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Nota Introdutória:
Concluída a atualização dos documentos estratégicos em que assenta o Programa da Rede Social, mediante a aprovação em
sede de CLASVFX – Conselho Local de Ação Social de Vila Franca de Xira, respetivamente, do Diagnóstico Social concelhio sob
a forma de 10 cadernos temáticos bem como do Plano de Desenvolvimento Social. Os quais visam dotar o concelho de
instrumentos de cariz informativo e de planeamento que permitam aumentar a qualidade de vida de todos os seus habitantes,
mediante a utilização racional e eficiente dos recursos disponíveis, torna-se imprescindível elaborar um Plano de Ação para
2016.
O presente Plano de Ação é um documento de planeamento onde se identificam os projetos e as intenções previstas para o
período temporal de um ano, o qual tem por base o estipulado nos documentos estratégicos recentemente aprovados e o
trabalho desenvolvido em anos anteriores, assumindo-se como um instrumento de racionalização e eficácia da ação no combate
à pobreza e exclusão social.
Considera-se que este documento deve ser claro, concreto e exequível e não uma mera manifestação de intenções, aberto e
dinâmico, ou seja, suscetível de alterações, o que implica contratualização e participação entre todos os parceiros, com vista
ao objetivo último que é a promoção do desenvolvimento local.
Nessa medida, as ações propostas encontram-se organizadas nos três eixos, definidos no Plano de Desenvolvimento Social, a
saber:
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Eixos

Áreas de Intervenção

1
2
3

Família e Comunidade;
Grupos especialmente vulneráveis;
Emprego e Empreendedorismo e Qualificação Profissional;
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De acordo com as mais modernas técnicas de gestão e administração de projetos, qualquer ação deverá sempre estar orientada
para o cumprimento de objetivos/metas predefinidos. Assim sendo, pretende-se que no final de 2016, ao nível da Rede Social
de Vila Franca de Xira, se atinjam as seguintes metas em cada um dos eixos atrás enunciados:
Eixos

Finalidades
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3
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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;
Promoção da aceitação da diversidade;

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;
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EIXO 1 – Família e Comunidade
Objetivos
Específicos

Ações

Prevenir situações de risco
associadas ao envelhecimento,
ao isolamento da população
idosa/dependente
e
a
incapacidades

Promover a integração
pessoas com deficiência
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Calendarização

Mapeamento e inserção na PDS Plataforma da Saúde, de Idosos(as) Todo o ano
isolados(as)
e
pessoas
com
incapacidades não inseridos em
respostas sociais e em situação de
potencial vulnerabilidade

das Criação do Grupo de Trabalho pró
Comissão Municipal Consultiva para Todo o ano
a área da Deficiência

Parceiros/Recursos
Câmara Municipal
Núcleo Executivo
Juntas de Freguesia
Comissões de
Reformados
Tribunal de Comarca
ISS-IP
Aces
HVFX
Forças de Segurança
IPSS

Câmara Municipal
Núcleo Executivo
ISS-Ip
ACES
HVFX
IPSS e Associações
ligadas à temática
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EIXO 1 – Família e Comunidade
Objetivos
Específicos

Ações

Melhorar o atendimento e Implementação
acompanhamento aos cidadãos Atendimento e
em situação de vulnerabilidade Integrado

Calendarização

do Sistema de
Acompanhamento 1.º Semestre

Aferir o estado da Saúde Mental Apresentação de um relatório sobre
das crianças entre os 6 e os 11 o Diagnóstico de Saúde Mental, Todo o ano
anos de idade
aplicado às crianças do 1.º Ciclo do
Ensino Básico, da rede pública, em
2016

Melhorar o apoio prestado aos Realização de ações de formação
idosos inseridos em respostas destinadas a cuidadores de idosos Todo o ano
sociais
inseridos em respostas sociais
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Parceiros/Recursos

Câmara Municipal
Núcleo Executivo
Juntas de Freguesia
Tribunal de Comarca
ISS-IP
Aces
HVFX
Forças de Segurança
IPSS

Núcleo Executivo

Câmara Municipal
Núcleo Executivo
ISS-Ip
ACES
HVFX
IPSS
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EIXO 1 – Família e Comunidade
Objetivos
Específicos

Ações

Calendarização

Aumentar
as
competências Realização de ações de formação
parentais
e
prevenir dirigida a pais, residentes em zonas Todo o ano
comportamentos de risco
vulneráveis, na ótica da promoção
de uma parentalidade positiva

Sensibilização da comunidade
para
consciencialização
da Realização
de
ações
de
violência doméstica como crime sensibilização junto da comunidade Todo o ano
público

Promoção de ações de formação
Melhorar o bem-estar físico e destinada
a
cuidadores
de Todo o ano
psicológico dos cuidadores
indivíduos,
com
e
sem
incapacidades, não inseridos em
respostas sociais

6

Parceiros/Recursos

Câmara Municipal
Juntas de Freguesia
Núcleo Executivo
CPCJVFX
ISS-Ip
Agrupamentos de Escola
Forças de Segurança
IPSS

Câmara Municipal
Juntas de Freguesia
Agrupamentos de Escolas
DGRSP
Forças de Segurança
IPSS
Associações
Câmara Municipal
Núcleo Executivo
ISS-Ip
ACES
HVFX
IPSS
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EIXO 1 – Família e Comunidade
Objetivos
Específicos

Ações

Calendarização

Adequação dos equipamentos e
respostas sociais aos problemas Construção da Carta Municipal de
e necessidades, de forma Equipamentos Sociais
Biénio 2016/2017
racional, concertada e geo –
referenciada
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Parceiros/Recursos

Câmara Municipal
Núcleo Executivo
Demais parceiros

Plano de Ação 2016

EIXO 2 – Grupos especialmente vulneráveis
Objetivos
Específicos

Promover a rutura com situações
de vitimização e capacitação das
vítimas para o exercício efetivo dos
seus direitos constitucionais

Ações

Calendarização

Implementação da RTAV – Rede
Territorial de Apoio à Vítima e Todo o ano
construção de uma manual de
procedimentos

Integrar os indivíduos em condição Atualização da base de dados
Todo o ano
de Sem - Abrigo
referente aos indivíduos em condição
de Sem - Abrigo
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Parceiros/Recursos

Câmara Municipal
Núcleo Executivo
ISS-IP
Forças de Segurança
HVFX
ACES
Tribunais
Demais Parceiros

Câmara Municipal
ISS-IP
Forças de Segurança
HVFX
ACES
Tribunais
Demais Parceiros
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EIXO 3 – Emprego, Empreendedorismo e Qualificação Profissional
Objetivos
Específicos

Melhorar as
população
qualificações

Calendarização

competências da Realização de ações de formação
com
baixas dirigidas à população com baixas Todo o ano
qualificações

Aumentar a atratividade
concelho para a implantação
de novos empregadores
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Ações

do Criação de um pacote de incentivos à
instalação de empresas no concelho Todo o ano
até 2020

Parceiros/Recursos

Câmara Municipal
IEFP/CFPA
DEGesT
GIP
ACIS
AERLIS
AISC
IPSS
ISS-IP

Câmara Municipal
Gabinete de Apoio ao
Investidor
IEFP
AISC
AERLIS
ACIS
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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
AISC – Associação de Intervenção Social e Comunitária
CFPA – Centro de Formação Profissional de Alverca
CMVFX – Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
CPCJVFX – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Franca de Xira
DGEstE – Direção geral dos Estabelecimentos Escolares
DGRSP – Direção Geral de Reinserção Social e Serviços Profissionais
GIP – Gabinete de Inserção Profissional
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
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