
Respostas do Senhor Presidente da Câmara às questões do Bloco de Esquerda, 

relativas ao Rio Cávado.  

 

1. Qual o atual ponto de situação do rio e quais os meios e medidas de resposta 

imediata? 

R - Está em execução o contrato de “prestação e de serviços para controlo e contenção 

de espécies exóticas invasoras aquáticas e ripícolas no rio Cávado”., que o Município de 

Barcelos assinou, a 12 de agosto, com a empresa Cifra Exótica Unipessoal.  

O Plano de trabalhos de limpeza constante no contrato da referida prestação de serviços 

mereceu aprovação do ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. 

A duração desse contrato é de um ano, a contar da data do início dos trabalhos.   

 

2. Que tipo de encargos estão plasmados no contrato firmado com a empresa Cifra 

Exótica Unipessoal que garanta cobertura de responsabilidade pela proliferação de 

jacintos-de-água e/ou outras plantas infestantes? 

R - Segue anexo o caderno de encargos da “prestação e de serviços para controlo e 

contenção de espécies exóticas invasoras aquáticas e ripícolas no rio Cávado”. 

 

3. Que programa de trabalho e de execução prática está planeado para o rio, em modo 

de intervenção estrutural? 

R - Após a intervenção que está a decorrer, o Município irá lançar um concurso destinado 

à aquisição de prestação de serviços, em regime de permanência, que dê resposta 

preventiva ao aparecimento de focos de infestantes, mas também à monitorização de 

eventuais focos de poluição, para que o rio, no curso que atravessa o nosso concelho, 

seja cada vez mais limpo e passível de fruição por todos os que o desejarem. 

 

4. Que explicação e justificação tem o Executivo camarário a dar às e aos barcelenses? 

R – Quando o atual Executivo tomou posse, o Rio Cávado não tinha qualquer tipo de 

intervenção de limpeza há três anos.  

Nesse período temporal, a proliferação de infestantes, principalmente de jacintos de 

água (muito potenciada por caudais reduzidos) assumiu enormes proporções, pelo que 

tivemos de assumir a contratação do serviço que atualmente está a ser feito. 

R - Aos barcelenses, o que podemos dizer – assumindo esse compromisso – é que tudo 

faremos para que o rio fique limpo de infestantes e recupere deste grave problema, 

como tudo faremos para que a situação nunca mais se repita.  

 

5. O Bloco de Esquerda lança o repto à Câmara Municipal de Barcelos de organizar um 

debate alargado, numa espécie de fórum de discussão técnica, científica e política, 

capaz de produzir projeto de intervenção de comprometimento com a recuperação, 

preservação e devida utilização do rio. Estará a autarquia recetiva a esta iniciativa? 



 

R – O objetivo da Câmara Municipal é potenciar o Rio como fator estruturante, a partir 

do qual se possam dinamizar um conjunto de possibilidades e de atividades que deem 

resposta aos anseios dos barcelenses, nomeadamente para os que gostam do contacto 

e da fruição da natureza, tanto ao nível do lazer como do desporto. 

Nesse sentido, a Câmara Municipal vê com todo o agrado a proposta apresentada pelo 

Bloco de Esquerda, tanto mais que está neste momento em elaboração um Projeto 

Global para o Rio, que naturalmente irá ser sujeito a discussão pública, uma ótima 

oportunidade para que todos essas matérias sejam debatidas e aprofundadas.  


