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COOPERAÇÃO:
SANTO TIRSO-ARARIPINA



SANTO TIRSO-ARARIPINA

Palavras-chave
#Revitalização urbana

#Áreas verdes

#Parques urbanos

#Restauração fluvial
 

O Município de Santo Tirso situa-se no norte de Portugal e faz parte da Área Metropolitana do Porto.

O município de Araripina está localizado no extremo oeste do Estado de Pernambuco, no Brasil.

A COOPERAÇÃO EM RESUMO

Áreas temáticas de cooperação
Reabilitação de áreas urbanas.

Objetivos

2 3
Revitalização de 
área urbana para 
implantação de 
parque verde em 
Santo Tirso.

Fortalecimento das 
espécies vegetais 
de Santo Tirso com 
a implantação de 
espaços de cultivo 
de mudas de 
plantas em Santo 
Tirso com base 
na experiência de 
Araripina

Implementação 
de um Museu de 
Espaço Aberto em 
Araripina, com base 
na experiência e 
apoio técnico de 
Santo Tirso.
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Atividades 

A cooperação entre Santo Tirso e Araripina está 
centrada na reabilitação de áreas urbanas através 
do desenvolvimento sustentável e recuperação 
de áreas verdes e espaços urbanos de melhor 
qualidade.

Durante a missão técnica em Araripina, a delegação 
de Santo Tirso conheceu o projeto de sementeira da 
câmara municipal brasileira, de grande interesse para 
a cidade portuguesa. Nessa visita, os representantes 
formalizaram a troca pela implantação de um museu 
a céu aberto, dentro do Parque Waldomiro Lacerda. 
Além disso, os portugueses puderam conhecer um 
pouco mais da história de Araripina, do seu património 
histórico e dos trabalhos que estão sendo realizados 
no município a favor do turismo e do desenvolvimento 
dos pequenos negócios, bem como incentivar os 
artesãos locais.

Essa visita finalmente inspirou o eixo principal 
da cooperação: a implementação de ações de 
propagação de espécies vegetais na cidade. A 
complementar a visita, foi organizado um estágio 
centrado especificamente neste tema, o que 
contribuiu para a articulação entre o Governo de 
Santo Tirso e os stakeholders locais para o avanço do 
projeto.

Por seu lado, a regeneração de uma área de cerca de 
20 mil metros quadrados situada nas margens do rio 
Ave, em Santo Tirso, foi também identificada como 
espaço de cooperação durante a missão à cidade; 
juntamente com o desenvolvimento de um Plano 
de Novo Parque em Araripina inspirado no Museu 
Internacional de Escultura Contemporânea de Santo 
Tirso, que é hoje uma referência no panorama artístico 
internacional, e que contribuiu com uma escultura 
para o novo Parque.

Partes envolvidas

Município de Araripina

Município de Santo Tirso. APA - Agência Portuguesa 
do Ambiente; CRE-Porto; Estabelecimentos de 
ensino.

Promover a propagação de espécies vegetais em 
Santo Tirso - Projeto Mudas

Santo Tirso vai adaptar um processo desenvolvido 
em Araripina em relação à recolha de sementes e 
mudas de espécies vegetativas nativas e outras de 
interesse ornamental, de forma a sensibilizar e criar 
florestas urbanas.

Desenvolvimento de parques públicos e museu ao 
ar livre (Araripina).

O Museu Internacional de Escultura Contemporânea 
de Santo Tirso é hoje uma referência no panorama 
artístico internacional. Graças a esta cooperação, a 
cidade de Araripina vai criar um Plano de um novo 
parque e um museu aberto inspirado em Santo Tirso.

PRINCIPAL INTERVENÇÃO - PROJETO-PILOTO



PRINCIPAIS IMPACTOS NO NÍVEL 
LOCAL

Araripina conseguiu desenvolver ainda mais o seu 
conceito do parque Valdomiro Lacerda. Durante o 
estágio, as bases para a exposição da escultura foram 
lançadas e a escultura-irmã foi finalizada.
Do mesmo modo, em Santo Tirso, a cooperação 
contribuiu para a finalização do conceito de 
regeneração de parque fluvial, uma área 
ambientalmente sensível de 20.000 m². No nível 
técnico, a cidade adaptou o processo desenvolvido 
em Araripina em relação às sementes nativas 
(coleta de sementes e mudas de plantas nativas e 
ornamentais; desenvolvimento de novas mudas, 
etc.); e o projeto gerou um grande envolvimento 
da comunidade, principalmente nas escolas, 
que participaram das ações de sensibilização e 
capacitação.

LIÇÕES APRENDIDAS E O VALOR AGREGADO DO IUC

CONTRIBUIÇÃO AOS MARCOS INTERNACIONAIS

Tópicos relacionados aos ODS e Agenda Urbana 
para a UE:

Agenda Urbana para a UE: Ação Climática; Uso 
sustentável da terra e soluções baseadas na natureza.

- Município de Santo Tirso

“O projeto Mudas é inovador em Santo Tirso, assim como toda a dinâmica 
social que surge associada a este projeto em Araripina”.

“As principais contribuições deste programa têm sido abrir horizontes através 
do conhecimento de realidades muito diferentes; envolvimento das populações 
nos projetos; e desenvolver a capacidade de cooperação técnica entre as 
equipes de cada cidade”.

DESENVOLVIMENTO 
URBANO

AÇÃO 
CLIMÁTICA



INTERESSE NAS FUTURAS REDES TEMÁTICAS
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