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Entrevista com Joaquim Couto, Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso:

“O nosso foco é sempre nas pessoas”

Quando se candidatou à presidência do município de Santo Tir-
so, lançou 15 ideias e cerca de 170 medidas que visavam concre-
tizar o que considerava faltar… Que avaliação faz do cumprimen-
to desse “pacote”?
Neste mandato, foi precisamente isso, 15 ideias e 170 medidas, mas 
já tinha apresentado, em 2013, 10 ideias e 100 medidas. E apresentá-
mos este figurino de compromisso eleitoral porque a população em 
geral do nosso país se encontra muito familiarizada pela negativa com 
os políticos que não cumprem as suas promessas ou compromissos. 
Um programa eleitoral fixado em várias ideias e daí resultando medi-
das concretas, permite-nos, enquanto políticos, visualizar e objectivar, 
ao longo dos quatro anos do mandato, o cumprimento dessas medi-
das e permite igualmente aos eleitores e à população em geral perce-
ber se estamos ou não a cumprir. E neste momento, com pouco mais 
de um ano de mandato, cerca de 30% dessas medidas que resultam 
das ideias já estão cumpridas, cerca de 40% estão a ser executadas e 
as restantes 30% iniciaremos agora com vista à sua conclusão nos 
cerca de dois anos e meio de mandato que nos restam. E, como acon-
teceu em 2017, pretendo dizer que, da lista que apresentei, terei 
100% cumprido quando chegar outubro de 2021. Esse é o objectivo 
da forma e conteúdo, que nos serve de autocontrolo enquanto eleitos 
e para o controlo da população em geral.

Recordo, do essencial do seu percurso, o objetivo de colocar as 
pessoas em primeiro lugar… É esta a ideia fundamental que o 
aproxima dos cidadãos?
O pode local, em particular, tem uma proximidade muito grande aos 
eleitores e é dessa dialética entre a população e o poder político mu-
nicipal instituído que resulta encontrar soluções, resolver problemas, 
trazer investimento, criar emprego e promover um conjunto de medi-
das sociais para amortecimento dos orçamentos familiares de todos, 
com descriminação positiva para os mais desfavorecidos. O facto de 
dizer que as pessoas estão em primeiro lugar deriva de uma premissa 
de natureza política, ou seja, ser defensor da causa pública. Defender 
a saúde pública, a segurança social, a educação pública, o equilíbrio 
entre o valor do trabalho e o valor do capital, ter um posicionamento 

social que não deixe ficar ninguém para trás e procure estimular as 
bases mais desfavorecidas da população para que adquiram um nível 
mais superior. E é por isso que o foco é sempre as pessoas. Parece-
-me uma fórmula inteligente de formulação política para os valores da 
social-democracia, da Liberdade e da República.

Temos vindo a registar um significativo afastamento das popula-
ções relativamente à política e aos políticos, o que tem gerado o 
surgimento de alguns movimentos populistas… A quem atribui a 
responsabilidade deste afastamento?
Este sistema representativo e modelo de regime político instituído no 
25 de Abril teve altos e baixos, mas há um conjunto de reformas abso-
lutamente indispensáveis que é necessário fazer para aprofundar a 
democracia e os direitos e para criar mais igualdade. E este regime 
tem dado mostras de alguma incapacidade para os resolver. Lembro-
-me, por exemplo, do problema da habitação, que não está resolvido; 
é preciso reformar o sistema educativo, bem como o da segurança so-
cial; o sistema de representação política, as diversas eleições… Te-
mos de encontrar alguma forma de melhoramento e aprofundamento 
desse sistema, que já não representa todos os portugueses. Existem 
setores largos do país que não se sentem representados no parla-
mento. Depois, as sucessivas derivas, quer de empresários, de orga-
nizações da vida civil, de políticos, umas mais escandalosas, outras 
menos, mas que levaram a uma certa descrença das pessoas para 
com o sistema político e o regime. Durante muitos anos, muitos políti-
cos prometiam uma coisa quando estavam na oposição e faziam outra 
quando estavam no poder. Por outro lado, o sistema educativo levou a 
um maior individualismo e egocentrismo por parte das famílias e das 
pessoas e os ritmos intensivos com o trabalho, a família e a casa 
afastou-as da vida cívica, da participação no movimento associativo, 
da assembleia de freguesia, dos partidos políticos. Tudo aquilo que, 
nos anos 80, tinha uma vivacidade e uma prosperidade participativa 
foi-se amortecendo e chegamos aos dias de hoje ouvindo muitas pes-
soas dizer que isto não é comigo, mas antes com os políticos. Os pró-
prios sindicatos também não souberam adaptar-se suficientemente à 
realidade de hoje e a verdade é quer a vida democrática do nosso re-
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gime implica termos sindicatos fortes, que se contraponham às enti-
dades patronais e ao Estado para criar esse desejável equilíbrio so-
cial-democrata. Tudo isso levou a que tenhamos hoje uma grande 
abstenção eleitoral. Em Santo Tirso, temos vários programas para au-
mentar a literacia, aumentar a informação e participação, criar hábitos 
na escola de participação cívica e de conhecimento da sociedade… 
Mas é uma pedrada no charco. Se todos os municípios e os próprios 
governos também o fizessem, provavelmente, ao fim de cinco ou seis 
anos, teríamos um país muito mais literato sob o ponto de vista geral, 
profissional e político e com mais participação cívica.

Relativamente à governação integrada, como avalia a proposta 
do governo que vai no sentido da descentralização de competên-
cias para as autarquias?
O que deveria ter sido feito era uma reforma da organização territorial 
do Estado e uma reorganização administrativa, o que passaria por 
uma nova organização dos ministérios e do Estado central e um novo 
sistema de governança. Basicamente, urge reformar a gestão do terri-
tório. E isso passaria pela eventual criação de regiões administrativas, 
de governos supramunicipais, à semelhança do que se fez com as 
áreas metropolitanas. Nestas últimas, seria necessário criar um siste-
ma eleitoral idêntico ao dos municípios; e, por fim, os municípios; e a 
acompanhar, um orçamento derivado do orçamento de Estado. Se 
isto tivesse sido feito e, em simultâneo, tivéssemos criado mecanis-
mos de maior participação, teríamos certamente um sistema mais ho-
rizontalizado, participativo e democrático e um governo central preo-
cupado com a vida política nacional.

Entretanto, fazem-se notar a esse nível algumas iniciativas inte-
ressantes por parte da autarquia de Santo Tirso, nomeadamente 
a elaboração de um Plano Municipal de Saúde e a celebração de 
parceiras com diversas IPSS…
Sim, e com uma diferença: o município tem apenas 70 mil habitantes, 
ao passo que se tivéssemos um governo supramunicipal, por exem-
plo, com Santo Tirso, Trofa e Famalicão, já teríamos uma escala de 
250 mil habitantes, que nos permitiria desenvolver outras políticas de 
saúde em conjunto, gestão de equipamentos desportivos, um plano 
intermunicipal de saúde, de transportes… Tudo isso poderia ser resol-
vido com grande poupança de fundos públicos. Como não existem es-
tes governos supramunicipais, uma vez que o estado português não 
está organizado desta forma, Santo Tirso vai dando algumas pedra-
das no charco para contornar essas situações. Por isso, temos um 
Plano Municipal de Saúde, um conjunto de amortecedores sociais que 
o país não tem, um Plano Municipal de Educação Alimentar, um Plano 
Municipal de Competências Digitais, um Plano Municipal de Educação 
Ambiental. Temos tentado fazer a diferença no panorama nacional, 
oferecendo à população de Santo Tirso um conjunto de medidas que 
visam aumentar a qualidade de vida. 
 
Em que medida sente que a “capa” de médico o influencia no tipo 
de gestão autárquica que adopta… Parece que, antes de definir 
qualquer ideia ou medida, não abdica de um diagnóstico multi-
disciplinar prévio…
É verdade que tenho grande influência da formação médica, mas real-
çaria ainda três ou quatro fases da minha vida que me influenciaram. 
A primeira, até aos 20 anos, foi a passagem pelo seminário, altura em 
que pensava mais filosoficamente sobre a vida. Depois, fui médico e, 
no fundo, tratava do corpo das pessoas. Finalmente, dediquei-me à 
política, sendo presidente de câmara e tendo estado no parlamento, 
no governo civil e noutras funções, tendo também experimentado a 
atividade central do estado e a atividade profissional privada. Se tives-
se que dividir isto em três fases, diria que na primeira tratei da alma, 
na segunda do corpo e, na terceira, trato da alma e do corpo em si-
multâneo. Nos moldes em que exerço a função de presidente de câ-
mara, acabo por ser gestor político, psicólogo social, gestor de obras, 
ou seja, tenho uma atividade pluridisciplinar. É esta proximidade com 
os problemas reais das pessoas que, na minha opinião, faz a diferen-

ça no exercício do poder político, nomeadamente a nível local. Só as-
sim é possível tomar decisões, implementar medidas que tenham um 
impacto direto na vida das pessoas. 

O município de Santo Tirso tem também evidenciado exemplos 
de boas práticas no que respeita à área da saúde. Integra a rede 
europeia de municípios saudáveis, teve o seu ACES distinguido 
pelo Infarmed… Que principais problemas enfrenta o concelho 
no que respeita aos comportamentos aditivos e dependências e 
demais problemas sociais e de saúde?
Desde logo, destacaria que nos indicadores sobre o sentimento de se-
gurança e segurança efetiva, Santo Tirso apresenta resultados muito 
bons, comparativamente com outros municípios do distrito do Porto. 
No que diz respeito aos problemas sociais, aqueles que afetam o nos-
so município não são diferentes dos que afetam a região norte e a 
Área Metropolitana do Porto. No entanto, tínhamos algumas proble-
máticas que estão já ultrapassadas. Tínhamos, por exemplo, uma 
taxa de desemprego elevada que, entretanto, desceu mais de 50%. 
Temos alguns problemas na área da habitação e relacionados com o 
baixo rendimento das famílias, mas temos vindo a atuar nesta área, 
com um conjunto de amortecedores sociais que visam superar essas 
carências. Os números apontam, também, para a diminuição dos pro-
blemas relacionados com o alcoolismo crónico, contrariando uma ten-
dência europeia.

Perto do Porto e longe de Lisboa, que fatores de atração destaca-
ria em Santo Tirso?
Santo Tirso está a apostar no turismo, diferenciando-se do que existe 
nos outros municípios. Estamos a desenvolver um conjunto de ativi-
dades culturais diversificadas e de grande qualidade, nomeadamente 
no Museu Internacional de Escultura Contemporânea que é uma das 
nossas imagens de marca e que tem exposições temporárias de artis-
tas reconhecidos a nível nacional e internacional. Trata-se de um pro-
jeto ímpar na Europa, uma vez que temos 55 esculturas dispersas 
pela cidade. Já a sede do museu, inaugurada em 2016, é um projeto 
da coautoria dos arquitetos Álvaro de Siza Vieira e Eduardo Souto de 
Moura. Trata-se, pois, de um património exclusivo e de grande quali-
dade e que nos tem permitido crescer a nível turístico, pois é visitado 
por pessoas de todo o mundo. Na área da natureza, também temos 
atrativos exclusivos. Desde o Parque Metropolitano de Monte Córdo-
va que permite fomentar o turismo na área do desporto ao ar livre, 
quer através dos trails, mas também das caminhadas ou da BTT. De-
pois, temos a nossa gastronomia: os famosos jesuítas, o licor de Sin-
geverga ou as bolachas de Santa Escolástica. Em suma, quem visitar 
Santo Tirso terá, com certeza, vários programas disponíveis, desde a 
visita ao Museu Internacional de Escultura Contemporânea, à rota do 
românico, ao desporto ao ar livre, à nossa praia urbana, ou o nosso 
skate parque. 


