
 

 

Exmo. Senhor  

Deputado, José Rosa, 

Líder da bancada do Grupo Municipal TB - Todos Barcelos 

 

Assunto: Requerimento Rio Cávado e zonas envolventes  

Em resposta ao Vosso requerimento suporá citado, informa-se o seguinte: 

1. O Município de Barcelos assinou, a 12 de agosto, um contrato de 

“Prestação e de serviços para controlo e contenção de espécies 

exóticas invasoras aquáticas e ripícolas no rio Cávado”.  

A duração desse contrato é de um ano.  

 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. 
 

2. O processo da empreitada de construção dos Passadiços na margem 

do Rio Cávado decorre os trâmites legais. A Câmara Municipal a 

26/01/2022 abriu procedimento para concurso público. Em 

09/05/2022, deliberou aprovar a adjudicação à empresa MWT – 

Metalworking Technologies Lda., pelo valor de 3.150.498,84€, mais 

IVA à taxa legal em vigor. 

Após reclamação do 2.º classificado, após informação jurídica foi 

aprovada a manutenção da adjudicação à empresa MWT – 

Metalworking Technologies, Lda. 

Segue-se agora a assinatura de contrato que terá de obter visto do 

Tribunal de Contas. Se tudo correr normalmente a obra deverá 

avançar ainda no decorrer deste ano.  

O Prazo de execução da empreitada é de 13 meses.  



 

 

3. Relativamente aos açudes do Rio Cávado, informa-se que está a ser 

elaborado um projeto global que contempla a recuperação dos açudes 

e logo que esteja concluído e aprovado pelas entidades competentes 

é intenção da Câmara Municipal lançar o respetivo concurso para a 

execução da obra. 
 

4. Sobre o futuro Ecoparque em Areias de Vilar, o projeto existente 

(com cerca de 15 anos) está a ser revisto face às novas normas 

legislativas e perante os pareceres da APA – Agência Portuguesa do 

Ambiente.  
 

 

 

Barcelos, 15/09/2022 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

Mário Constantino Lopes 

 


