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Começo por agradecer à população de Santo Tirso a confiança que em 

mim depositou. Para além de ser um sinal da qualidade do trabalho 

desenvolvido pelo PS à frente da Câmara Municipal, acredito que a vitória 

do dia 29 de setembro foi um reconhecimento por tudo o que fiz por 

Santo Tirso, como presidente da autarquia durante 17 anos. Esse foi, aliás, 

o tempo das grandes obras e criação de infraestruturas no concelho e no 

Vale do Ave.  

Relembro que foi na década de 90 que foi criado o Sistema Integrado de 

Despoluição do Vale do Ave, que se avançou com um sistema de 

saneamento básico e com a Estação de Tratamento de Águas Residuais da 

Rabada. Foram construídos mais de 600 quilómetros de estradas e 

criaram-se os Transportes Urbanos de Santo Tirso. Aprovamos um Plano 

Diretor Municipal. Toda a rede elétrica foi renovada. 

Desde esse período, a Câmara definiu como prioridade o dossiê da 

Educação. Surgiram as primeiras cantinas escolares, o aquecimento, 

dezenas de jardins de infância e escolas em todo o concelho. Criou-se o 

Festival Internacional de Guitarra e o Museu de Escultura ao Ar Livre. 

Iniciou-se a construção do Pavilhão e Biblioteca municipais e do Centro 

Cultural de Vila das Aves. Nasceu a política de Apoio Municipal ao 

Arrendamento e muitas outras obras foram feitas.  

Foram anos de grande desenvolvimento em Santo Tirso, com a auto-

estrada inaugurada em 89 e as variantes à cidade em 94, ou o sistema 

multimunicipal de abastecimento de água em alta, média e baixa a partir 

da Águas do Cávado. 

Por tudo o que acabei de dizer, julgo que esta vitória foi o reconhecimento 

do trabalho que desenvolvi, primeiro, como presidente de Câmara, e no 
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âmbito da AMAVE, e, depois, como Governador Civil do Porto e deputado 

na Assembleia da República. É uma enorme honra, para mim, ter 

merecido esta confiança. 

A vitória de 29 de setembro foi especial, dado que a campanha foi feita de 

forma totalmente autónoma, congregando um grande número de 

independentes e até de militantes de outros partidos. Felizmente, ao 

longo do tempo, foram mais aqueles que se juntaram a nós do que os que 

acabaram por ficar sentados a assistir ao trabalho que desenvolvemos. 

A candidatura que liderei viu sufragada, de forma expressiva e inequívoca, 

o manifesto eleitoral que estabelece as prioridades para os próximos 

quatro anos. Um dos fatores de credibilização da atividade política é o 

cumprimento das ideias assumidas durante uma campanha eleitoral. É 

isso que irei fazer! Juntamente com a equipa que me acompanha, com a 

vereação, presidentes de Junta e Assembleia Municipal, tudo farei para 

não defraudar as expetativas que em mim estão depositadas.  

Para além do meu agradecimento à população de Santo Tirso, gostaria de 

deixar uma palavra especial a duas pessoas que sempre me 

acompanharam. A partir do momento que decidi que voltaria à Câmara 

Municipal de Santo Tirso, através de eleições, tive o apoio incondicional da 

minha mulher, Manuela Couto, e do mandatário da candidatura, o Senhor 

Luís Freitas. A eles, e a todos os que trabalharam comigo ao longo dos 

últimos dois anos, o meu muito obrigado. 

Aos colaboradores da Câmara de Santo Tirso, muitos aqui presentes, 

quero dirigir um cumprimento particular. A maioria já me conhece. E 

todos são importantes no desenvolvimento das políticas municipais que 

quero implementar.  
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Quero deixar-vos uma palavra de solidariedade, numa altura em que 

assistimos a um ataque por parte do atual Governo aos funcionários 

públicos. Mas também quero deixar-vos uma palavra de incentivo. Apesar 

das adversidades, é importante que todos estejam empenhados e 

motivados, pois do nosso trabalho depende um futuro melhor para Santo 

Tirso. 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Elegi o diálogo social como a prioridade da minha candidatura. Criei um 

Conselho Económico e Social, composto por dezenas de pessoas da 

sociedade civil, das quais mais de 50 por cento são independentes. O 

Conselho Económico e Social será para manter durante este mandato, 

enquanto órgão consultivo. Tal como já o referi por diversas vezes, a ideia 

é que os projetos mais importantes desenvolvidos pela Câmara Municipal 

sejam, sempre, precedidos por uma ampla discussão pública. Será esta a 

linha de atuação que irá pautar os próximos quatro anos da minha gestão 

municipal. 

Esta é uma nova forma de estar na política em Santo Tirso. E é algo em 

que acredito profundamente, porque penso que essa deve ser a postura 

do Poder, sobretudo do Poder Local. É uma forma de descentralizar, de 

criar proximidade, fazendo política com as pessoas e para as pessoas. 

Vamos delegar mais, vamos responsabilizar, vamos potenciar a 

capacidade dos autarcas das nossas freguesias. Todas as Juntas serão 

tratadas de igual forma, pois só assim estaremos mais próximos dos 

nossos munícipes.  
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Nesta política de diálogo social estão englobadas as instituições do 

concelho, as nossas associações e coletividades, bem como os nossos 

empresários. Queremos que continuem a fazer mais e melhor. Mas a 

Câmara Municipal pode e deve assumir-se como um interlocutor, capaz de 

gerar consensos e articular as melhores respostas para os problemas do 

município.  

Não nos queremos sobrepor às instituições. Queremos otimizar recursos e 

encontrar as respostas mais eficazes e necessárias. Numa altura de grave 

crise económica e social, em que o desafio é fazer mais, com menos, 

acredito que a estratégia passa por unir esforços. 

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Esta preocupação do trabalho em rede e de resposta às dificuldades 

sociais sentidas pela população de Santo Tirso, leva-me a enumerar uma 

das nossas grandes preocupações para os próximos quatro anos: a Coesão 

Social. As medidas de ataque à classe média e aos pensionistas que estão 

a ser tomadas por este Governo assim o impõe.  

As prioridades políticas terão um adequado ajustamento, decorrente da 

evolução que a cidade tem vindo a sofrer, fruto, também, do contexto 

nacional e internacional que estamos a viver.  

A infraestruturação do concelho está praticamente concluída. Com 

exceção do saneamento – onde atuaremos de forma a atingir uma 

cobertura acima dos 90 por cento em todo o território -, impõe-se, agora, 

dirimir esforços para a resolução das questões que, no momento, se 

revelam com caráter mais prioritário. Não teremos dúvidas de que, se for 
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necessário, iremos reavaliar os concursos e investimentos recentes, de 

forma a reorientar as nossas prioridades políticas para o concelho. 

A família assume, no atual momento político nacional e europeu, um 

papel preponderante na tomada de decisões políticas. São o elemento 

crucial para a coesão social e é nesse sentido que o Poder Local tem de 

trabalhar, para responder de uma forma eficaz aos problemas. 

Neste sentido, uma das primeiras medidas como presidente da Câmara 

Municipal de Santo Tirso passará, no imediato, por iniciar um estudo 

sobre a viabilidade da diminuição de tarifas e impostos municipais para as 

famílias mais carenciadas do concelho. A ideia é que, já em 2014, exista 

um impacto real nos orçamentos familiares. Acreditamos ser possível 

reduzir o Imposto Municipal sobre Imóveis e, até, criar tarifas sociais para 

as áreas da água, saneamento e resíduos sólidos, para as famílias com 

maiores dificuldades económicas. 

Mas temos medidas concretas para implementar no terreno. As políticas 

sociais que já existem a nível municipal não só terão continuidade, como 

também as iremos reforçar. No caso das famílias com crianças em idade 

escolar, iremos duplicar o número de alunos que beneficiam de apoios ao 

nível das refeições, livros e material escolar. Por outro lado, queremos que 

já na próxima interrupção do ano letivo, no natal, as escolas de Santo Tirso 

tenham a capacidade de promover atividades que permitam aos pais 

continuar a trabalhar e aos filhos beneficiarem da escola aberta a tempo 

inteiro.     

Ainda no âmbito da coesão social, o Orçamento Municipal para 2014 que 

será apresentado, irá também refletir outro dos compromissos que 

assumimos na campanha eleitoral. Muitas famílias enfrentam graves 
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dificuldades no pagamento das prestações mensais da sua habitação. 

Aumentar o Apoio Municipal ao Arrendamento é, por isso, uma 

necessidade premente. Duplicar o número de famílias que usufrui deste 

sistema será o objetivo de um mandato.   

Na área da Saúde também serão ser tomadas duas importantes medidas 

com um forte impacto do ponto de vista social. Falo na criação de 

condições para que todas as crianças de Santo Tirso tenham direito às 

vacinas que não estão incluídas no Plano Nacional de Vacinação e, ainda, 

da criação de uma bolsa económica que permita que nenhum idoso fique 

sem os seus medicamentos por falta de dinheiro.  

E a coesão social significa, ainda, dar atenção às pessoas com 

necessidades especiais. Da mesma forma que na década de 90 criei a 

Regie Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente, neste mandato 

iremos promover e criar o aparecimento de uma instituição semelhante 

na Zona Nascente do concelho. 

 

Minhas senhoras e meus senhores,  

Impõe-se, como já disse, que a Câmara de Santo Tirso ajuste as suas 

prioridades. É neste contexto que o emprego e a competitividade passam 

a assumir uma preponderância crescente. É verdade que são fatores que 

estão muito mais dependentes da política governamental, do que das 

políticas locais. Mas, em todo o caso, a autarquia pode e deve concorrer 

para melhorar a competitividade do concelho. Vamos, por isso, fazer um 

esforço adicional na captação de investimento privado, nacional e 

estrangeiro.  
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Seguindo as linhas estratégicas das Convenções Autárquicas da Área 

Metropolitana do Porto e do Baixo Tâmega e Vale do Sousa, o crescimento 

económico e a criação de emprego têm de ser assumidos como 

prioridade, assente no conhecimento, nas qualificações e na valorização 

dos ativos da região. 

Santo Tirso tem a obrigação de participar ativamente nos grandes desafios 

da Europa 2020, em prol do crescimento e do emprego, contrariando as 

políticas deste Governo, responsáveis pelo aumento dramático da 

exclusão social e da pobreza. 

Estaremos particularmente atentos ao próximo programa de fundos 

comunitários e saberemos reivindicar o apoio que Santo Tirso e a Região 

Norte têm direito. Tem de haver uma clarividência por parte dos 

governantes centrais, descentralizando os fundos comunitários, dando 

maior autonomia à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da 

Região Norte. Tem de existir uma aplicação mais flexível das verbas, de 

acordo com as necessidades de cada concelho.  

Santo Tirso voltará a ter pujança económica. A criação de emprego vai 

estar, assim, no centro da atividade da Câmara, promovendo a Economia 

Social, através da criação de postos de trabalho nas áreas de apoio social.  

Sem empresas, não há emprego. A Câmara de Santo Tirso criará o 

Observatório Municipal de Emprego, para responder às necessidades do 

mercado de trabalho e, em simultâneo, criará e fomentará o 

aparecimento de polos de inovação. Em paralelo, surgirá um Gabinete do 

Empreendedorismo, com o objetivo de diminuir a burocracia e aplicar 

incentivos fiscais para as novas empresas que se queiram sedear no 

concelho, em articulação com as organizações setoriais. 
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Ainda no âmbito da diplomacia económica, temos duas orientações 

concretas: potenciar as nossas relações com as cidades geminadas, 

efetivando relações económicas, através de intercâmbios empresariais; e 

implementando projetos a curto prazo com a Argélia e Angola.  

Santo Tirso não pode estar fechado para a realidade circundante, numa 

lógica paroquial ou anacrónica. A partir de hoje, podem contar com um 

concelho mais interventivo e empenhado no desenvolvimento de políticas 

e opções comuns na Área Metropolitana do Porto e no Norte de Portugal. 

Iremos, com certeza, estreitar relações com as autarquias dos concelhos 

vizinhos, como Trofa, Famalicão, Guimarães, Paços de Ferreira e Porto, no 

sentido de otimizar sinergias e encontrar soluções para problemas que são 

transversais aos diferentes municípios.  

Mas também queremos projetar Santo Tirso. Queremos criar uma marca 

Santo Tirso que projete o concelho a nível nacional e internacional, 

aproveitando as suas caraterísticas paisagísticas, arquitetónicas, culturais 

e económicas. 

O Turismo é, sem dúvida, um setor em que Santo Tirso deve apostar, 

realçando o que de melhor o concelho tem, seja o Museu Internacional de 

Escultura ao Ar Livre, seja o Mosteiro de São Bento, candidato a 

Património Mundial da Humanidade, seja a frente ribeirinha, com as suas 

potencialidades de lazer, sejam os jesuítas.    

Mas ainda no âmbito do emprego, e do emprego altamente qualificado, 

vamos avançar rapidamente com a instalação de uma instituição pós-

universitária. Durante a campanha eleitoral, tivemos várias conversas com 

uma grande unidade de Ensino Superior que está disponível para instalar 

na Fábrica de Santo Tirso um polo de investigação e formação. É aí que 
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daremos forma a este projeto que queremos que arranque o mais rápido 

possível, talvez já a partir do próximo ano letivo 2014/2015.  

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Começa hoje um novo ciclo em Santo Tirso. A experiência acumulada ao 

longo dos últimos anos, e as diversas funções que desempenhei, 

permitem-me iniciar este mandato com otimismo e com a firme convicção 

de que vamos poder fazer muito por Santo Tirso. Daqui a quatro anos 

haverá, seguramente, problemas para resolver. A vida é dinâmica. 

Contudo, estou convicto que, nessa altura, teremos um concelho com 

mais coesão social e com níveis de competitividade superiores aos de 

hoje.  

Acredito que, se todos quisermos, Santo Tirso será uma cidade de que 

todos nos orgulhamos… Mais moderna e apreciada. Uma cidade boa para 

nascer, viver, trabalhar e envelhecer, onde todos se possam sentir bem. 

Porque, em última instância, esse é o desejo de todos nós: sermos felizes.  

 

Viva Santo Tirso. 

Viva Portugal. 

 

Santo Tirso, 15 de outubro de 2013 

Joaquim Couto 

 


