
Envolver os jovens nas decisões da Câmara Municipal. É este o 
objetivo do Orçamento Participativo Jovem que a autarquia vai 
implementar já a partir do próximo ano. Segundo o presiden-
te da Câmara Municipal de Santo Tirso, Joaquim Couto, “esta 
participação visa contribuir para uma maior aproximação das 
políticas públicas às necessidades dos cidadãos, bem como po-
tenciar o exercício de uma cidadania ativa e responsável”.

POUPANÇA

MIL
MAIS DE 100 MIL EUROS PARA 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM

JOVENS VÃO SER
CHAMADOS A PARTICIPAR

PROGRAMA DE EMERGÊNCIA SOCIAL
ATRIBUÍDO A MAIS DE 500 MUNÍCIPES

Mais de 500 pessoas do concelho de Santo Tirso já receberam 
da Câmara Municipal apoios no valor de cerca de 93 mil euros, 
em áreas tão distintas como a habitação, saúde, alimentação 
e educação. Este Programa de Emergência Social é destinado 
aos agregados familiares que apresentam graves problemas 
económicos e cuja situação é analisada na Divisão de Ação 
Social da Câmara Municipal. “Esta é uma forma de minimizar 
os efeitos da crise económica que se vive no país e também 
no nosso concelho e que coloca as famílias numa situação de 
tal carência que já nem conseguem fazer face às despesas cor-
rentes”, adverte o presidente da autarquia, Joaquim Couto.
O programa está a ser desenvolvido no âmbito da Área Metro-
politana do Porto. Santo Tirso é, assim, um dos 16 concelhos 
abrangidos por esta medida. Até ao final do ano, a Câmara Mu-
nicipal prevê apoiar mais famílias, num total de 116 mil euros.

O Orçamento Participativo é um processo pelo qual a popula-
ção decide, de forma direta, a aplicação dos recursos em obras 
e serviços que serão executados pela administração municipal. 
No Orçamento Municipal para 2014, a Câmara de Santo Tirso 
irá disponibilizar um valor superior a 100 mil euros, incentivan-
do os jovens a apresentar projetos que irão traduzir-se numa 
mais valia para a comunidade. 

DESCENTRALIZAR:
REUNIÃO DO
EXECUTIVO EM 
S. MARTINHO 
DO CAMPO

AUTARQUIA 
GARANTE 
ATIVIDADES NAS 
FÉRIAS DE NATAL

É uma medida gratuita para todos os alunos do 1º Ciclo de 
Santo Tirso. Entre 18 de dezembro e 6 de janeiro, as escolas do 
concelho vão estar abertas com atividades educativas e lúdicas, 
entre as 9h00 e as 17h30. É mais uma promessa cumprida do 
presidente da Câmara Municipal, Joaquim Couto, garantindo, 
desta forma, que os pais tenham onde deixar os filhos por altura 
das férias da escola.
Desporto, ateliês de doçaria, oficinas de canto, ciência divertida 
e cinema, com direito a pipocas, são algumas das atividades que 
constam do projeto «Mimar». Durante este período, a autarquia 
garante, ainda, o almoço dos alunos inscritos, de acordo com os 
escalões, bem como o transporte escolar.

ESCOLA A TEMPO INTEIRO

No dia 23 de dezembro, na última reunião públi-
ca do ano da Câmara Municipal, o presidente e 
os vereadores irão reunir-se na sede da Junta 
de Freguesia de S. Martinho do Campo. A ideia 
é descentralizar a atuação política da autarquia, 
estando mais próximo dos munícipes. A partir 
das 9h30, a sessão é pública.  
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Menos IMI, menos IRS, mais apoio social. O presidente da Câ-
mara prometeu na campanha eleitoral e cumpriu, tendo decidi-
do baixar os impostos e as taxas do município. “Trata-se de um 
esforço da autarquia que se justifica pelos fortes agravamen-
tos fiscais a que as famílias têm estado sujeitas”, explicou 
Joaquim Couto. Assim, a Câmara fixou o IMI nos 0,375 %, 
25 % abaixo do limite legal. Quanto ao IRS, haverá uma 
redução de 5 % da taxa. Paralelamente, o município vai tam-
bém criar um Fundo de Emergência Social no valor de 150 
mil euros, com vista a dar apoio extraordinário às famílias em 
extrema vulnerabilidade social e financeira.
Com a redução do IMI e do IRS, bem como com a criação do 
Fundo de Emergência Social, a Câmara de Santo Tirso assume 
um esforço financeiro de mais de meio milhão de euros. O con-
junto das medidas tomadas, realça Joaquim Couto, “é um exem-
plo do esforço do município, abdicando da receita de perto de 
600 mil euros, a favor das famílias”. “Continuamos a dar sinais de 
que queremos pôr em prática uma política de coesão social nos 
próximos quatro anos”, realça o presidente da autarquia.
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