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PLANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

10 IDEIAS | 100 MEDIDAS 

 

 

1ª IDEIA | COESÃO SOCIAL 
 

1ª MEDIDA | reformular o regulamento da atribuição de subsídio municipal de apoio ao 

arrendamento, com o objectivo de duplicar o número de beneficiários. 

2ª MEDIDA | apoiar as famílias com filhos em idade escolar, na aquisição de livros, 

manuais e material escolar, nas refeições e nos transportes, duplicando o número de 

alunos beneficiados. 

3ª MEDIDA | desenvolver um programa vocacionado para a reutilização de livros 

escolares. 

4ª MEDIDA | durante o período de férias escolares – natal, páscoa e férias de verão –, 

articular promovendo a escola a tempo inteiro com refeições e um vasto programa de 

actividades. 

5ª MEDIDA | criação de um “Banco Social”, para promover e apoiar a angariação de 

alimentos, vestuário e mobiliário. 

6ª MEDIDA | estudar a possibilidade de criar tarifas sociais de água, saneamento e 

resíduos sólidos urbanos, bem como, outras tarifas e taxas municipais, para as famílias 

mais carenciadas do concelho. 

7ª MEDIDA | estudar a possibilidade de aliviar os orçamentos das famílias através da 

redução das taxas de IMI. 

8ª MEDIDA | promover a criação de uma instituição de carácter idêntico à CAID na zona 

nascente do concelho. 

9ª MEDIDA | promover a criação de uma Unidade para Autistas. 
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2ª IDEIA | EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO 
 

1ª MEDIDA | criar o Conselho Municipal da Educação. 

2ª MEDIDA | criar uma estrutura supramunicipal que faça o diagnostico das 

necessidades de emprego e coordene a oferta formativa adequada ao mercado de 

trabalho. 

3ª MEDIDA | apoiar os estudantes por intermédio da atribuição de bolsas de estudo e 

promovendo estágios de Verão nas empresas. 

4ª MEDIDA | patrocinar a instalação em Santo Tirso de uma instituição pós-

universitária, de investigação e formação, em torno do emprego jovem, altamente 

qualificado. 

5ª MEDIDA | implementar medidas que favoreçam a inserção dos jovens qualificados 

no mercado de trabalho.  

6ª MEDIDA |apoiar as instituições de formação e ensino para formar profissionais com 

qualidade. 

7ª MEDIDA | apoio à criação de CET (Cursos de Especialização Tecnológica), 

aproveitando a rede de ensino profissionalizante já existente ao nível do concelho. 

8ª MEDIDA | dinamizar a Universidade Sénior. 

9ª MEDIDA | promover a instalação de salas de creche durante o mandato. 

10ª MEDIDA | prosseguir com a requalificação do Parque Escolar. 

 

3ª IDEIA | SAÚDE E BEM-ESTAR 
 

1ª MEDIDA | implementar um Plano Municipal de Saúde, com o objectivo de dar 

respostas complementares ao Plano Local de Saúde. 

2ª MEDIDA | promover a distribuição de medicamentos, o acesso a consultas e apoiar 

na aquisição de próteses e óculos aos idosos mais carenciados.  

3ª MEDIDA | desenvolver um programa de combate à obesidade infantil. 

4ª MEDIDA | exigir a execução dos investimentos previstos para o Hospital de Santo 

Tirso 
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5ª MEDIDA | apoiar os utentes do Serviço Nacional de Saúde no transporte e acesso aos 

serviços de saúde. 

6ª MEDIDA | reforçar a aposta no apoio domiciliário pluridisciplinar aos idosos. 

7ª MEDIDA | dar maior visibilidade e eficácia ao Conselho Local de Ação Social. 

8ª MEDIDA | aprofundar a qualificação e difusão da rede de parques de lazer dotando-

os dos equipamentos fundamentais ao conforto e entretenimento dos seus utilizadores. 

9ª MEDIDA | criar uma “Rede de Corredores Verdes” interligados por ciclovias e 

percursos pedestres temáticos. 

10ª MEDIDA | devolver à população a antiga Praia Fluvial no Rio Ave e criar uma Praia 

Fluvial no Vale do Leça, prosseguindo com a despoluição do rio e alertando as 

autoridades competentes para a fiscalização e punição dos prevaricadores. 

 

4ª IDEIA | PROJECTAR SANTO TIRSO, APOIANDO-SE NA CULTURA E DINAMIZANDO 
O TURISMO 

 

1ª MEDIDA | implementar um Plano de Marketing para Santo Tirso, criando a marca 

“Santo Tirso”, capaz de projetar o concelho a nível nacional e internacional, chamando 

investidores, atraindo turistas e criando uma nova dinâmica económica e cultural. 

2ª MEDIDA | implementar um programa de ação para o turismo, no âmbito da Agenda 

Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, nomeadamente, na integração dos 

roteiros dos espaços verdes, e, dos Caminhos de Santiago nos roteiros religiosos. 

3ª MEDIDA | promover a arte e cultura concelhia e integrar com municípios vizinhos 

uma rede intermunicipal de gestão das infraestruturas e respectiva programação. 

 4ª MEDIDA | promover eventos internacionais de carácter desportivo, cultural e de 

lazer.  

5ª MEDIDA | apoiar e dinamizar o comércio tradicional, promovendo também a 

divulgação dos produtos locais. 

 6ª MEDIDA | promover a instalação do Centro Municipal de Cultura e Artes. 

 7ª MEDIDA | criar o Parque Metropolitano de Santo Tirso, em Monte Córdova e 

Refojos. 

8ª MEDIDA | reabilitar o mercado municipal, adequando-o às novas exigências. 
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9ª MEDIDA | implementar o Centro de Estudos Beneditinos, em associação com o 

Arquivo Histórico Municipal e o Museu da Indústria Têxtil. 

10ª MEDIDA | potenciar a Fábrica de Santo Thyrso, através da criação e divulgação de 

eventos. 

11ª MEDIDA | continuar o plano de investimentos até à recuperação total da Fábrica de 

Santo Thyrso. 

12ª MEDIDA | promover a realização em Santo Tirso de um festival de teatro ao ar livre. 

13ª MEDIDA | criar um grande evento com o objectivo de dar a conhecer o Museu 

Internacional de Escultura Contemporânea de Santo Tirso ao ar livre. 

14ª MEDIDA | prosseguir com o apoio à candidatura do Mosteiro de São Bento a 

património mundial da humanidade 

 

5ª IDEIA | SUSTENTABILIDADE 
 

1ª MEDIDA | alargar a rede de saneamento e de abastecimento de água para uma taxa 

de cobertura superior a 90% da população. 

2ª MEDIDA | promover o alargamento da rede de gás natural. 

3ª MEDIDA | reforçar a rede de ecopontos em todas as freguesias, aumentando a 

proximidade às habitações, e prosseguir com a política de recolha de “monstros 

domésticos”  

4ª MEDIDA | generalizar a instalação de painéis solares térmicos nas escolas, pavilhões 

desportivos e noutros edifícios municipais. 

5ª MEDIDA | adotar iluminação de baixo consumo, designadamente, a tecnologia Led, 

por forma a diminuir custos. 

6ª MEDIDA | promover a “Nova Agricultura”, nomeadamente, a agricultura cosmética 

e medicinal. 

7ª MEDIDA | criar um “Banco de Terras”. 

8ª MEDIDA | implementar o projecto “Horta Pedagógica e Social de Santo Tirso”. 

9ª MEDIDA | desenvolver políticas ativas de protecção da floresta. 
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6ª IDEIA | GESTÃO AUTÁRQUICA 
 

1ª MEDIDA | prosseguir com o plano de investimentos do atual executivo municipal, 

nas mais variadas áreas de atuação. 

2ª MEDIDA | realizar reuniões descentralizadas do executivo municipal. 

3ª MEDIDA | aprofundar a delegação de competências nas Juntas de Freguesia num 

quadro de descentralização, mediante o estabelecimento de protocolos específicos. 

4ª MEDIDA | criar plataformas de comunicação digital à distância permitindo aproximar 

os serviços dos munícipes. 

5ª MEDIDA | criar um Orçamento Participativo, permitindo aos munícipes terem uma 

intervenção ativa na tomada de decisão sobre os projetos de interesse municipal. 

6ª MEDIDA | reorganizar estruturalmente os serviços municipais, horizontalizando a sua 

intervenção, na promoção de uma eficiente afetação dos recursos. 

7ª MEDIDA | criar o gabinete do Provedor do Munícipe com o objectivo de defender os 

interesses dos cidadãos na relação com a administração municipal. 

8ª MEDIDA | criar um Gabinete de Consulta Jurídica. 

9ª MEDIDA | reforçar o desenvolvimento de uma política ativa de captação de fundos 

comunitários para o período 2014-2020. 

10 ª MEDIDA | disponibilizar a informação detida pelo Município, promovendo a 

comunicação e transparência. 

 

7ª IDEIA | JUVENTUDE E DESPORTO 
 

1ª MEDIDA | criar o Conselho Municipal da Juventude. 

2ª MEDIDA | implementar o Orçamento Participativo Jovem, assente na consulta 

directa dos jovens, com vista à definição de prioridades de investimento municipal, 

tendo em conta uma verba definida previamente. 

3ª MEDIDA | aumentar os benefícios do Cartão Jovem Municipal. 

4ª MEDIDA | apoiar as associações de estudantes e associações juvenis. 

5ª MEDIDA | promover uma gestão em rede dos equipamentos desportivos, otimizando 

a sua utilização e alargando o universo de utilizadores. 
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6ª MEDIDA | dinamizar e apoiar o desporto concelhio e escolar. 

7ª MEDIDA | apoiar as associações e clubes desportivos, em particular aqueles que 

promovem o desporto das crianças, dos jovens e dos atletas paraolímpicos. 

8ª MEDIDA | prosseguir com a requalificação das instalações desportivas concelhias. 

9ª MEDIDA | continuar com a instalação de pequenas unidades para a prática 

desportiva informal de voleibol, basquetebol, futebol e outras modalidades, nos 

parques de lazer. 

10ª MEDIDA | criar uma associação autónoma da câmara com o objectivo de organizar 

o campeonato concelhio de futebol amador. 

11ª MEDIDA | promover o “Encontro Anual de Escuteiros” e apoiar os agrupamentos. 

12ª MEDIDA | alargar o projecto “Desporto Sénior” a todos os idosos. 

13ª MEDIDA | construir um Skatepark. 

 

8ª IDEIA | O TERRITÓRIO CONCELHIO   
 

1ª MEDIDA | repensar a cidade, promovendo um espaço urbano e edificado acessível 

para todos, reforçando a acessibilidade universal no espaço público. 

2ª MEDIDA | valorizar e qualificar o espaço público do território concelhio, 

prosseguindo a construção de passeios, de equipamentos de proximidade e de espaços 

de estar e de lazer. 

3ª MEDIDA | continuar a desenvolver uma política de planeamento que sustentada na 

defesa do ambiente e na promoção de uma paisagem qualificada. 

4ª MEDIDA | qualificar e reforçar a atratividade das áreas centrais das vilas e freguesias, 

prosseguindo a elaboração dos estudos urbanísticos das “centralidades”. 

5ª MEDIDA | promover a construção de um canil/gatil, municipal ou intermunicipal, 

garantindo assim, aos animais, condições de dignidade de acordo com a Declaração 

Universal dos Direitos dos Animais. 

6ª MEDIDA | incentivar o mercado privado de arrendamento através de programas de 

apoio municipais, nacionais, ou por intermédio de fundos do próximo quadro 

comunitário de apoio. 

7ª MEDIDA | executar o “Parque Urbano de Geão”. 

8ª MEDIDA | repensar a Feira Semanal, criando melhores condições para os feirantes. 
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9ª IDEIA | MOBILIDADE  
 

1ª MEDIDA | exigir do Governo o cumprimento do protocolo relativo à reformulação do 

nó da variante à EN105 em Santo Tirso, mais conhecido pela Ponte de Frádegas. 

2ª MEDIDA | continuar a reforma da rede e serviço de transportes urbanos e 

interurbanos, promovendo a intermodalidade nos transportes e favorecendo a 

articulação do transporte ligeiro particular com o transporte público rodoviário e 

ferroviário. 

3ª MEDIDA | promover a criação de um serviço de shuttle que estabeleça a ligação entre 

o Aeroporto Francisco Sá Carneiro e as unidades hoteleiras de Santo Tirso. 

4ª MEDIDA | criar um parque de estacionamento no centro da cidade.  

5ª MEDIDA | eliminar os pontos negros de sinistralidade existentes na rede rodoviária 

concelhia e prosseguir com o reforço da visibilidade e segurança das passagens de 

peões. 

6ª MEDIDA | desenvolver uma política consistente de requalificação e pavimentação de 

vias. 

7ª MEDIDA | exigir das Estradas de Portugal a requalificação das estradas nacionais de 

forma a eliminar os pontos negros e de acumulação de acidentes. 

8ª MEDIDA | estabelecer uma ligação dos TUST aos STCP em Agrela. 

 

10 ª IDEIA | CRESCIMENTO INTELIGENTE, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO 
 

1ª MEDIDA | assumir o papel de actor preponderante na criação de condições 

favoráveis ao investimento, à modernização e qualificação do tecido empresarial. 

2ª MEDIDA | criar o Gabinete de Empreendedorismo, protocolado com instituições 

setoriais, com vista a diminuir a burocracia do serviço público, agilizando e facilitando o 

processo de criação de novos negócios. 

3ª MEDIDA | captar investimento privado, aumentando o tecido empresarial concelhio, 

possibilitando a criação de emprego, para isso promovendo uma política consistente de 

apoio fiscal, administrativo e logístico. 

4ª MEDIDA | criar o Observatório Municipal do Emprego, respondendo às necessidades 

do mercado de trabalho e, em simultâneo, criar e fomentar o aparecimento de polos de 

inovação. 
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5ª MEDIDA | colaborar com os programas do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional na inserção em contexto laboral de cidadãos desempregados. 

6ª MEDIDA | potenciar as Zonas Industriais. 

7ª MEDIDA | promover o intercâmbio empresarial através das Cidades Geminadas. 

 


