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A Câmara Municipal de Santo Tirso conseguiu três importantes 
intervenções em estradas do concelho. A Ponte de Caniços e o 
Pontão de Frádegas foram recentemente requalificados, estan-
do ainda a decorrer a construção de uma passagem para peões 
no Pontão do Piso, sobre a ribeira do Pizão. As obras têm um 
investimento global de cerca de 235 mil euros. Trata-se, pois, de 
obras extremamente importantes para o Município, dado se-
rem estradas com muito trânsito.
As intervenções só foram possíveis depois de uma reunião en-
tre o presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Joaquim 
Couto, e a administração da empresa Estradas de Portugal. 

Desde fevereiro, há mais 16 desempregados residentes no con-
celho de Sano Tirso a exercer funções nas áreas da limpeza e 
higiene urbana, jardinagem e espaços verdes, manutenção de 
vias, espaços públicos e apoio aos espaços desportivos ao ser-
viço do Município de Santo Tirso. A medida insere-se no pro-
grama Contrato Emprego-Inserção, apoiado pelo Instituto de 
Emprego e Formação Profissional, e tem a duração de um ano. 
“As Câmaras não criam empregos – quem cria emprego são as 
empresas –, mas podem contribuir para fazer face a situações 
de vulnerabilidade social, com o objetivo de promover e me-
lhorar as competências socioprofissionais de quem está de-
sempregado e quer valorizar-se do ponto de vista profissional”, 
explica Joaquim Couto.
Desde que o presidente da Câmara lançou este tipo de políti-
cas de emprego destinadas a residentes no concelho, com vista 
a dar uma resposta, imediata, à população desempregada de 
Santo Tirso, já foram abrangidos por esta medida, de 1997 a fe-
vereiro de 2014, 1338 pessoas.

MAIS 
SANEAMENTO 
PÚBLICO

Há nove desempregados contratados pela Câmara Municipal 
de Santo Tirso a ajudar na limpeza e vigilância da floresta. Ao 
abrigo de um protocolo com o Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, a autarquia decidiu reforçar o Dispositivo Municipal 
de Defesa da Floresta Contra Incêndios, dando a oportunida-
de a pessoas desempregadas. Segundo Joaquim Couto, esta é, 
sem dúvida, uma forma “útil” do Município ajudar a criar postos 
de trabalho, estando a autarquia a fazer “um esforço no sentido 
de colocar no terreno um dispositivo eficaz”. 

A equipa de Defesa da Floresta Contra Incêndios desenvolverá 
ações de vigilância, primeira intervenção e rescaldo, enquanto 
a equipa de Silvicultura Preventiva fará a limpeza dos terrenos.
Por esta altura, o dispositivo municipal já está no terreno, sendo 
o maior de sempre no concelho. Para além das equipas espe-
cíficas, conta também com outras entidades, designadamente 
Sapadores Municipais; GNR; PSP; Polícia Municipal; e Associação 
das Empresas do Setor Papeleiro e de Celulose e, por fim, uma 
equipa de primeira intervenção da Junta de Freguesia de Agrela.
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A cobertura da rede pública de saneamento no Município de 
Santo Tirso vai aumentar. Mais de 10 mil habitantes vão be-
neficiar destas obras, que avançam no terreno a partir de se-
tembro. “Tal como prometido, estamos a trabalhar para levar 
o saneamento e a água pública a todas as áreas do concelho”, 
realçou o presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Jo-
aquim Couto. Ao todo, serão investidos 3,8 milhões de euros 
e construídos 43 quilómetros de tubagem e cerca de três mil 
ramais domiciliários.

Lamelas, Guimarei, Carreira, Roriz, S. Mamede de Negrelos, 
Areias, Palmeira e Santo Tirso são os oito pontos do Municí-
pio, nos quais irão avançar as obras de ampliação da rede de 
saneamento. “Este é um dos problemas que mais preocupa 
a população do concelho e é por isso que está no topo das 
nossas prioridades. Conseguir uma obra destas em seis meses 
de mandato é demonstrativo da nossa vontade em melhorar a 
qualidade de vida das pessoas”, refere Joaquim Couto.
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