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“santo tirso  
ganhou  
investimento  
e projeção”

JOQUIM COUTO FAZ BALANÇO DE 3 ANOS COMO PRESIDENTE

tomou posse a 15 de outubro de 2013. três anos 
volvidos, joaquim couto faz um balançao do trabalho 
desenvolvido, satisfeito pelo facto de ter cumprido 
a maior parte do compromisso eleitoral. “só faço 
promessas que posso cumprir. as pessoas já não 
acreditam em popularismo e eu encaro o meu cargo de 
uma forma séria e rigorosa”, afirma. quase certa é a sua 
recandidatura em 2017, com a consciência de que muita da 
obra lançada até 2017 terá continuidade. 

no seu programa eleitoral de 
2013, apresentou à população 
“10 ideias, 100 medidas”. três 
anos depois, o que é que está 
concretizado?
Mais de dois terços do nosso progra-
ma eleitoral está cumprido. Alem dis-
so temos praticado um conjunto de 
medidas muito mais vasto que ex-
travasa o nossos compromissos de 
2013. Essa é a minha grande satis-
fação, porque reflete a forma como 
estou na política: tenho de ser sé-
rio e rigoroso com as pessoas. Só fa-
ço promessas que consigo cumprir. 
As pessoas já não acreditam em po-
pularismos ou demagogias. Seria im-
possível enumerar todas as medidas 
tomadas ao longo destes últimos três 
anos. De qualquer forma, há aquelas 
que foram assumidas como priorida-
des: o alargamento da rede pública 
de água e esgotos, a coesão social e a 
dinamização económica. No total, são 
24 milhões para alargamento da rede 
pública de esgotos e de água, que se-
rão investidos nos próximos anos. 

e na área da coesão social? 
Essencialmente, o que tentámos fa-
zer foi diminuir o choque da crise e 
das medidas de austeridade impos-
tas pelo Governo anterior. Ajudar as 
pessoas, e as famílias, foi, desde o 
início, assumido como uma priorida-
de. E a comprovar essa necessida-
de estão os números. Só no primeiro 
semestre de 2016, a Câmara de San-
to Tirso já atribuiu cerca de 160 mil 
euros a famílias, no âmbito do Subsí-
dio de Apoio ao Arrendamento, mais 
28% do que o valor atribuído no mes-
mo período de 2015. Também nos 
primeiros seis meses deste ano, 108 
famílias foram abrangidas pelo Pla-
no Municipal de Emergência Social. 
Desde que criámos as vacinas gra-
tuitas para bebés, há 60 famílias que 
beneficiaram deste apoio. 

é verdade que mais de metade 
do orçamento municipal tem 
sido para a área da coesão 
social?
Sim. Muitas vezes, é um trabalho que 
não é visível, como acontece, por 
exemplo, quando se constrói uma 
grande avenida. Mas tem um impacto 
brutal na vida das pessoas. Permitir 
que o desporto sénior (Santo Tirso 
Ativo) chegue a todas as freguesias 
do Município, que os nossos seniores 
possam usufruir de ginástica gratui-
ta, é uma medida que pode não fazer 

ganhar votos, porque não é mediá-
tica, mas que tem resultados exce-
lentes junto das pessoas. O mesmo 
acontece com o programa de recolha 
de alimentos junto dos hipermerca-
dos. Graças a ele, há muitas famílias 
que estão a poder dar de comer aos 
filhos. São muitos exemplos. Como o 
transporte dos alunos do concelho. 
A Câmara gasta um milhão de euros/
ano em passes gratuitos. É muito di-
nheiro. Mas é uma opção assumida, 
uma vez que é uma medida com im-
pacto nos orçamentos das famílias. 

a redução dos impostos é 
também uma medida importante 
para a coesão social?
Com certeza. Desde que tomámos 
posse, em outubro de 2013, desce-
mos todos os impostos: no IMI, criá-
mos um regime de redução ainda 
mais acentuado para as famílias com 
mais de um filho, o IRS, criámos tari-
fas sociais para o lixo, não aumentá-
mos a tarifa do lixo. Enfim, uma série 
de medidas de discriminação positi-
va para aqueles que ganham menos 
ou têm menos rendimento familiar. 

três anos após a tomada 
de posse, santo tirso é um 
município diferente?
Não querendo ser juiz em causa pró-
pria, acho que sim. Nos últimos três 
anos, ganhámos investimento, pro-
jeção, prestígio e notoriedade. A 
criação do INVEST Santo Tirso – Ga-
binete de Dinamização Económica 
foi fundamental, e é o principal ins-
trumento que utilizamos para cap-
tação de investimento. Para além 
disso, reduzimos bastante os impos-
tos às empresas que investem em 
Santo Tirso, em termos de IMI, der-
rama, licenças ou outras taxas. Em 
todas essas áreas, temos um acolhi-
mento preferencial, quer ao nível do 
INVEST, quer ao nível da Câmara.

de acordo com os dados 
oficiais do instituto de 
emprego e formação 
profissional (iefp), o número 
de desempregados inscritos no 
centro de emprego caiu cerca 
de oito por cento em santo 
tirso entre abril e julho.  
é motivo de satisfação?
Sim. Ainda para mais se tivermos em 
linha de conta que este valor está aci-
ma da taxa verificada a nível nacional. 
Os números não caem do céu. Para 
criar um ambiente favorável à atração 
do investimento privado, a Câmara já 
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abdicou, em três anos, de uma recei-
ta estimada em oito milhões de euros 
a favor de projetos empresariais que 
se instalaram em Santo Tirso e das fa-
mílias. Os indicadores apresentados 
pelo IEFP confirmam uma tendên-
cia iniciada no terceiro trimestre de 
2015, quando a taxa de desemprego 
sofreu uma redução de 20 por cento, 
de acordo com os dados tornados pú-
blicos pela Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Regional do 
Norte, comparativamente com o pe-
ríodo homólogo.

a requalificação de vários 
prédios no município é um 
desses sinais da vitalidade 
económica?
É outro indicador. A revitalização 
do concelho passa pelo investimen-
to. Ao resolvermos os problemas dos 
edifícios abandonados, estamos a 
prestar um bom serviço público à po-
pulação. Neste momento, já há cerca 
de 20 edifícios que estão em vias de 
resolução. Um dos mais emblemáti-
cos é o que está perto da Central de 
Transportes, na Praça Camilo Caste-
lo Branco. Já há investidor, e o pro-
jeto será apresentado brevemente 
à Câmara. Mas há outros, não só em 
Santo Tirso, mas também em Vila das 
Aves e Areias.  

a nível cultural, santo tirso 
nunca teve tanta vida. que 
políticas têm contribuído para 
a projeção cultural e turística 
do município?
Essencialmente, a dinamização eco-
nómica. Contrariando a ideia de que 
agora “é só festas”, temos tido um 
política estruturada de promover a 
cultura, enquanto motor de cresci-
mento turístico. O maior exemplo é 
a construção da sede do Museu In-
ternacional de Escultura Contempo-
rânea. A projeção tem sido imensa. 
Temos recebido pessoas dos quatro 
pontos do mundo que visitam o mu-
seu, comem em Santo Tirso e dor-
mem em Santo Tirso. O mesmo se 
passa com o Festival Internacional 
de Guitarra e, cada vez mais, com o 
Mercado Nazareno e com as Fes-
tas de S. Bento.  É esta projeção que 
queremos dar ao Município. Nada 
se consegue de um dia para o outro, 
mas é nisso que estamos a trabalhar. 
E basta perceber por que é que a CP 
decidiu avançar com a linha do Alfa 
Pendular Lisboa – Guimarães, com 
paragem em Santo Tirso. 

“gosto de andar  
na rua e ouvir 
as pessoas”
aproveitando a letra da 
música do pedro abrunhosa, 
no próximo ano “o que vai 
fazer que ainda não foi 
feito”?
Temos uma lista de projetos prio-
ritários, que devem estar concluí-
dos até ao final do mandato. Para 
além de todas as medidas sociais e 
obras em curso, temos alguns proje-
tos emblemáticos que vamos fazer 
avançar, nomeadamente na área da 
mobilidade. Temos um plano de in-
vestimento de 2,2 milhões de eu-
ros em pavimentações nas várias 
freguesias. Queremos avançar, por 
exemplo, com o projeto de requali-
ficação do Cruzamento do Barreiro, 
na EN 105, em S. Tomé de Negre-
los; vamos avançar com o Parque 
de Geão e com o canil/gatil munici-
pal. E não esqueço a rede de esgo-
tos e de água, que também estarão 
no terreno nos próximos meses. 

há, portanto, muitos 
investimentos a decorrer?
Certo. Fruto do nosso diálogo com 
o Governo e as entidades compe-
tentes, Santo Tirso terá mais de 25 

milhões de euros de fundos comuni-
tários para investimento no concelho. 

acredita que as medidas 
implementadas pela câmara 
são fruto do amplo diálogo 
que tem promovido com as 
instituições, associações 
e sociedade civil de santo 
tirso?
O diálogo é fundamental para haver 
consensos e, acima de tudo, apre-
sentar resultados. A Câmara sozinha 
não consegue levar a cabo uma série 
de medidas. As instituições do con-
celho são importantes. Têm de ser 
ouvidas, como foram ao longo dos 
últimos três anos, por forma a que 
as políticas se adaptem à realidade. 
Quem me conhece sabe que não sou 
um político de gabinete. Gosto de 
andar na rua, falar com as pessoas e 
ouvi-las. Não foi por acaso que lan-
çámos o Orçamento Participativo 
Jovem, as reuniões de câmara des-
centralizadas, as visitas regulares 
às juntas de freguesia ou as visitas 
às empresas, associações, escolas… 
Também é certo que um líder tem 
de decidir. Muitas vezes não se pode 

agradar a todos. Mas quero acredi-
tar sempre na justiça das tomadas 
de decisão da Câmara.    

diz muitas vezes que os 
investimentos da autarquia 
são fruto de uma boa 
gestão orçamental. em que 
medida?
Quanto melhor gerirmos o muni-
cípio, mais dinheiro nos sobra pa-
ra investir. No caso de Santo Tirso, 
tem sido prática nos últimos três 
anos conseguirmos poupar em 
despesa corrente, transferindo es-
se dinheiro para despesa de capi-
tal. A dívida está controlada e, por 
isso, as contas da Câmara estão 
boas e recomendam-se.

vai ser candidato em 2017?
Estarei disponível para ser can-
didato. É estratégia nacional, fe-
derativa e concelhia que todos os 
autarcas do PS que neste momen-
to se encontram em funções se-
jam os candidatos. Quatro anos não 
são suficientes para levar a cabo um 
conjunto enorme de medidas que 
um Município como Santo Tirso exi-
ge. Entre as minhas grandes ambi-
ções para o futuro mandato estão 
a remodelação do Mercado Muni-
cipal e do Cineteatro, o Parque do 
Matadouro, e depois há um con-
junto de investimentos do Municí-
pio que só deverão estar prontos 
em 2018/2019, até porque em 2018 
inicia-se a renegociação de fundos 
comunitários.
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AMPLIAÇÃO DA REDE DE 
ESGOSTOS
A Câmara Municipal de Santo Tirso tem em curso um 
plano de investimento na ordem dos 24 milhões de eu-
ros para a ampliação das redes públicas de água e 
esgotos. Até ao final de 2018, mais de 90% da popu-
lação do concelho estará servida pela rede pública de 
esgotos. Em apenas 4 anos, estão a ser investidos um 
total 13,6 milhões de euros em esgotos, em todas as 
freguesias.

AUMENTO DA REDE DE ÁGUA
Primeiro foram as “pontas de água”, um investimento de 
mais de 400 mil euros, que garantiu que muitas casas por 
onde passavam as condutas de água pudessem ficar liga-
das à rede. Entre 2017 e 2020, será a vez da população 
das freguesias do Vale do Leça passarem a ter rede pública 
de água. Um investimento na ordem dos 7 milhões de euros, 
cujo projeto está a ser candidatado a fundos comunitários.

MENOS IMPOSTOS 
Por via da diminuição de impostos como o IMI, o IRS e a Der-
rama, a Câmara de Santo Tirso já abdicou de 8 milhões de 
receitas, em 3 anos, sem contar com o valor de outras isen-
ções de taxas e tarifas. O alívio dos impostos tem sido uma 
prioridade desde outubro de 2013 e abrange, por um lado, 
as famílias – que entre 2012 e 2015 foram fustigadas pela 
crise –, e por outro lado as empresas, for forma a incentivar 
o crescimento das que existem no concelho e aumentar o 
aparecimento de novos negócios.

EMPREGO COMO 
PRIORIDADE
A taxa de desemprego no concelho caiu 20% no ter-
ceiro trimestre de 2015, em comparação com o mes-
mo período de 2014, segundo dados de entidades 
nacionais. De acordo com o Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, entre abril e junho deste ano, 
o número de desempregados diminuiu 8%. “Tenho de 
destacar o papel que a Câmara de Santo Tirso tem 
tido, na adoção de medidas de empreendedorismo e 
investimento no concelho”, elogia a diretora do Dire-
tora do Centro de Emprego de Santo Tirso e Trofa, 
Isabel Cruz. Só o ano passado, as empresas de Santo 
Tirso exportaram cerca de 540 milhões de euros. Es-
tes são valores ancorados pelas medidas de incentivo 
do INVEST – Gabinete de Dinamização Económica, 
criado pela Câmara em 2015.

MAIS APOIOS SOCIAIS
Tal como assumido em 2013, a Câmara tem vindo a 
aumentar os apoios sociais, nas mais variadas áreas. 
O subsídio municipal ao arrendamento já beneficiou 
1500 famílias do concelho nas rendas das casas. E 
porque as pessoas são a prioridade da Câmara de 
Santo Tirso, em 2014 foi criado um Plano Municipal 
de Emergência Social que visa dar apoio a pessoas em 
situações de extrema carência. Outras das medidas 
aplicadas pela autarquia foi a atribuição de apoios 
nas vacinas que não são comparticipadas pelo Esta-
do, aos bebés recém-nascidos no concelho.
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GRANDES PROJETOS
Santo Tirso está a mudar. A entrada da cidade está a ser 
totalmente reformulada, com a requalificação da Praça Ca-
milo Castelo Branco, mas também com a resolução, em de-
finitivo, do prédio “da vergonha” junto à Central de Trans-
portes. Por força do empenho da Câmara, aquele prédio 
vai finalmente ser recuperado e terminado. Em 2016, Santo 
Tirso ganhou também o estatuto de Capital da Escultura 
Contemporânea em Portugal, com a inauguração da Sede 
do Museu Internacional e a requalificação do Museu Munici-
pal Abade Pedrosa, projetos da coautoria dos dois famosos 
arquitetos Siza Vieira e Souto de Moura. Entre os grandes 
projetos em curso, destaque para o Parque de Geão, cuja 
construção começará em 2017, e o projeto de requalifica-
ção do Mercado Municipal que está a ser terminado. Duas 
obras que prometem trazer uma nova dinâmica ao concelho.

GESTÃO RIGOROSA 
O Município de Santo Tirso encerrou as contas de 2015 com 
um saldo positivo de 1,3 milhões de euros, uma redução do 
passivo de mais de dois milhões de euros e uma taxa de 
execução orçamental de 85 por cento. Números históricos, 
fruto de uma gestão rigorosa e realista dos recursos muni-
cipais, que não tem esquecido os apoios sociais, as obras e 
a captação de investimento, para combater o desemprego.

CRIAÇÃO DE PARQUEs  
DE ESTACIONAMENTO

Resposta a um dos principais problemas  
no centro da cidade

DESEMPREGO A DIMINUIR
Apoio e incentivos à instalação  

de novas empresas no concelho

CRIAÇÃO DE UMA UNIDADE  
DE AUTISTAS

Localizada em S. Martinho do Campo

CRIAÇÃO DE BANCOS  
DE LIVROS

Localizado na Central de Transportes

ESCOLAS ABERTAS  
NAS FÉRIAS

Programa Mimar para os alunos do 1º ciclo

PROMOÇÃO  
do EMPREGO JOVEM

Parceria da Câmara  
com o Instituto de Emprego

APROXIMAÇÃO ÀS FREGUESIAS
Diálogo permanente entre  

a Câmara e Juntas de Freguesia

BOLSAS DE ESTUDO PARA  
OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS

Medida vai abranger 20 alunos  
em 2016/2017

HORTAS URBANAS
A nascer na Fábrica de Santo Thyrso

PROTEÇÃO DA FLORESTA
Criação de um Dispositivo Municipal  

de Combate a Incêndios

PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saúde oral, da visão, alimentar  

e saúde mental

CONsTRUÇÃO  
DE UM GATIL/CANIL

Projeto concluído 

OBRAS NAS RUAS
São já mais de uma centena as intervenções feitas nas 
ruas das freguesias do concelho, ao longo dos últimos 
três anos, num investimento que vai atingir os 4,8 mi-
lhoes de euros. A autarquia já investiu 2,6 milhões de 
euros em repavimentações, construção de infraestru-
turas de drenagem de águas residuais e trabalhos de 
manutenção nas diferentes estradas. Em marcha, está 
previsto um investimento de mais 2,2 milhões de euros 
em trabalhos de requalificação de ruas que abrangem 
todas as freguesias.
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construção do parque desportivo municipal da rabada,  
um investimento de 1,5 milhões de euros

reparação do alpendre e de piso do campo de jogos  
da escola eb1/ji de quintão, na palmeira

pavimentação da ligação viária entre a travessa da quelha  
e a rua de marecos, em s. salvador do campo

a câmara eliminou o amianto que ainda     existia nas escolas do concelho, num 
investimento de     400 mil euros

requalificação da avenida conde vizela, em vila das aves

intervenção na rua de vilar, em monte córdova,  
no valor de 80 mil euros

projeto de requalificação  
da praceta do alto da feira em curso

requalificação da avenida luís areal,  
e do centro escolar da ermida

antes antes

antesantes

antes antes

antes

antes

depois depois

depoisdepois

depois depois

depois

depois
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alargamento e pavimentação da rua de real, em burgães

a câmara eliminou o amianto que ainda     existia nas escolas do concelho, num 
investimento de     400 mil euros

requalificação da esquadra da psp de santo tirso 

requalificação do cemitério municipal de s. bartolomeu de fontiscos

pavimentação da rua de marnotes, em água longa,  
num investimento de 62 mil euros

requalificação da escola de santa luzia, 
em monte córdova

as hortas urbanas, na fábrica de santo 
thyrso, serão uma realidade em breve

antes antes

antesantes

antes antes

antes

antes

depois depois

depoisdepois

depois depois

depois

depois

pavimentação e construção de drenagem de águas pluviais  
na rua da degodinha, em guimarei
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beneficiação da rua dos aves e da rua do rio ave,  
ambas situadas na freguesia de vila das aves

quinta de fora: requalificação do edifício    e inauguração a 11 de outubro de 2015

troços da en 105 foram    repavimentados com betuminoso,  
depois de realizadas as obras    de alargamento da rede de saneamento

130 novos lugares de estacionamento junto à rua ferreira de lemos

requalificação do jardim dos carvalhais

construção da casa mortuária  
de s. tomé de negrelos

requalificação e ampliação  
da zona industrial da ermida

substituição por piso em granito  
da rua da lameira, na freguesia de agrela

antes antes

antesantes

antes

antes

depois depois

depoisdepois

depois

depois

antes depois

a sede do museu internacional de escultura contemporânea é hoje uma realidade

requalificação da rua 10 de junho, em rebordões, concluída
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quinta de fora: requalificação do edifício    e inauguração a 11 de outubro de 2015 requalificação do edifício do plano centenário da eb1/ji de sequeirô

depois de uma série de imbróglios, a câmara conseguiu que a construção da unidade de 
saúde familiar de s. martinho do campo fosse concluída

troços da en 105 foram    repavimentados com betuminoso,  
depois de realizadas as obras    de alargamento da rede de saneamento

pavimentação da rua da igreja nova, em vilarinho

o complexo desportivo e social de roriz  
contou com um investimento da câmara no valor de 340 mil euros

beneficiação dos passeios da alameda da 
ponte para melhorar a circulação de peões

a câmara adaptou os serviços municipais 
aos cidadãos com mobilidade reduzida

adaptação da ponte ferroviária de caniços, 
em vila das aves, ao trânsito pedonal

antes antes

antesantes

antes

antes

depois depois

depoisdepois

depois

depois

antes depois

reformulado o projeto da quinta de geão, a obra irá arrancar em breve



DIÁLOGO E PROXIMIDADE
O diálogo com as pessoas, associações e instituições 
do concelho tem sido uma das notas dominantes nos 
últimos três anos de mandato. Para além de ter cria-
do o Conselho Económico e Social (que é composto 
por diferentes pessoas da sociedade civil do conce-
lho, no sentido de debater temas importantes para o 
Município), a Câmara de Santo Tirso tem promovido 
reuniões com as juntas de freguesia, visitas a esco-
las e associações, encontros de trabalho com insti-
tuições culturais e desportivas. O objetivo é envolver 
as pessoas nas medidas e decisões que são tomadas 
pela Câmara Municipal, ouvindo as suas opiniões.

CRIAÇÃO DE MAIS 
ESTACIONAMENTO
O turismo local segue favorecido com a criação de uma 
área de serviço para autocaravanas, que já está em ple-
no funcionamento no parque de estacionamento do Pão 
de Açúcar. A esta obra somam-se três novos parques de 
estacionamento no município, dois dos quais no centro da 
cidade: 130 lugares na Rua Nova da Telheira; 130 luga-
res no terreno da antiga fábrica da Fecoli; 444 lugares no 
Parque Urbano da Rabada.

IMPOSTOS EM QUEDA
Redução do IMI, IRS, Derrama  

e várias tarifas

Lojas do cidadão e ação 
social descentralizadas 

Serviços de proximidade nas freguesias

AUMENTO DOS APOIOS AOS 
LIVROS ESCOLARES

Mais crianças abrangidas  
através do cheque escolar

ALARGAMENTO DO APOIO  
DE TRANSPORTEs ESCOLARES
Medida abrange 2500 alunos do concelho

CONSELHO MUNICIPAL  
DA EDUCAÇÃO

Diálogo e partilha de informação  
com as instituições

maior apoio  
ao desporto séniorM

Santo Tirso Ativo nas freguesias

REQUALIFICAÇÃO  
DO PARQUE ESCOLAR

5 milhões de investimento em escolas

RASTREIOS À DISLEXIA  
E DALTONISMO

A decorrer nas escolas do 1º ciclo

CRIAÇÃO DE UMA  
BOLSA DE TERRAS

1ª fase com 15 hectares para cultivo

ILUMINAÇÃO DE BAIXO 
CONSUMO

Instalação de luminárias LED nas freguesias

PROJETO para NOVA UNIDADE 
DE APOIO À DEFICIÊNCIA

A implementar na sede da antiga  
Junta de S. Salvador do Campo

POTENCIAR ZONAS 
INDUSTRIAIS

Requalificação  
Zona Industrial de Fontiscos e Ermida

MAIS E MELHOR EDUCAÇÃO 
Santo Tirso é um exemplo positivo nas estatísticas sobre 
educação em Portugal. Segundo um estudo feito pelo 
“Norte Conjuntura”, o concelho registou taxas de desistên-
cia de ensino básico e secundário mais baixas do que a 
média nacional, bem como uma das maiores taxas reais de 
pré-escolarização ao nível da zona Norte. Nesta área, e 
para além das obras de requalificação que a Câmara tem 
feito nas escolas, têm sido tomadas várias medidas para 
apoiar as famílias com filhos em idade escolar. Entre elas, 
os passes escolares gratuitos, o regime de fruta e lanches 
para os alunos do pré-escolar e do 1º ciclo, aumento dos 
apoios na aquisição dos livros do 1º ciclo, a criação de bol-
sas de estudo ao alunos que sigam o ensino superior, ou 
o programa Mimar, que abrange também as unidades de 
multideficiência do concelho.
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CIDADE SUSTENTÁVEL
Resultado do primeiro Orçamento Participativo Jo-
vem, a Horta Urbana de Santo Tirso estará, em bre-
ve, à disposição das famílias e instituições do conce-
lho, depois de um investimento da Câmara de cerca 
de 92 mil euros. Com vista a uma maior sustentabili-
dade, a autarquia tem em marcha um projeto de rede 
de transportes intermunicipais e de rede de ciclo-
vias, que ligarão Santo Tirso à Trofa e a Famalicão, 
projeto que se junta à já concluída substituição das 
luminárias com lâmpadas convencionais por tecnolo-
gia LED, por todo o concelho. Santo Tirso integra o 
pequeno grupo de municípios portugueses classifica-
dos pela ONU como “Cidades Resilientes”.

INVESTIMENTO NO DESPORTO
Também o desporto se tem destacado como uma aposta 
da autarquia. Desde o início de mandato, a Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso já investiu mais de 4 milhões de euros 
em infraestruturas e apoios a entidades desportivas, no-
meadamente através da celebração de contratos-progra-
ma. Iniciativas como o “Santo Tirso Ativo” visam motivar 
a população à prática de atividade física, e ganham cada 
vez mais alunos. Outro dos programas criados pela Câma-
ra de Santo Tirso foi o “Up Tirso” que promove o desporto, 
de forma gratuita, em parceria com ginásios do concelho.

MAIOR PARTICIPAÇÃO JOVEM 
O Orçamento Participativo Jovem e o Conselho Municipal 
da Juventude têm aproximado esta faixa etária da demo-
cracia e do seu exercício como cidadãos, promovendo o 
seu envolvimento em assuntos económicos, sociais e cultu-
rais relativos à juventude. O apoio à criação de emprego 
jovem tem sido o grande foco das medidas associadas ao 
INVEST – Gabinete de Dinamização Económica e às parce-
rias da Câmara de Santo Tirso com o Instituto de Emprego 
e Formação Profissional. 

ATENÇÃO À SAÚDE
Uma política municipal de saúde renovada que ga-
rante respostas complementares às já existentes no 
concelho. Pela primeira vez, Santo Tirso conta com 
um Plano Municipal de Saúde, que se junta a medi-
das como as vacinas gratuitas para recém-nascidos 
ou os rastreios de saúde gratuitos para a população 
sénior do concelho. Para além disso, a Câmara de 
Santo Tirso conseguiu que o Centro de Saúde de S. 
Martinho do Campo fosse concluído, e que o atual 
Governo se tenha comprometido a investir no Hospi-
tal de Santo Tirso.

APOSTA NO TURISMO  
E NA CULTURA
Há mais vida em Santo Tirso! O Município tem conquis-
tado projeção a nível nacional e internacional, graças a 
uma política de atração de turistas, com vista a uma nova 
dinâmica económica e cultural. Iniciativas como Festas de 
S. Bento, Mercado Nazareno, Santo Tirso a Cores, Santo 
Tirso Ultra Trail, Festival Internacional de Guitarra, Volta a 
Portugal em Bicicleta, reúnem milhares de pessoas no con-
celho, incluindo visitantes de dentro e fora do país. Objeti-
vo? Uma nova dinâmica, com impactos evidentes do ponto 
de vista económico, nas áreas da restauração, hotelaria e 
comércio local.
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Problema  
do “Nó do BARREIRO”  
perto do fim 
É uma das obras emblemáticas que vai ser lançada no 
próximo ano pela Câmara de Santo Tirso. A reformu-
lação do entroncamento da EN 105, que estabelece li-
gação com S. Tomé de Negrelos e Roriz, vai avançar. 
Trata-se de um projeto que visa resolver os problemas 
de trânsito que diariamente existem naquele local, tra-
zendo ainda mais segurança quer para os automobilis-
tas, quer para os peões. Espera-se que a obra avance 
no terreno, após os procedimentos obrigatórios por lei 
referentes ao concurso público, no próximo ano.

FEIRA SEMANAL  
EM S. MARTINHO  
COM NOVO ESPAÇO 
Já estão a decorrer as negociações entre a Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso e os proprietários dos terrenos onde 
passará a ser realizada a feira semanal de S. Martinho. 
O objetivo é ir ao encontro das expetativas da Junta de 
Freguesia de Vila Nova do Campo e aos feirantes, colo-
cando a feira num espaço com melhores condições para 
quem vende e para quem compra.

Nova vida à “baixa”  
de Vila das Aves
Estão, também, em marcha as obras da primeira 
fase da requalificação da Rua Silva Araújo, no va-
lor de mais de meio milhão de euros. A intervenção, 
há muito reivindicada pela população local, prome-
te trazer nova vida à “baixa” da freguesia de Vila 
das Aves. Nos trabalhos a efetuar está incluída a re-
qualificação do pavimento e dos passeios, a melho-
ria da iluminação e a correção das estruturas das 
águas pluviais e dos esgotos. A obra deverá estar 
concluída em abril de 2017.

REQUALIFICAÇÃO DO ADRO DA 
IGREJA DA PALMEIRA AVANÇA
As obras de requalificação do adro da igreja da Palmeira 
estão prontas a arrancar. Para além da pavimentação dos 
passeios e da faixa de rodagem, com cubos de granito, a 
intervenção inclui ainda a criação de zonas de circulação 
pedonal e uma plantação de árvores para sombrear a 
zona de estacionamento. A par desta obra, a Câmara de 
Santo Tirso vai ainda arrancar com a colocação de um 
relvado sintético no Campo Municipal de Areias. O con-
curso público para a realização da empreitada, no valor 
de 210 mil euros está prestes a arrancar.

Nova entrada em Santo 
Tirso concluída em 2017
Uma das principais entradas do Município de San-
to Tirso vai ter “cara lavada” no próximo ano, fruto 
da requalificação em curso na Praça Camilo Caste-
lo Branco. As obras já estão no terreno e deverão 
estar concluídas no início do segundo trimestre de 
2017. Os trabalhos em curso preveem a construção 
de uma rotunda que vai permitir uma melhor circula-
ção do trânsito e, desta forma, eliminar os constran-
gimentos na circulação rodoviária. O investimento é 
de 800 mil euros.
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