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Plano de Desenvolvimento Social de Vila Franca de Xira



Nota Introdutória

A elaboração do Plano de Ação agora  apresentado, tem por base uma metodologia de trabalho de 
envolvimento e participação de todas as entidades parceiras, cujo ponto de encontro culminou no dia 
12 de dezembro, no workshop participativo, que contou com a presença de mais de setenta 
entidades. Nessa media, é espectável que o trabalho em parceria para o ano 2019, na luta contra a 
pobreza e exclusão social e a promoção do desenvolvimento social, seja tomado como uma missão de 
todas as entidades parceiras da RSVFX.

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

Princípios

Subsidariedade

Integração

Articulação

Participação

Inovação

Equidade



Encontrando-se enquadradas nos três eixos, também definidos no Plano de Desenvolvimento Social:

Eixos Áreas de Intervenção

1

2

3

Família e Comunidade

Grupos especialmente vulneráveis

Emprego e Empreendedorismo e Qualificação 

Profissional



Pretende-se que no final de 2019, se atinjam os seguintes objetivos:

Eixos Objetivos

1

2

3

 Melhorar o bem-estar económico e social dos idosos;

 Contribuir para o desenvolvimento psicossocial das

crianças e jovens;

 Concorrer para a conciliação entre a vida familiar e

laboral e para a igualdade de género;

 Promover a aceitação da diversidade;

 Melhorar a saúde e bem-estar, da população em geral.

 Contribuir para a inclusão e autonomização dos

indivíduos portadores de incapacidades;

 Incentivar a integração das minorias;

 Fomentar o acompanhamento das situações de Sem –

Abrigo e a promoção da sua integração social.

 Apoiar os jovens e adultos desempregados na definição

ou desenvolvimento do seu percurso de qualificação

profissional e/ou de inserção ou reinserção no mercado

de trabalho.



PLANO DE AÇÃO 2019  
Eixo 1 – Família e Comunidade: Apoio à Pessoa Idosa

Ações Objetivo Entidade
Responsável

Entidades 
Parceiras

Implementação de um 
Grupo de Trabalho 
Multidisciplinar, no 
âmbito do “Maior 
Acompanhado”

Prevenir situações de risco 
associadas ao isolamento da 
população idosa/dependente

CMVFX (DHIS)

JF; ISS-Ip; ACES; HVFX; 
Forças de Segurança; 
Ministério Público;
Ministério da Justiça; ordem 
dos advogados e IPSS’s
parceiras da RSVFX

Promoção do serviço de 
Teleassistência junto de 
mais idosos

JF; parceiros da RSVFX

Divulgação da Linha SOS 
Pessoa Idosa



PLANO DE AÇÃO 2019  
Eixo 1 – Família e Comunidade: Apoio à Pessoa Idosa

Ações Objetivo Entidade
Responsável

Parcerias

Identificação e 
acompanhamento de 
proximidade a idosos 
isolados

Prevenir situações de risco 
associadas ao isolamento da 
população idosa

CMVFX (DHIS)

CMVFX, ACES, JF, ISS- Ip, 
Forças de Segurança e 
demais parceiros da RSVFX

Criação de Ateliers de 
costura, pintura, artesanato 
e outros

Promover competências 
pessoais e sociais e prevenir 
o isolamento

JF; Universidade Sénior; 
demais parceiros da RSVFX

Desenvolvimento de 
Orientação Vocacional na 
3.ª Idade

Criar respostas de apoio 
social à população 
idosa/dependente, através
da mobilização da sociedade 
civil

JF; Universidade Sénior; 
demais parceiros da RSVFX



PLANO DE AÇÃO 2019  
Eixo 1 – Família e Comunidade: Crianças e Jovens

Ações Objetivo Entidade
Responsável

Parcerias

Implementação de um 
projeto de competências 
parentais, familiares, de 
gestão e habitacionais

Promover competências 
pessoais e sociais para 
criação de melhores 
condições no núcleo 
familiar e habitacional

CMVFX (DHIS)

JF; Agrupamentos de 
Escolas e demais parceiros 
da RSVFX

Realização de workshops, 
em horário pós-laboral, 
sobre Gestão do Tempo e 
Economia Doméstica

Sistematização das ofertas 
desportivas e de ATL em 
tempo de interrupção letiva

Melhorar as competências 
das famílias com maiores 
vulnerabilidades

Promover a divulgação de 
atividades de modo a 
promover a ocupação dos 
jovens e prevenir 
comportamentos de risco

JF e demais parceiros da 
RSVFX

JF; Agrupamentos de 
Escolas; ISS-Ip e demais 
parceiros da RSVFX



Ações Objetivo Entidade
Responsável

Parcerias

Programa Xiradapta
Promover a eliminação de 
barreiras arquitetónicas

CMVFX (DII)

CMVFX; JF; ACES; ISS-Ip; 
demais parceiros da RSVFX 
e entidades da Comissão 
Municipal de Deficiência

Melhoria das 
acessibilidades

Desenvolvimento de ações 
de sensibilização temáticas, 
destinadas a pessoas com 
deficiência, na área do 
emprego e acessibilidades

Promover a inclusão social, 
combater a pobreza e 
discriminação e prevenir 
situações de risco

CMVFX e entidades da 
Comissão Municipal de 
Deficiência

Criação de um grupo de 
acompanhamento/supervis
ão  nas transições das
pessoas portadoras de 
deficiência

Apoiar a criação de projetos 
que visem a promoção da 
autonomia/vida 
independente da pessoa 
com deficiência

PLANO DE AÇÃO 2019  
Eixo 1 – Família e Comunidade: Pessoa com Deficiência e Incapacidade



PLANO DE AÇÃO 2019  
Eixo 1 – Família e Comunidade: Promoção da Saúde e Bem-Estar

Ações Objetivo Entidade
Responsável

Parcerias

Realização de Workshops 
sobre alimentação saudável

Promover hábitos de vida 
saudáveis

CMVFX (DSS) e ACES em 
colaboração com as Divisões 

de Desporto, Inclusão e 
Intervenção Social

HVFX; IEFP; JF; 
Agrupamentos de Escolas e 
demais parceiros da RSVFX

Coletividades; IPSS,s; JF;  
HVFX; ACES

JF; HVFX e demais parceiros 
da RSVFX

JF; parceiros da RSVFX; 
DHIS

Implementação de projeto 
desportivo para todos

Realização de ações de 
literacia em saúde, no 
âmbito de estilos de vida 
saudáveis, para grupos 
específicos

Promover competências 
pessoais e sociais ao nível da 
promoção de estilos de vida 
saudáveis

Implementação de uma 
Linha de Apoio aos 
Cuidadores Informais

Campanha de divulgação
sobre a importância da 
vacinação nas pessoas em 
situação de Sem - Abrigo

Promover a inclusão social e 
combater a pobreza e 
discriminação  

Sensibilizar a população em 
situação de Sem - Abrigo 
para a importância da 
vacinação



PLANO DE AÇÃO 2019  
Eixo 1 – Família e Comunidade: Promoção da Saúde e Bem-Estar

Ações Objetivo Entidade
Responsável

Parcerias

Implementação da Consulta 
de atividade Física

Melhorar as condições de 
vida da população

CMVFX (DSS) e ACES em 
colaboração com a Divisão 

de Desporto

Promoção e sensibilização 
para a importância do 
Cuidar Formal

Sensibilizar os 
colaboradores das IPSS, para 
melhores práticas, junto das 
pessoas institucionalizadas

Parceiros da RSVFX

Divulgação dos rastreios 
realizados pelo ACES, junto 
da comunidade

Melhorar e facilitar a 
informação de forma a 
promover a melhoria das 
condições de vida das 
populações

HVFX; JF; coletividades; 
IPSS,s e demais parceiros da 
RSVFX

Divulgação da oferta 
desportiva das IPSS e 
demais coletividades, 
através da criação de um 
folheto especifico



Ações Objetivo Entidade
Responsável

Parcerias

Serviço de Atendimento e 
Acompanhamento Social 
Integrado

Melhorar as condições de 
vida da população

CMVFX (DSS) e ISS-IP

JF; ACES; HVFX e demais 
entidades parceiras do 
SAASI 

Elaboração de um Guia de 
Recursos das respostas 
Sociais do concelho

Conhecer as respostas 
sociais ao nível dos grupo 
alvo

JF; IPSS e demais entidades 
parceiras da RSVFX

Desenvolvimento de ações 
de competência parentais, 
pessoais, sociais e de 
cidadania dirigidas a 
públicos com maiores 
vulnerabilidades

Promover a rutura com 
situações de vitimização, 
criando meios e estratégias 
para que possam exercer os 
seus direitos fundamentais 
e constitucionais

JF; HVFX; ACES; Forças de 
Segurança e demais 
parceiros da RSVFX

PLANO DE AÇÃO 2019  
Eixo 2 – Grupos Especialmente Vulneráveis: Apoio Social



PLANO DE AÇÃO 2019  
Eixo 2 – Grupos Especialmente Vulneráveis: Apoio às Pessoas Vitimas de Violência

Ações Objetivo Entidade
Responsável

Parcerias

Realização de folhetos  e 
divulgação do Serviço de 
Informação às Vítimas de 
Violência Doméstica 24h

Promover a rutura com 
situações de vitimização

CMVFX (DII e DHIS)

JF; ISS.IP; Forças de 
Segurança e demais 
entidades da RSVFX

Intervenção na prevenção 
de violência em adultos

Promover a rutura com 
situações de vitimização,
criando os meios e 
estratégias para que 
possam exercer os seus 
Direitos Fundamentais e 
Constitucionais

Promoção de ações de 
sensibilização sobre a 
temática da violência

Promover competências 
sociais e pessoais e prevenir 
comportamentos de risco



PLANO DE AÇÃO 2019  
Eixo 3 – Emprego, Empreendedorismo e Qualificação Profissional

Ações Objetivo Entidade
Responsável

Parcerias

Realização de sessões de 
esclarecimento e divulgação 
do processo de RVCC

Melhorar as competências 
da população com baixas 
qualificações

CMVFX (DSS) e IEFP 

JF e demais entidades 
parceiras da RSVFX

Levantamento das 
necessidades de formação 
das IPSS e Associações da 
RSVFX

Identificar as necessidades 
de formação específica

Realização da formação a 
funcionários das entidades 
parceiras da RSVFX, em 
diferentes áreas de 
intervenção

Promover a aquisição de 
competências e 
aprendizagens ao longo da
vida



PLANO DE AÇÃO 2019  
Eixo 3 – Emprego, Empreendedorismo e Qualificação Profissional

Ações Objetivo Entidade
Responsável

Parcerias

Realização de um seminário 
temático sobre Emprego, 
Empreendedorismo e 
Empregabilidade

Promover a discussão e 
reflexão acerca do 
Emprego, Empregabilidade 
e profissões de futuro

CMVFX (DSS) e IEFP, em 
colaboração com as 

Divisões de Educação; 
Juventude e Inclusão 

AERLIS; ACIS; Empresas; 
Forças de Segurança; 
Agrupamentos de Escolas e 
demais parceiros da RSVFX 

Implementação de uma 
Rede de Empregabilidade

Promover a 
empregabilidade no 
concelho

JF; Empresas; 
Agrupamentos de Escolas 
ISS.IP; e demais parceiros 
da RSVFX

Divulgação das sessões de 
Empreendedorismo, 
dirigidas a pessoas 
desempregadas,
promovidas pelo IEFP

Promover o 
Empreendedorismo, a 
implementação de projetos 
de negócio e a inserção 
profissional

Divulgação do programa de 
Empreendedorismo Jovem 
– Investe Jovem

Promover o 
Empreendedorismo e a 
implementação de projetos 
de negócio 



PLANO DE AÇÃO 2019  
Eixo 3 – Emprego, Empreendedorismo e Qualificação Profissional

Ações Objetivo Entidade
Responsável

Parcerias

Sensibilização das empresas 
para a necessidade de 
regularização das pessoas 
indocumentadas

Promover a inclusão social 
através da melhoria do 
acesso ao mercado de 
trabalho

CMVFX (DSS) e IEFP, em 
colaboração com as 

Divisões de Educação; 
Juventude e Inclusão

JF; AERLIS; ACIS e 
Empresas

Apresentação de Empresas 
e IPSS nas Escolas 
Secundárias, com visitas às 
Empresas e IPSS

Promover a 
empregabilidade junto dos 
jovens

JF; Agrupamentos de 
Escolas; Empresas e IPSS,s
da RSVFX

Apresentação e divulgação 
da Ofertas Formativas do 
Centro de Formação 
Profissional de Alverca 
(CEPA) e dos Cursos 
Profissionais dos 
Agrupamentos de Escolas, 
aos alunos do 3.º CEB

Promover a formação e a 
empregabilidade dos jovens

JF; Agrupamentos de 
Escolas



SIGLAS
 ACES – Agrupamento dos Centros de Saúde Estuário do Tejo

 ACIS - Associação Comercial, Industrial e Serviços dos Concelhos de Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos

 AERLIS - Associação Empresarial da Região de Lisboa

 CEB – Ciclo de Ensino Básico

 CFPA – Centro de Formação Profissional de Alverca

 CMVFX – Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

 DHIS – Divisão de Habitação e Intervenção Social

 DII – Divisão de Inclusão e Igualdade

 DSS – Divisão de saúde e Solidariedade

 HVFX – Hospital de Vila Franca de Xira

 IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional

 IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social

 ISS-IP – Instituto da Segurança Social

 JF – Juntas de Freguesia

 RSVFX – Rede Social de Vila Franca de Xira


