
 
 
 
 

 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 

 
 

Proposta 
 

Vila Franca de Xira, Capital do Desporto 
 
 
Na perspectiva estratégica de desenvolvimento do concelho, o Desporto e os Jovens, assumem-
se como as bases para os próximos 10 anos, no Concelho de Vila Franca de Xira associando-se 
à necessidade de colocar o desporto como centro da acção e como factor diferenciador do 
concelho.  
 
Com condições únicas de ligação ao Tejo, e com um histórico na organização de eventos 
desportivos de referência no país, é fundamental que voltemos a recuperar essa dinâmica, 
assumindo-nos como a Capital do Desporto em Portugal até 2030. Para isso, a estratégia 
desportiva terá que ser abraçada pela comunidade, pelas escolas e pelas forças vivas do 
concelho, potenciado por condições infraestruturais adequadas e um plano de desenvolvimento 
desportivo pujante e ambicioso.  
 
Com o objetivo de dinamizar o nosso Concelho do ponto de vista Desportivo e trabalhar para que 
sejamos reconhecidos a nível Nacional como uma Autarquia que fomenta o espírito Desportivo 
dos mais novos aos menos novos e que aproveita quer as suas serras para Desportos de 
Natureza, quer a sua frente Ribeirinha em Desportos Aquáticos, é fundamental que coloquemos o 
desenvolvimento desportivo no centro da nossa acção política. 
 
Para que sejamos reconhecidos como uma região que aproveita o máximo potencial de todos os 
atletas das diferentes modalidades que residem no nosso concelho, e que isso se torne motor de 
desenvolvimento humano e económico, é crítico ter uma visão estratégica e inclusiva, com a 
participação de todos os intervenientes, de longo prazo e estruturada, tendo como pilares 
fundamentais: Comunidade, Escola e Clubes.  
 
Nesse sentido, os vereadores eleitos deliberam em Reunião de Câmara reunida a 17 de Novembro 
de 2021 que o executivo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira: 
 

• Crie uma equipa multidisciplinar com elementos da Câmara Municipal das várias forças 
politicas, do departamento de Desporto da CMVFX, do movimento associativo, 
empresarial, desportivo e escolar para o desenho de um projeto de recuperação e 
potenciação do Desporto no nosso concelho no universo 2030, com o objectivo de colocar 
o município como a capital do Desporto da AML; 

 
• Apresentação semestral à CMVFX, à AMVFX e em sessão aberta à comunidade do plano 

estratégico bem como da implementação e operacionalização do mesmo; 
 



 
 
 
 

 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 

 
 

 
 
Vila Franca de Xira, 17 de Novembro de 2021 
 
 
Os Vereadores eleitos pela Coligação Nova Geração na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
 

 
 

David Pato Ferreira           Ana Afonso 
 


