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METADE DOS ALUNOS 
RECEBE APOIO NAS 
REFEIÇÕES

BANCO 
DE LIVROS 
CONCORRIDO

UNIDADE  
DE AUTISTAS  
DE S. MARTINHO 
DO CAMPO

QUASE CINCO MILHÕES  
PARA O PARQUE ESCOLAR

BOLSA DE  
ESTUDO PARA 
ENSINO SUPERIOR

Até 2017, duas dezenas de alunos de Santo Tirso a frequen-
tar o Ensino Superior poderão estar a beneficiar de uma 
bolsa de estudo, financiada pela Câmara Municipal. A me-
dida, lançada no ano letivo 2015/2016 vai ter continuidade, 
com vista à diminuição dos gastos das famílias e ao apoio 
à conclusão do ensino superior. Atualmente, já existem 10 
jovens com este tipo de apoio, estando prevista a abertura 
de uma nova candidatura para mais 10 jovens do Município 
que querem seguir a faculdade.

São atualmente mais de seis mil os exemplares gratuitos 
disponíveis no Banco de Livros de Santo Tirso, criado pela 
Câmara Municipal em 2015. O espaço, localizado no edifí-
cio da central de camionagem, tem como principal objetivo 
apoiar os jovens e as famílias na aquisição de manuais escola-
res, de forma a reduzir os encargos familiares através da tro-
ca gratuita de livros. Este banco recebe os manuais escolares 
usados e disponibiliza-os, gratuitamente, a quem deles ne-
cessite, sem obrigatoriedade de dádiva ou devolução. Entre 
as publicações gratuitas encontram-se também livros infan-
tis, juvenis, revistas, informativos, romances e catecismos. 

A unidade especializada para autistas da EB de São 
Martinho do Campo já está em funcionamento, dando atual-
mente apoio a cinco alunos com esta perturbação. Esta uni-
dade possibilita a continuidade pedagógica nos três níveis 
de ensino da escola – 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico – e 
está adaptada com sala de atividades e sala de fisioterapia, 
num investimento de três mil euros por parte da autarquia. 
A acompanhar os alunos estão dois professores do ensino 
especial, um terapeuta ocupacional, uma terapeuta da fala, 
um fisioterapeuta, um psicólogo e dois auxiliares. A Câmara 
Municipal alargou ainda o programa MIMAR a atividades de 
tempos livres nas férias letivas especificamente dirigidas aos 
alunos das duas unidades de multidefiência do concelho (EB 
S. Rosendo e EB de S. Tomé de Negrelos).

Mais de 2500 alunos vão ter acesso a passes escolares gra-
tuitos, medida resultante do plano de rede de transportes 
escolares para 2016/2017 da Câmara Municipal. Com vista a 
atenuar custos nos orçamentos das famílias, a medida abrange 
todos os estudantes que frequentem os estabelecimentos de 
ensino no concelho de Santo Tirso, do pré-escolar ao ensino 
secundário e que necessitam deste apoio. O investimento da 
autarquia, no valor de um milhão de euros, tem como objetivo 
ajudar a combater o abandono e insucesso escolares, apoian-
do as famílias mais desfavorecidas e aumentando a comparti-
cipação dos passes escolares em 100%.

911 MIL EUROS
EM ALMOÇOS E LANCHES

No ano letivo de 2016/2017, a Câmara Municipal de Santo Tirso 
prevê investir uma verba de 911 mil euros em refeições esco-
lares (724 mil euros em almoços e 187 mil euros em lanches 
escolares), com vista a apoiar os alunos do concelho. A medida 
garante o fornecimento das refeições escolares a aproximada-
mente 2761 alunos, dos quais 840 frequentam o pré-escolar e 
1921 o 1º ciclo. Com a medida, a Câmara assume as refeições 
escolares na sua totalidade (almoços e lanches) para os alunos 
carenciados do escalão A, que representam cerca de 35% do 
total dos alunos abrangidos. Comparticipados em 50% serão 
ainda os custos das refeições de escalão B, que representam 
15% da população estudantil. Assim, 50% do total de alunos 
que frequentam o pré-escolar e o 1º ciclo do Município de 
Santo Tirso são apoiados na sua alimentação, pela Câmara.

TRANSPORTES: PASSES GRATUITOS
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A Câmara de Santo Tirso candidatou a financiamento por 
via dos fundos comunitários 2,8 milhões de euros, destina-
dos a beneficiar a EB1 de Bom Nome, na Vila das Aves, a EB1 
Conde S. Bento, a EB S. Martinho e ainda a EB S. Rosendo, 
em Santo Tirso, e EB Vila das Aves, estas duas últimas esco-
las da responsabilidade do Ministério da Educação. Desde o 
início de mandato, o executivo liderado por Joaquim Couto 
já investiu cerca de 1,6 milhões de euros em projetos e obras 
de requalificação do parque escolar, para além dos cerca de 
400 mil euros aplicados na remoção de amianto de todas 
as escolas da rede pública do concelho. Recentemente, fo-
ram concluídas obras de requalificação na JI das Fontainhas, 
bem como na Escola de Santa Luzia, em Monte Córdova. A 
decorrer, estão os trabalhos de beneficiação dos espaços 
exteriores na EB de S. Martinho. Para breve, estão previstas 
arrancar as obras na EB 1 Conde S. Bento, na JI do Ribeiro, 
em Rebordões, na Escola da Reguenga e na Secundária D. 
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Afonso Henriques, em Vila das Aves, onde será feita uma 
requalificação da entrada da escola. Ainda no arranque des-
te ano letivo, está prevista a inauguração da “nova” Escola 
Secundária D. Dinis, uma obra da responsabilidade da 
Parque Escolar.

6 MIL EXEMPLARES GRATUITOS


