho

• ACES

• ISS-Ip

• IEFP

• Juntas de Freguesia; 

• SEF



PLANO DE AÇÃO 2020/2021 
Eixo 3 – Emprego, Empreendedorismo e Qualificação Profissional

Objetivos Ações Entidade Responsável Parcerias

• Promover a 

empregabilidade em 

públicos com maiores 

vulnerabilidades.

Implementação de uma Rede para a 

Empregabilidade no Concelho 

CMVFX (DSS)

• JF

• Empresas

• ISS-Ip

• IPSS

• IEFP

• Demais entidades 

parceiras da 

RSVFX

• Identificar as 

necessidades de formação 

específica;

• Criar um Plano de 

Formação

Levantamento das necessidades de 

formação das IPSS e Associações da 

RSVFX

• Promover a aquisição de 

competências e 

aprendizagens ao longo 

da vida.

Promoção de formação para funcionários 

das entidades parceiras da RSVFX, nas 

áreas de intervenção



SIGLAS
 ACES – Agrupamento dos Centros de Saúde Estuário do Tejo

 CFPA – Centro de Formação Profissional de Alverca

 CMVFX – Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

 CPCJ  - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

 DHIS – Divisão de Habitação e Intervenção Social

 DII – Divisão de Inclusão e Igualdade

 DSS – Divisão de Saúde e Solidariedade

 FS – Forças de Segurança

 HVFX – Hospital de Vila Franca de Xira

 IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional

 INR – Instituto Nacional para a Reabilitação

 IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social

 ISS-IP – Instituto da Segurança Social

 JF – Juntas de Freguesia

 RSVFX – Rede Social de Vila Franca de Xira

 SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras


