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Rede Social de Vila Franca de Xira 
Enquadramento 

A Rede Social é um fórum de articulação e congregação de esforços baseado na adesão por parte das 
autarquias e de entidades públicas ou privadas, criada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
197/97, de 18 de novembro de 1997 e, posteriormente, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 115/2006, de 
14 de junho, ao qual Vila Franca de Xira aderiu em 1998, na fase de projeto-piloto. 

 

Caracterização da Rede Social de Vila Franca de Xira 

 

Princípios  

 

Finalidades

• Promover o Desenvolvimento Social Integrado

• Combater a Pobreza e Exclusão Social

Instrumentos

• Diagnóstico Social  - 10 cadernos temáticos (2013-2015)

• Plano de Desenvolvimento Social (2015/2020)

• Perfil de Saúde (2017)

Desafios

• Melhorar a qualidade de vida de todos os munícipes

Princípios

Subsidariedade

Integração

Articulação

Participação

Inovação

Equidade
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Funcionamento 

 

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2018 

 

O Plano de Desenvolvimento Social concelhio (2015 – 2020) compreende um Plano de Ação anual, onde se 

inscrevem todas as ações e projetos prioritários para a Rede Social, este plano assume-se como um 

instrumento de racionalização, eficácia e eficiência da ação na promoção do desenvolvimento social local 

durante o período vigente. 

A construção, execução e avaliação de um Plano de Ação requer um envolvimento efetivo de um conjunto 

de parceiros da Rede Social, de forma a ser possível alcançar os resultados pretendidos. Nesse sentido, foi 

realizado um workshop participativo para a construção do Plano de Ação para 2019, mas que ao mesmo 

tempo permitiu a realização de uma análise do trabalho em rede realizado pelos diferentes parceiros.  

Assim, no relatório de execução, através de uma reflexão conjunta, é possível apresentar a quantificação 

dos resultados obtidos nas diferentes ações, bem como a identificação dos constrangimentos e de situações 

de sucesso, o que permite enriquecer o planeamento e propostas de intervenção para o ano 2019.  

 

O Plano de Ação 2018, estruturou-se em: 

 

 

Conselho Local 
de Ação Social 

de VFXira 
6 Comissões 

Sociais de 
Freguesia

3 Eixos

10 Objetivos 
específicos

14 Ações
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No Eixo I: 

 A sensibilização para as competências parentais foi, sobretudo, desenvolvida pelo projeto 

Caleidoscópio, um projeto Municipal, financiado pelo Portugal 2020, que promove atividades 

estruturadas, utilizando metodologias de Educação Não Formal. 

 

 As ações de formação/sensibilização e aconselhamento, ao nível da segurança, bem-estar e literacia 

em saúde, foram desenvolvidas através de iniciativas como: “Viver Melhor - Ciclo de Conversa”, 

Passerelle D`Ouro, Festa da Flor, policiamento de proximidade e caminhadas, que contaram com a 

participação de um conjunto de parceiros da Rede Social. 

 

 As campanhas e/ou ações pontuais na área da saúde, desporto e alimentação saudável, foram 

promovidas em datas comemorativas como o Dia da Diabetes e Dia Mundial da Saúde. Este último, 

com a realização do Hospital da Bonecada, em parcerias com os estabelecimentos de Ensino 

Superior da área da saúde, ACES e HVFX, a qual envolveu cerca de 1321 pessoas.  

 

 Semestralmente, realizou-se o Conselho de Parceiros do SAASI – Sistema de Atendimento e 

Acompanhamento Social Integrado e, paralelamente, foi apresentado o respetivo relatório, em sede 

de CLASVFX. 

 

 No que concerne à sensibilização da comunidade para a temática da violência doméstica, foram 

dinamizadas, nos estabelecimentos de ensino do concelho, 4 ações do projeto “Não sejas um Peão 

na Relação”, em parceria com as Forças de Segurança e o Conselho Nacional da Juventude. 

 

 

No Eixo II salienta-se que: 

 O acompanhamento às pessoas em situação de Sem-Abrigo é efetuado de forma constante e 

sistemática de acordo com as respostas existentes. 

 

Relativamente ao Eixo III: 

 As ações de formação dirigidas à população com baixas qualificações foram desenvolvidas pelo IEFP, 

no Centro de Formação Profissional de Alverca, mediante o encaminhamento dos técnicos afetos ao 

SAASI - Sistema de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado e Gabinetes de Inserção 

Profissional existentes no concelho. 

 

 A criação de um pacote de incentivos à instalação de empresas no concelho, foi um dos pilares de 

atuação do Gabinete de Investimento, Economia e Inovação da CMVFX, que se materializou por 

exemplo, no aumento da isenção da Derrama, disponibilização de apoio técnico e aconselhamento 

para projetos de empreendedorismo e cartografia de terrenos disponíveis para a instalação de 

empresas. 
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No corrente ano, a taxa de execução global das ações previstas, foi na ordem dos 87,5%, conforme se pode 

verificar no quadro que a seguir se apresenta.  

Eixo Ações 
Planeadas 

Ações 
Executadas 

Não Executadas Taxa de 
execução 

I – Família e 
Comunidade 

8 7 1 87,5% 

II – Grupos 
especialmente 
Vulneráveis 

 
4 

 
3 

 
1 

 
75,00% 

III – Emprego, 
Empreendedorismo e 
Qualificação 
Profissional 

 
2 

 
2 

 
0 

100% 

 

No Eixo I, não se verificou a conclusão da Carta Municipal de Equipamentos Sociais, uma vez que a sua 

calendarização é bianual (2018/2019), ainda se encontra a decorrer durante 2019. 

No Eixo II, a ação não executada foi a aprovação e divulgação de um manual de procedimentos relativos ao 

apoio às Vítimas de Violência.  

Quanto ao Eixo III a sua taxa de execução foi de 100%. 

 

Para além das ações inscritas diretamente no Plano de Ação de 2018, importa referir que a nível local, no 

âmbito das Comissões Sociais de Freguesia e pelas entidades parceiras, foram realizadas um conjunto de 

ações que contribuíram para a prossecução dos objetivos constantes no Plano de Desenvolvimento Social 

(2015-2020), salientando-se:  

Eixo  Ação Território Responsável 
 
 
 
 
Eixo I 

Acompanhamento dos idosos isolados (Saúde, 
Social e Segurança), no âmbito do serviço de 
atendimento e acompanhamento social 
integrado (SAASI) 

 
 
 
 
 
Alhandra, São João 
dos Montes e 
Calhandriz 

Parceiros SAASI 

Acompanhamento de famílias ao nível da Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

UCC – Equipa de 

Cuidados Continuados 
Integrados 

Articulação entre os parceiros da CSF 
canalizando os casos de risco para o Ministério 
Público, no âmbito da interdição, inabilitação e 
proteção aos idosos e deficientes 

CSF 

Eixo II Perceção, prevenção e acompanhamento de 
Vítimas de Violência Doméstica 

Forças de Segurança 

Sinalização de grupos vulneráveis CSF 

Eixo III Manutenção do Gabinete de Inserção 
Profissional 

JF  
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Eixo  Ação Território Responsável 
 
Eixo I 
 
Eixo I  

Curso de preparação para o nascimento e pós –
parto 

 
 
 
 
 
 
 
 
Póvoa de Santa Iria e 
Forte da Casa 

ACES 

Workshop para grávidas IAC/CSF 

Promoção da Parentalidade Positiva  Paróquia 

Workshops de 1.º Infância e Massagem UCC 

Policiamento de Proximidade PSP 

Ciclo de Conversas US 

 
Eixo II 

Ações de sensibilização sobre Vítimas de 
Violência Doméstica 

JF e PSP 

Sessões sobre autismo para crianças CerciPóvoa 

 
 
 
Eixo III 

Atendimento a Jovens e Famílias  
 
 
IEFP 

Divulgação do Programa de Investimento Jovem 
e Artes/Ofícios 

Certificação de Competências Adquiridas ao 
Logo da Vida 

Apoio à criação do próprio emprego 

Formação de cariz diverso 

    

Eixo  Ação Território Responsável 
 
 
 
 
Eixo I 

Implementação do Núcleo de Apoio às Crianças 
e Jovens em Risco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alverca do Ribatejo e 
Sobralinho 

CPCJ 

Implementação da Equipa de Prevenção da 
Violência em Adultos 

 
ACES 

Apoio às família com idosos com demência 

Policiamento de proximidade Forças de Segurança 

Teleassistência CMVFX 

Cuidados Continuados na Comunidade ACES 

 
 
 
 
 
Eixo II 

Apoio Jurídico Pro-bono JF 

Centros Locais de Apoio aos Imigrantes CMVFX 

Sistema de Atendimento e Acompanhamento 
Social Integrado 

CMVFX, JF, ISS e 
demais parceiros 

Protocolo Rendimento Social de Inserção ISS  e demais 
parceiros 

Vagas de Emergência Social ISS, Misericórdia de 
Alverca e Casa de S. 
Pedro de Alverca 

Banco de Ajudas Técnicas  AISC  

Loja Solidária  CSF 

Banco do Livro Escolar  CMVFX 

Apoio Alimentar CMVFX 

 
 

 
Eixo III 

 
 

Formação na área  da Informática para Séniores 
e desempregados 

CSF 

Cedência de espaço para funcionamento da 
AIPNE 

CMVFX 

Apoio ao emprego apoiado em contexto de 
trabalho 

IEFP 
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Eixo III 

Gabinete de Inserção Profissional JF 

Colaboração com o Centro de Formação 
Profissional de Alverca para o funcionamento de 
cursos no Centro Comunitário de Alverca  

IEFP, CMVFX 

Protocolo com a Escola Secundária Gago 
Coutinho e outras IPSS, no âmbito dos  estágios 
dos cursos profissionais ministrados 

ES Gago Coutinho e 
demais parceiros 

Integração de deficientes no CASBA CASBA 

Académia Sénior JF 

    
 

Eixo  Ação Território Responsável 
 

 
Eixo I 

Apoio alimentar  
 
 
 
 
 
 
Castanheira do 
Ribatejo e 
Cachoeiras 

 
 
JF 
 

Apoio Psicossocial 

Apoio informado às famílias  

Encontro de Natal 

Realização de iniciativas diversas e/ou passeios 

Sistema de Atendimento e Acompanhamento 
Social Integrado 

CMVFX, JF, ISS e 
demais parceiros 

 
 

Eixo II 

Policiamento de proximidade Forças de segurança 

Cantina Social IPSS 

Teleassistência CMVFX 

Rastreios diversos ACES, JF e demais 
parceiros 

 
Eixo III 

Gabinete de Inserção Profissional CMVFX 

Apoio às visitas de estudo dos alunos ao nível 
dos transportes 

JF 

Desenvolvimento de ações de formação IEFP 

 

Eixo  Ação Território Responsável 
 
 
 
 

 
 

Eixo I 

Sessões de esclarecimento nas escolas sobre 
sexualidade uso da internet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vialonga 

 
CMVFX 

 Apoio ao Movimento Associativo 

Recuperação de casas  
Companheiros da 
Noite 

Distribuição de alimentos e outros bens 

Acompanhamento individual 

Apoio à reorganização familiar 

Apoio aos protocolos das instituições e às 
famílias 

ISS 

Cantina Social  
ABEIV Banco Alimentar 

Apoio domiciliário 

Centro de Acolhimento Temporário  

Sistema de Atendimento e Acompanhamento 
Social Integrado  

CMVFX, JF, ISS e 
demais parceiros 

Ajudas alimentares CMVFX 
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Gabinete de Apoio às Famílias  Agrupamento de 
Escolas de Vialonga 

 
Eixo II 

Acompanhamento da população Sem -Abrigo CMVFX, JF, ISS e 
demais parceiros 

Projeto “Nos – Outros” – acompanhamento 
escolar de alunos de etnia cigana 

Agrupamento de 
Escolas de Vialonga 

 
Eixo III 

Gabinete de Inserção Profissional JF 

Protocolos com vista à integração de alunos do 
ensino profissional em estágios e/ou mercado 
de trabalho 

JF, IEFP, ABEIV e 
Agrupamento de 
Escolas 

 

Eixo  Ação Território Responsável 
 
 
 
 
 

 
 

Eixo I 

Reencaminhamento de pessoas com 
necessidades de realojamento urgente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vila Franca de Xira 

Todos os parceiros 

Centro de apoio médico, psicológico e social aos 
combatentes e famílias  

Liga dos Combatentes 

Apoio social a pessoas com deficiência e família  Mithós 

Policiamento de proximidade Forças de segurança 

Biblioteca Inclusiva Mithós 

Ocupação de tempos livres e apoio escolar a 
alunos carenciados  

Escolhas e CMVFX – 
Centro Comunitário 
de Povos 

Apoio psicológico e grupos de estimulação 
cognitiva 

Mithós 

Apoio técnico de assessoria nas áreas cíveis e de 
proteção 

Tribunal de Família e 
Menores 

Sensibilização na área da Saúde Escolar  UCC 

Sistema de Atendimento e Acompanhamento 
Social Integrado 

CM, JF, ISS e demais 
parceiros 

 
 
 

Eixo II 

Cantina social CBEI 

Teleassistência CMVFX 

Apoio à Vítima de Violência Doméstica CMVFX 

Núcleo de Apoio à Crianças e Jovens em Risco CPCJ 

Equipa de Prevenção de Violência em Adultos ACES 

Conselho Local de Segurança CMVFX, Forças de 
Segurança e outros 
parceiros 

Eixo III Integração de pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho 

IEFP, Mithós e demais 
parceiros 

 

 

Tendo presente o atrás enunciado, considera-se que as ações desenvolvidas cumpriram as finalidades 

determinada, contribuindo para: 

 A melhoria do bem-estar económico e social dos idosos; 

 O desenvolvimento psicossocial das crianças e jovens; 

 A conciliação entre vida familiar e laborar e igualdade de género; 
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 A promoção da aceitação da diversidade;  

 A inclusão e autonomização dos indivíduos portadores de incapacidades; 

 O incentivo à integração das minorias; 

 O acompanhamento e integração das pessoas em situação de Sem-Abrigo; 

 O apoio aos jovens e adultos desempregados. 

 

Síntese Conclusiva 

O planeamento estratégico realizado pela Rede Social de Vila Franca de Xira alicerça-se numa reflexão 

partilhada e participada com o envolvimento dos parceiros. 

Acredita-se que a Rede Social contribui fortemente para que Vila Franca de Xira seja um concelho com 

identidade, mais participado, mais solidário, mais inclusivo e mais sustentável  

Contudo, apesar da crescente articulação e integração da intervenção local entre os vários parceiros, é 

importante continuar a trabalhar no sentido de minimizar sobreposições de intervenções na área social, que 

ainda se verificam, bem como incentivar à dinamização das Comissões Sociais de Freguesia, promovendo 

um esforço conjunto de articulação e concertação entre os diversos planos de ação, de forma a rentabilizar 

meios e recursos. 

Por fim, sugere-se que se aposte numa estratégia de comunicação, indutora de uma maior concertação entre 

os parceiros, aproximação aos munícipes e divulgação do trabalho realizado no âmbito da Rede Social, de 

uma forma mais eficaz e eficiente, tornando a nossa Rede um modelo de participação. 
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SIGLAS 

ACES – Agrupamento dos Centros de Saúde Estuário do Tejo 
ABEIV – Associação de Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira 
AISC – Associação de Intervenção Social e Comunitária 
CMVFX – Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
CASBA – Centro de Apoio Social do Bom Sucesso e Arcena 
CBEI – Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira 
CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
CSF – Comissão Social de Freguesia 
CLASVFX – Conselho Local de Ação Social de Vila Franca de Xira 
GIP – Gabinete de Inserção Profissional 
HVF – Hospital de Vila Franca de Xira 
IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social 
ISS – Instituto da Segurança Social 
IAC – Instituto de Apoio à Comunidade do Forte da Casa 
IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 
JF – Junta de Freguesia 
Mithós – Histórias Exemplares, Associação de Apoio à Multideficiência  
PDS – Plano de Desenvolvimento Social 
PSP - Polícia de Segurança Pública 
UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade 
US – Universidade Sénior 


