
BOLETIM MENSAL Nº 49
AGOSTO DE 2017

SANTO TIRSO
Regeneração Urbana: Margens do Ave



BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI

Um município ECOXXI evidencia um conjunto de políticas, práticas e ações
conducentes ao desenvolvimento sustentável.
Esta avaliação anual realizada com recurso a um conjunto de 21 indicadores
e mais 65 subindicadores é coordenada pela Associação Bandeira Azul com
a participação de um conjunto de pessoas e entidades (mais de 40) que
constituem a Comissão Nacional.
Cada indicador pretende evidenciar diferentes vertentes da
sustentabilidade sendo valorizadas as áreas relativas à educação para o
desenvolvimento sustentável, gestão de recursos, ordenamento do
território e mobilidade, sociedade civil e emprego, turismo e agricultura
sustentável, entre outras.
O galardão ECOXXI visa reconhecer e comunicar os compromissos
assumidos pelos municípios no sentido da sustentabilidade, com especial
ênfase da promoção da educação e qualidade ambientais.
Em cada mês tem vindo a ser publicados exemplos que se pretendem
inspiradores por constituírem estratégias de sucesso na implementação da
sustentabilidade.
No mês de agosto destaca-se o trabalho desenvolvido pelo município de
Santo Tirso, no que respeita o tema “Regeneração Urbana”.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

http://www.abae.pt/ECOXXI
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IMPLEMENTAÇÃO DO  PROGRAMA BANDEIRA AZUL

INDICADOR 12
Descrição:
Este indicador pretende avaliar 
algumas das características da 
qualidade de vida das populações 
relacionadas com o ordenamento do 
território, da intervenção do 
município nesta matéria.

Sub-Indicadores:
A - Espaços Verdes Públicos
B – Ocupação e Uso do Solo
C - Renovação e Reabilitação Urbana 
D - Planeamento

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE URBANO

Indicador com questões universais e não universais, 

ou seja, alguns aspetos são aplicados apenas a alguns municípios



SANTO TIRSO

O MUNICÍPIO 
Localizado no distrito e 
Área Metropolitana do 
Porto, o município de Santo 
Tirso apresenta uma 
superfície total de 136,0 
km2 e 71 530 habitantes 
(INE, 2011). 

SANTO TIRSO NO ECOXXI
Município candidato ao 
Programa desde a primeira 
edição. Recebe a bandeira 
verde ECOXXI desde 2006 e 
obteve a máxima 
pontuação em 2015 com 
um Índice de 81%. Em 
2016, destacou-se nos 
indicadores “Cooperação 
com a Sociedade Civil” e 
“Qualidade do Ar e 
Informação ao Público”. 
Apresenta ainda  boas 
práticas ao nível do 
ordenamento do território.



UM PROJETO INOVADOR

A Regeneração Urbana das 
Margens do Ave é um projeto 
inovador promovido pela 
autarquia. Trata-se de uma 
intervenção de 251 ha ao 
longo de 3,5 km de frente 
ribeirinha, abrangendo a 
União de Freguesias de Santo 
Tirso, Couto (Sta. Cristina e S. 
Miguel) e Burgães; e a União 
de Freguesias de Areias, 
Sequeirô, Lama e Palmeira.

A intervenção global 
identifica quatro projetos 
âncora, designadamente, o 
Passeio das Margens do Ave, 
o Parque Urbano Sara 
Moreira, a Nave Cultural e 
Industrial (Fábrica de Santo 
Thyrso), e o Centro de 
Educação Ambiental/Escola 
Hotel.

REGENERAÇÃO URBANA: MARGENS DO AVE

.Este projeto resulta de uma parceria entre a 
Câmara Municipal de Santo Tirso e a DRE Norte, Escola Profissional Agrícola 

Conde S. Bento, Café do Rio, Fundação Santo Thyrso e Associação Recreativa da Torre.



PASSEIO DAS MARGENS DO AVE E 
PARQUE URBANO SARA MOREIRA

Um agradável passeio pedonal e 
ciclável estabelece a ligação entre o 
Parque Urbano Sara Moreira e o 
coração da cidade. 

O percurso estende-se ao longo de 
1,4 Km pelas margens do rio Ave e 
possibilita desfrutar de uma 
deslumbrante paisagem natural. 
Um projeto que funciona como 
propulsor de uma rede de percursos 
pedonais e cicláveis que, 
futuramente darão continuidade a 
uma estratégia já existente.

O Parque Urbano Sara Moreira é um 
Sítio Metropolitano e integra a rede 
de corredores de conetividade 
fluvial no âmbito do Projeto 
"Parques Metropolitanos" do 
Grande Porto. Estão criadas 
infraestruturas e equipamentos que 
permitem a sua fruição.

REGENERAÇÃO URBANA: MARGENS DO AVE

Com um conjunto de equipamentos desportivos e 
variadas valências, o Parque atrai pessoas de outros municípios, que procuram

um espaço verde para a realização de atividades culturais e desportivas, entre outras.

O Parque Urbano Sara Moreira possui uma área de 96 274 m2

e situa-se na margem esquerda do rio Ave. 



REGENERAÇÃO URBANA: MARGENS DO AVE

NAVE CULTURAL E INDUSTRIAL

Espaço destinado a acolher diversas 
iniciativas socioculturais e de 
caráter científicos, enquadrado no 
projeto da Fábrica de Santo Thyrso.

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL | ESCOLA HOTEL E 
PASSEIO DOS FRADES

Equipamento que visa fornecer a 
informação necessária para uma 
melhor compreensão dos valores 
ambientais, local onde são 
realizadas ações de formação e 
sensibilização ambiental. A Escola 
Hotel destina-se à formação prática 
no âmbito da Escola Profissional 
Agrícola Conde S. Bento, e a 
requalificação do Passeio dos 
Frades, resultou de um processo de 
valorização do património.

MUSEU INTERNACIONAL DE 
ESCULTURA CONTEMPORÂNEA

O único museu de escultura ao ar 
livre em Portugal.

Mais informações em: 

https://www.cm-stirso.pt/pages/713
O Museu Internacional de Escultura 

Contemporânea reúne um espólio de 54 esculturas distribuídas
por toda a cidade de Santo Tirso, o que revela a contemporaneidade do Município.

https://www.cm-stirso.pt/pages/713


PRÓXIMO MÊS:

Tema em destaque

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL/EDS 

POR INICIATIVA DO MUNICÍPIO
indicador 1 | Programa ECOXXI

Município em destaque:

AVIS

Boa prática em destaque:

“AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL”

BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI

BOLETIM MENSAL

Encontre aqui todas as edições deste boletim

http://ecoxxi.abae.pt/boas-praticas/

