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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BARCELOS 
__________________________________________ 

 

 

RELATÓRIO 

 

Exmo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos, 

Na sequência da eleição como representantes da Assembleia Municipal de 

Barcelos na Assembleia da Comunidade Intemunicipal do Cávado (CIM 

Cávado), e no seguimento do disposto no artº 14º nº 5 do Regimento da 

Assembleia Municipal de Barcelos, vem os eleitos pela Coligação Barcelos Mais 

Futuro, os Deputados Manuel Sousa (PSD), Alexandrino Ribeiro (PSD), José 

Faria (BTF) e José Manuel Cardoso (CDS), pelo presente, apresentar o seu 

relatório de atividades no âmbito da Assembleia da CIM Cávado no ano de 2022, 

nomeadamente nas reuniões realizadas. 

 A Assembleia da CIM Cávado é um orgão composto por 30 Deuptados 

Municipais de seis Concelhos, nomeadamente do Concelho de Barcelos com 8 

Deputados. Integram ainda a Assembleia da CIM Cávado 8 Deputados do 

Concelho de Braga, 4 Deputados do Concelho de Amares, 4 Deputados do 

Concelho de Espodende, 4 Deputados do Concelho de Vila Verde e 2 Deputados 

do Concelho de Terras de Bouro. 

 

1ª Assembleia da CIM Cávado – 10 de março de 2022 – realizada em Braga 

Nesta Assembleia, realizada em Braga, estiveram presentes os seguintes 

elementos eleitos pela Coligação Barcelos Mais Futuro: Manuel Sousa (PSD), 

Alexandrino Ribeiro (PSD), José Faria (BTF) e José Manuel Cardoso (CDS). 



 
 
 
 

 

Constando da ordem de trabalhos a eleição da Mesa da Assembleia, foi eleito 

como Vice Presidente da Mesa da Assembleia para o presente mandato o 

Deputado da Coligação Barcelos Mais Futuro Alexandrino Ribeiro (PSD).  

Foram efetuadas  intervenções por Deputados das três força políticas que 

compõem a Coligação sobre a mesma temática, intervenções essas que visam 

a defesa da reversão da classificação atribuída a Barcelos no âmbito do PNPOT. 

As intervenções dos Deputados Alexandrino Ribeiro (PSD), José Faria (BTF) e 

José Manuel Cardoso (CDS) salientaram que apesar da sua posição geográfica 

e estratégica, o Concelho de Barcelos tem vindo a sofrer duros golpes ao longos 

dos anos, aos mais diversos níveis, com destaque para a desvalorização das 

acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, assim como para o constante 

adiamento da construção do Novo Hospital de Barcelos. Destacando ainda que 

todo o trabalho levado a efeito desde a constituição do Quadrilátero Urbano, é 

colocado em causa, pelo tratamento diferenciado atribuído pelo PNPOT aos 

parceiros desta Rede. Verificamos assim, com perplexidade, que Barcelos é, 

mais uma vez, deixado para trás. Sendo que a Braga, Guimarães e Famalicão é 

atribuída a classificação como “Centro Urbano Regional”, relegando Barcelos 

para o nível inferior, com a classificação de “Outros Centros Urbanos”. Esta é 

uma situação incompreensível, uma vez que Barcelos possui uma população 

residente de cerca de 116.777 habitantes, dos quais 24.177 residem nas 

freguesias urbanas do Concelho, estando assim completamente alinhado com 

os restantes Municípios da Rede, com uma população residente superior a 

100.000 habitantes. Consideram igualmente de particular impacto, e de valor 

estratégico relevante para a qualificação do Concelho, a presença do IPCA 

enquanto estabelecimento de Ensino Superior, que tem vindo a crescer e a 

diversificar as áreas científicas de formação, apostando em parecerias com o 

tecido produtivo da região, nomeadamente na área da Investigação e 

Desenvolvimento (I&D). Apostando na investigação aplicada e orientada para a 

prática, e na produção e transferência de conhecimento para a Sociedade, e 

para as Empresas. Por outro lado, os Deputados salientaram que considerando 

o enquadramento territorial e estratégico de Barcelos na Rede dos Municípios 

do Quadrilátero Urbano, a não classificação do Município de Barcelos, no Acordo 



 
 
 
 

 

de Parceria Portugal 20/30, enquanto “Centro Urbano Regional” poderá, no 

futuro, e tendo em linha de conta a opção tomada: 

 1) Colocar em causa uma futura contratualização; 

2) Colocar o Município de Barcelos em posição de desigualdade em 

relação aos restantes Municípios do Quadrilátero Urbano e da Região 

Norte; 

3) Impossibilitar a concretização dos objetivos definidos na estratégia 

territorial do Concelho de Barcelos; 

Acrescentaram ainda que os 4 Municípios do Quadrilátero Urbano tiveram 

acesso, no período de programação 2014/ 2020 ao PEDU que teve como base 

o PNPOT, e ao Acordo de Pareceria Portugal 20/20 que classificou todos esses 

4 Municípios como “Centros Urbanos de Hierarquia Superior”. Perante todo este 

cenário, os Deputados salientaram que o não enquadramento do Município de 

Barcelos no âmbito do Acordo de Pareceria Portugal 20/30 impedirá o acesso a 

fontes de financiamento importantes, traduzindo-se numa perda efetiva de 

competitividade do seu território, mas também da região a que Todos 

pertencemos, pelo que apelaram ao apoio da CIM Cávado no sentido de ser 

conseguida a reversão da classificação de Barcelos, no sentido de que o mesmo 

passe a ser classificado como “Centro Urbano Regional”. 

 

2ª Assembleia da CIM Cávado – 26 de abril de 2022 – realizada em Barcelos 

Nesta Assembleia da CIM Cávado, realizada em Barcelos, estiveram presentes 

os seguintes elementos eleitos pela Coligação Barcelos Mais Futuro: Manuel 

Sousa (PSD), Alexandrino Ribeiro (PSD), José Faria (BTF) e José Manuel 

Cardoso (CDS). Não foi efetuada qualquer intervenção da pelos Deputados da 

Coligação, registando-se apenas o apoio prestado pelo Deputado Alexandrino 

Ribeiro (PSD) ao bom funcionamento dos trabalhos na qualidade de Vice-

Presidente da Mesa da Assembleia. 

 

 



 
 
 
 

 

3ª Assembleia da CIM Cávado – 23 de setembro de 2022 – realizada em 

Amares 

Nesta Assembleia da CIM Cávado, realizada em Amares, estiveram presentes 

os seguintes elementos eleitos pela Coligação Barcelos Mais Futuro: 

Alexandrino Ribeiro (PSD), José Faria (BTF) e José Manuel Cardoso (CDS). 

Para além do apoio prestado pelo Deputado Alexandrino Ribeiro (PSD) ao bom 

funcionamento dos trabalhos na qualidade de Vice-Presidente da Mesa da 

Assembleia, destacamos a intervenção do Deputado Alexandrino Ribeiro (PSD) 

a agradecer todo o trabalho que a CIM Cávado está a realizar no sentido do 

Concelho de Barcelos não ser penalizado no âmbito do Portugal 20/30 derivado 

da sua classificação no PNPOT, solicitando que esse apoio não pode ser 

descurado para que Barcelos e o território da CIM Cávado não sejam 

penalizados ao nível do acesso aos Fundos importantes para o financiamento 

de projetos estruturantes. 

O Deputado José Manuel Cardoso (CDS) efetuou igualmente uma intervenção 

sobre a temática “Iniciativa de apoio à candidatura – Braga Capital Europeia da 

Cultura 2027” apresentada pelo Deputado Carlos Alberto Duarte Neves (CDS), 

onde salientou a importância desta candidatura para a projeção do País e da 

Região.    

 

4ª Assembleia da CIM Cávado – 29 de novembro de 2022 – realizada em 

Terras de Bouro 

Nesta Assembleia da CIM Cávado, realizada em Terras de Bouro, estiveram 

presentes os seguintes elementos eleitos pela Coligação Barcelos Mais Futuro: 

Manuel Sousa (PSD), Alexandrino Ribeiro (PSD), José Faria (BTF) e José 

Manuel Cardoso (CDS). Por impossibilidade, por razões profissionais, de 

presença do Presidente da Assembleia da CIM Cávado, assumiu a Presidência 

desta mesma Assembleia o Vice Presidente Alexandrino Ribeiro (PSD), tendo o 

mesmo conduzido a ordem de trabalhos e contribuido para o bom funcionamento 

do órgão.  

O Deputado José Manuel Cardoso (CDS) efetuou uma intervenção nesta 

Assembleia onde expôs a sua solidariedade para com o Concelho de Terras de 



 
 
 
 

 

Bouro sobre as suas dificuldades nas acessibilidades e promoção dos seus 

recursos endógenos.  

  

Na expectativa de termos representado de uma forma condigna a Assembleia 

Municipal de Barcelos na Assembleia da CIM Cávado no ano de 2022, 

nomeadamente ao nível da condução dos trabalhos com a Vice Presidência e, 

pontualmente, Presidência da Assembleia da CIM Cávado e na qualidade das 

intervenções efetuadas pelos Deputados eleitos pela Coligação Barcelos Mais 

Futuro na defesa dos superiores interesses de Barcelos e dos Barcelenses. 

Com os Nossos melhores cumprimentos. 

 

Barcelos, 9 de fevereiro de 2023 

 

Os Deputados Municipais 

Manuel Sousa 

Alexandrino Ribeiro 

José Faria  

José Manuel Cardoso 

 

 

 

 

 


