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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
ENTRE A CÂIVIARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR E A JUNTA DE
FREGUESIA DO ALVÃO
Entre:
1 .° OUTORGANTE: O Município de Vila Pouca de Aguiar, adiante também designado por
Município, Pessoa Coletiva de Direito Público, NIPC 506 810 267, representado por Dr.
António Alberto Pires Aguiar Machado, Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de
Aguiar e, nesta qualidade, agindo em representação da Câmara Municipal de Vila Pouca de
Aguiar;

2.° OUTORGANTE: A Freguesia de Alvão, adiante também designada por Freguesia, Pessoa
coletiva de Direito Público, NIPC 510832814, representada por António Alexandre Joaquim
Guedes, Presidente da Junta de Freguesia de Alvão e, nesta qualidade, agindo em representação
da Junta de Freguesia de Alvão.
Considerando que:
I.

Constituem atribuições das autarquias locais — entenda-se das freguesias e dos
municípios a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas
populações, designadamente no domínio da ação do Ambiente (cfr. o artigo 2.°,
conjugado com as alíneas h) e j) do n.° 2 do artigo 7.° e a alínea k) do n.° 2 do
artigo 23.°, todos do Anexo Ida Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro).
A Câmara Municipal estabeleceu Protocolo de Parceria no quadro das medidas
compensatórias no âmbito do projecto do sistema electroprodutor do Tâmega
com a IBERDROLA GENERACIÓN S.A.UNIPERSONAL, enquanto empresa
adjudicatária no concurso público lançado pelo Góverno da República
Portuguesa para a atribuição de captação de água, para a produção de energia

1

!Município de Vila Thum de figuiar

Treguesia to illigto

hidroelétrica e conceção, construção, exploração e conservação de obras
públicas das respetivas infraestruturas hidráulicas dos aproveitamentos de
Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões, e que no dia 30 de Junho de 2014
celebrou com o Estado Português o respetivo contrato de Concessão.
III.

No âmbito do Protocolo de Parceria aludido e constando da Declaração de
Impacte Ambiental ("DIA"), estão prevista a implementação de diversas
medidas de compensação, designadamente do tipo hidrológico-florestal.

IV.

A Junta de Freguesia do Alvão, enquanto órgão gestor das Unidades de Baldio
de Afonsim, Reguengo, Carrazedo do Alvão e Santa Marta do Alvão e Viduedo
manifestou disponibilidade e interesse realizar as medidas de compensação
previstas para os Unidades de Baldio que administra por delegação de
competências das respetivas Assembleias de Compartes, ao abrigo do Artigo
36.° da Lei n.° 68/93, de 04 de Setembro, na sua redação atual.

V.

O município prossegue as suas atribuições em articulação com as freguesias,
pela consideração dos princípios da descentralização administrativa, da
subsidiariedade, da complementaridade, da prossecução do interesse público e
da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos (cfr. Artigo 4.° e artigo 23.°,
ambos do Anexo Ida Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro).

VI.

A Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro prevê a concretização da delegação de
competências através da celebração de contratos interadministrativos (eft Artigo
120.° do Anexo I, entre os órgãos dos Municípios e os órgãos das freguesias, a
qual se pode efetuar em todos os domínios dos interesses próprios das
populações das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e atividades de
proximidade e do apoio direto às comunidades locais (cfr. Artigo 131.°).

VII.

Outra forma da concretização de delegação de competências que não seja através
da celebração de contratos interadministrativos é nula, conforme resulta do n.° 1
do artigo 120.° da citada lei.

VIII.

A negociação, celebração, execução e cessação desses contratos obedece aos
princípios da igualdade, da não discriminação, da estabilidade, da prossecução
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do interesse público, da continuidade da prestação do serviço público e da
necessidade e suficiência dos recursos (cfr. Artigo 121.° da referida lei).
IX.

A par das regras estabelecidas pelo quadro normativo acima referenciado, os
contratos interadministrativos de delegação de competências estão ainda sujeitos
autorização por parte da assembleia municipal (cfr. (artigo 25.°, n.° 1, alínea k)).

Assim, tendo por base a proposta de delegação e competências aprovada pela Junta de
Freguesia do Alvão em reunião de 17 de Junho de 2019 cuja celebração mereceu autorização
da Assembleia de Freguesia na sua sessão datada de 28 de Junho de 2019.

É celebrado o presente contrato interadministrativo de delegação de competências que
se rege pelas seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA 1?
(OBJETO)
Constitui objeto do presente contrato a delegação de competências da Câmara Municipal de
Vila Pouca de Aguiar na Junta de freguesia de Alvão, a execução de todos trabalhos/obras, corn
definidas e com incidência nas áreas geográficas das Unidades de Baldio que administra a Junta
de Freguesia do Alvão, no âmbito do Protocolo de Parceria no quadro das medidas
compensatórias no âmbito do projeto do sistema electroprodutor do Tâmega estabelecido entre
a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar e a IBERDROLA GENERACIÓN
S.A.UNIPERSONAL (anexo).

CLÁUSULA 2.a
(OBRIGAÇÕES DA PRIMEIRA OUTORGANTE)

1. Compete ao município de Vila Pouca de Aguiar transferir para a segunda outorgante os
montantes relativos à execução das ações previstas nos documentos anexos (Mapa I e Mapa II),
e nos termos do protocolo estabelecido entre o Município de Vila Pouca de Aguiar e a Iberdrola;
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2. As transferências por parte da Câmara Municipal para a Junta de Freguesia, far-se-ão após
elaboração e aprovação dos autos de medição, por parte dos serviços de fiscalização do
Município.

CLÁUSULA 3..
(OBRIGAÇÕES DA SEGUNDA OUTORGANTE)
1.A Junta de Freguesia responsabiliza-se perante o Município por administrar os valores pagos
por este.
2. É da responsabilidade da Junta de Freguesia concretizar a operacionalização de todos
trabalhos/obras definidas enquanto medidas compensatórias corn incidência no território
geográfico das Unidades de Baldio que administra a Junta de Freguesia do Alvão e de acordo
com o Mapa I e II em anexo e que fazem parte integrante deste contrato interadministrativo.

CLÁUSULA 4'.
(RESPONSABILIDADE)
Todas as obrigações e responsabilidades decorrentes das atividades definidas na cláusula 3'.
passarão, nos termos deste contrato, a pertencer à Freguesia cabendo a esta responder pela
realização das atividades respetivas.

CLÁUSULAS'
(DURAÇÃO E EFEITOS DO CONTRATO)
O presente contrato entra em vigor no dia da sua assinatura, tendo a duração prevista para a
execução integral do seu objeto.

Vila Pouca de Aguiar, 10 de outubro de 2019
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O PRIMEIRO OUTORGANTE,

(Prof António Alberto Pires Aga)? Machado)

O SEGUNDO OUTORGANTE,

(Sr. António Alexandre Joaquim Guedes)
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PROTOCOLO
PARCERIA QUADRO MEDIDAS COMPENSATÓRIAS NO ÂMBITO DO PROJECTO
DO SISTEMA ELECT ROPR OD UTOR DO TÂMEGA

Entre:

IBERDROLA GENERACIÓN S.A.UNIPERSONAL, pessoa colectiva n.º A-95-075586 e registada na
Conservatória do Registo Comercial da Província de Biscala, torno 3.863, livro 0, folha 199,
Secção 8, página BI-27.059, com secfe na Plaza Eus'<aril 5, Bilbao (Viscaya), Espanha, neste acto
representada ,por Alejandro Román Arroyo/ maior de idade, portador do documento de
identificação ON! nº 07.960.550-C, e Rafael de Icam de la Sota, rimier de idade e portador do
documento de identificação DNI nº 16.035.858-M, ambos corn domicílio para efeitos de
notificaçÕes na calle Tomás Redondo nº 1, 28033 Madrid, ambos corn poderes para
representar a sociedade neste acto, conforme procurações outorgadas por escrituras perante
Notário de Madrid, D. Miguel Rufz-Gallardón García de la Rasilla, datadas nos dias 10 de Abril e
26 de julho de 2018, como nómeros de protocolo 1.562 e 3.508, com Sucursal em Portugal na
Avenida da Boavista, Porto, 1767 a 1837, Edifício Burgo 2 andar, código postal 4100-133 e
NIPC 980477689, doravante designado de niberdrola",

e

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR, NIPC 506810 267, corn sede na Rua
Henrique Botelho, representada por Antonio Alberto Pires de Aguiar Machado, na qualidade
de Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, ao abrigo da competência
conferida pelas alíneas a e 14, do ri.°- 1, do artigo 35.9 da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, de
ora em diante designada por "CM de Vila Pouca de Aguiar";

Os Signatários, (adiante conjuntamente designados por "Partes") na condição em que
aparecem, respectivainente, reconhecem plena capacidade Jurídica para a formalização do
presente Protocolo para os seguintes efeitos.
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CONSIDERANDOS
1. Que a IBERDROLA foi a empresa adjudicatária no concurso público lançado pelo Governo
da República Portuguesa pura a atribuição de captação de água, pare a produção de energia
hidroeléctrica e concepção, construção, exploração e conservação de obras públicas das
respectivas infra-estruturas hidráulicas dos aproveitamentos de Gouviies, Padroselos, Alto
Tãmega e Daivbes, e que no dia 30 de Junho de 2014 celebrou corn o Estado Português o
respectivo contrato de Concessão.

2. Que a Declaração de impacte Amblental ("DIA") do Projecto denominado
"Aproveitamentos ilidroeléctricos (AH) de Gativiies, Padroselos, Alto Tômega e Dalv6es",
emitiria em 21 de Junho de 2010, com a redacção dada pela alteração de 24 de Novembro
de 2010, prevê a implementação de diversas medidas de compensação, designadamente
do tipo hidrológico-florestal.

3. Que em Junho de 2015 a IBERDROLA apresentou uma versão actualizada do Programa de
Medidas de Compensação de Fauna e Flora associadas ao Projecto Tâmega, contendo todas
as revisõês propostas pela Comissão de Avaliação Ambiental ("CAA") nos diferentes
Pareceres do Relatório de Conformidade do Projecto de Execução corn a DIA ("RECAPE").

4. Que para a realização de algumas actividades, é necessário a formalização de parcerias ou
protocolos corn Câmaras Municipals ou entidades semelhantes, que facilltem as suas
InstalaçÕes, com o objectivo de evitar a construção e manutenção de outros viveiros e
instalações acessórias especializadas.

5, Que existe um requisito na DIA [Palsagem, ponto 9., al. 0] que prevê que as plantas e
sementes utilizadas nas integrações paisagísticas têm que ser provenientes das zones
afectadas, evitando contaminação genética por material genético de proveniência
desconhecida.

6. Que a CM de Vila Pouca de Aguiar pretende executar, ademais de outras atuações,
algumas das requeridas pela DIA e proposta no Programa de Medidas de Compensação de
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Flora e Fauna referidas no ConsIderando 3, uma vez que supãem urn assinalável
enriquecimento melo ambiental par ao Município.

7, Que existirão igualmente vantagens do ponto de vista socioeconómico, atento o fomento
da economia e do emprego local.

8. Que atentas as condicionantes supra enunciadas, o estabelecimento de parcerias entre
IBERDROLA e as entidades locais trará indiscutíveis vantagens para embus partes,

gi Que é no âmbito deste contexto que as Partes celebram o presente Protocolo, segundo o
qual a CM de Vila Pouca de Aguiar, utilizando as sues instalações e pessoal local próPrio,
executará algumas das actividades básicas e necessárias pare a execução das medidas
Impostas na DIA/RECAPE do Sistema Electroproclutor do Tâmega ("SET").

As Partes celebram o presente Protocolo, o qual se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira
(Objecto)
1. 0 presente Protocolo tern por objecto estabelecer as bases, condições, prazos e demais
termos conducentes a uma colaboraçáo entre as Partes, no âmbito das Medidas
Compensatórias do Projecto Tâmega ern linha com o estipulado na DIA/RF.CAPE do SET.
2. 0 presente Protocolo visa estabelecer quais os serviços e em que condIções a CM de Vila
Pouca de Agutar desenvolverá as atividades dentro das medidas compensatórias relatives à
fauna e flora, nomeadamente plantaçães, melhorias florestais, tnanutenção das plantaçães,
recolha de sementes, entre outros.
3. 0 presente Protocolo também tern por objeto estabelecer as condições em que a
MERDROIA contribuirá para o financiamento das atividades que a CM de Vila Pouca de
Agular em cumprimento do disposto no n.P. 2 supra.
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Cláusula Segunda
(Actividades a Desenvolver)
As atividades as quais a CM de Vila Pouca de Aguiar se compromete a destinar o
financiamento concedido pela IBERDROLA no âmbito do presente protocolo inclufdas no
Programa de Medidas de Cornpensação de Fauna e Flora associadas ao Projecto Tâmega,
conforme Anexo I e II ao presente protocolo — são, corn carácter genérico, mas no
restritivo:
1. PRODUÇÃO DE PLANTAS: proclução ou fornecimento por terceiros em caso de falha na
produção, de espécies arbóreas, produtoras de frutos, lianóides e arbustivas;
2. PLANTAÇÕES FLORESTAIS: de forma mecanizada ou manual;
3. APLICAÇÃO MEDIDAS AGROSILVÍCOLAS DE MANUTENÇÃO: manutenção de plantação
florestal;
4. OUTROS TRABALHOS FLORESTAIS: inclui trabalhos silvícolas; desmatamento manual
selectivo; crlação de prados; gestão, recuperação e conservação de povoamentos
florestais de espécies autóctones;
5. OUTRAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS: crlação de charcas; criação de Micro-habitats
para herpetofauna; criação de Micro-habitats para invertebrados florestais
ameaçados; equipamento básico de manutenção geral com meios manuals;
equipamento básico de manutenção geral com meios mecânicos; manutenção de
espaço; germinação de sementes em laboratório e acompanhamento flora protegida;
6. IMPLEMENTAÇÕES E OUTROS: assessoria ou acompanhamento; material necessário
para a produção das plantas e as obras de acondicionamento de instalações (em caso
de aplicar).

Cláusula Terceira
(Execução das Acçães a Desenvolver)
1. Com a assInatura do presente Protocolo as Partes aprovam desde já as açfies cuja
execução será financiada pelo pacote financeiro acordado para o ano de 2019 e qua estão
devidamente Identificadas e orçamentadas em conformidade com o estabelecido nos
Anexos lie Ill.
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Nos anos subsequentes de vigência do Protocolo as Partes deverão acordar, até ao final do
mês de novembro do ano anterior, goals as ações cuja execução será financiada, bem
Como o pa cote financeiro acordado para o respetivo ano.

3.

Para os efeitos indicados no n.9 2 supra, a CM de Vila Pouca de Aguiar deverá envier uni
documento que incluía as ações a desenvolver, as quantidades e a respetiva representação
financeira unitária, a localização das áreas dos trabalhos a realizar, as parcelas Intervir, a
respetiva titulariclade e eventuais acordos que tenham sido celebrados com os
proprietários, bem como o cronograma de execução das ações aprovadas, em
conformidade com o estabelecido nos Anexos II e ill, garantindo o estrito cumprimento do
espírito da WA, bem como do Programa de medidas de Compensação de Fauna e Flora
associados ao projeto Tâmega.

4. A CM de Vila Pouca de Agolar sera responsável pela execução das acções aprovadas pelas
Partes no âmbito da execução do presente Protocolo, em particular pelo estrito
cumprimento das disposições constantes da DIA emitida para o SET, assim como pela
aplicação das respectivas verbas à execução de cada tuna dessas ações, nos termos
acordados pelas [lades.
5, A CM de Vila Ponca de Aguiar é responsável pelo estrito e pontual cumprimento das
acções previstas no presente protocolo, sendo-lhe Imputável todas as responsabilidades,
de qualquer natureza, que possam derivar de um eventual incurnpritnento ou
cumprimento defeituoso, designadamente perante a CAA do SET.

Cláusula %lade
(Obrigações das Partes)
As Partes obrigam-se a;
1. Aceitar e comprometer-se coin es objectives fixados pa DIA emitida para o SET, bem
come no presente Protocolo e respectivos anexos, visando a sua correcta persecução e
execução.
2. Conservar cópias de toda a documentação relative à execução das acções.
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3. Responder com prontidão aos pedidos de informação dirigidos pela outra Parte, bem
como facilitar o acesso à documentação que for solicitada.
4. Manter confidencia Mad e em relação à informação que lhes for transmitida no âmbito
da execução do presente Protocolo.
5. A CM de Vila Pouca de Aguiar deverá diligenciar no sentido de promover a divulgação,
através dos meios de comunicação, do financiamento das ações concedido pela
IBERDROLA. Deverá ainda ser colocado, sempre que seja possível e sempre que a
IBERDROLA solicite, no local das intervenções uma place, adquirida pelo Município,
coin o seguinte texto e características: "Com o apoio financeiro da IBERDROLA", assim
como corn o logotipo da empresa (tamanho AS, pvc, corn texto em verde),

Cláusula Quinta
(Financiamentos e Reembolsos)
1. 0 desenvolvimento das acções ao abrigo do presente Protocolo no está associado a
fluxos financeiros adicionais, ou seja, está limitado ao montante estabelecido pelas
Partes pare cada ano, circunscrito ao limite global indicado no n.2 1 da Cláusula Sexta,
bem como condicionado ao estrito financiamento e execução das medidas aprovadas.
7. 0 Município deverá reembolsar a IBERDROLA dos montantes que receber desta,
quando os mesmos não forem utilizados pare financiar a execução das acções
executadas ao abrigo do presente Protocolo.
3. 0 Município é responsável por assegurar o restante investimento quando as acções
não sejam totalmente financiadas pela IBERDROLA, seja através de capitais próprios,
financiamentos bancários ou recurso a outros mecanismos de apoio, quando aplicável.

Cláusrila Sexta
(Pagamentos e Facturação)
1, 0 Financiamento total a conceder pela IBERDROIA para a concretização das acç6es
abrangidas pelo presente Protocol() é limitado ao montante máximo de 1 080 000e
(um milhão e oitenta mil euros).
2. No Anexo II encontram-se identificadas os montantes aproximados a atribuir à CM de
Vila Pouca de Agular em conformidade com o total de unidades aprovadas no
Programa de Compensação da IBERDROLA. Por seu turno, a dita distribuição
aproximada dos montantes será feita ao longo do período de vigência do presente
Protocolo. Tendo em consideração que os montantes são aproximados, os montantes
que efetivamente se executem e financiem serão aqueles qua vierem a ser
anualmente aprovadas pelas Partes.
3, 0 Financiamento atribuído pela IBERDROLA será realizado através da uma conta
bancária titulada pela Câmara Municipal criada especificamente para receber estas
verbas.
4. Os fundos recebidos pela CM de Vila Pouca de Agular ao abrigo do presente Protocolo
(Cer OViStErSQ5

só poderãS1para o financiamento das medidas a que respeitam. O pagamento das
medidas financiadas far-se-á através de movimento de transferência bancária ou
cheque a partir da conta bancária indicada no ponto 3.
5. A IBERDROLA concretizará os pagamentos referentes ao financiamento de cada uma
das açôes aprovadas mediante envio pelo Município do correspondente ofício de
pedido de pagamento, acompanhado da documentação comprovativa do custo
incorrido pela CM de Vila Pouca de Agular coin a execução das correspondentes açfies.
6. Após a recepção dos documentos indicados no ponto 5 supra, verificada
conformidade dos mesmos, a IBERDROLA efetuará o pagamento do financiamento a
com que se comprometeu.
7. A Câmara Municipal compromete-se a enviar à IBERDROLA um recibo que contemple
os valores pagos.
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Cláusula Skim°
(Monotorização do Financiamento)
1, A CM de Vila Pouca de Aguiar manterá a IBERDROLA permanentemente informada da
evolução das ações executadas ao abrigo do presente protocolo.
2. A IBERDROLA poderá solicitar a realização de visitas sempre que considere necessário
para acompanhamento dos trabalhos e comprovar o cumprimento das medidas
impostas na DIA e, em particular, no Programa de Medidas de Compensação de Fauna
e Flora.
Jr

3. Se durante a execuão das ações abrangidas pelo presente Protocolo se constatar que
as mesmas no est5o a ser executadas de acordo com as exigências da PIA o do
Programa de Medidas de Compensação de Fauna e Flora, a IBERDROLA poderá
requerer à CM de Vila Pouca de Aguiar que diligencie no senticio..de ser dado
cumprimento às exigências contidas nos referidos documentos.
4. A CM de Vila Pouca de Aguiar deve enviar à IBERDROLA, trimestralmente, e sempre a
tempo de ser submetido à CAA do SET, um relatório de evolução e acompanhamento
dos trabalhos, em formato a definir pela IBERDROLA,

Cláusula Oitava
(Isençiíes e Subsídios)
As partes cooperarão e realizarão os seus maiores esforços no sentido da obtenção de
qualquer ajuda pública ou subsídio, ou para a obtenção de possíveis isenções ou benefícios
fiscais que, em relação ao presente Protocolo, sejam permitidos por Lei, suportando cada
Parte os custos próprios das respectivas actividades.

Cláusula Nona
(Alteraçb'es ao Protocolo)
O presente protocolo pode ser alterado corn o consentimento expresso das Partes
outorgantes, mediante acordo expresso por escrito, assinado por ambas as Partes,
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Cláusula Décima
(Notificaçdes)
1. Para a realizaçâo das notlfIcaçdes e commicacoes, estabelecem-se os seguintes endereços
e formas de comunlcação:

IBERDROLA:
Att: Eng. Sara lloya (Responsável Amblental Projecto Támega e Representante da
I BERDROLA na CM)
Endereço: Avenida Boavista 1837, 32 Andar. Edifício Burgo 4100433 Porto (Portugal)
Telefone: +351 912270155
E-mail: shoya@lherdrola.es (Corn CC para: ildapena@lbercirolmes)

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR:
Alt: [António Alberto Pires de Agular Machado) (Presidente da Câmara Municipal de Vila
Pouca de Aguiar)
Endereço: [Rua Henrique Botelho, sin]
Telefone: [259419100j
Email: [geral@cm-vpaguiar.pt]

2. Na eventualidade de alguma das Partes alterar os endereços e formas de comunicação,
deverá informer a outra no prazo de 15 (quinze) dias a contar da alteração, mediante envio
de carte registada corn aviso de recepção, sob pena de se considerar válida e efectiva
qualquer comunicação que !he for efectuada para a morada constante do acordo,

'

Cláusula Décima-Primeira
(Resolução cio Protocolo)
1. 0 incumprimento das obrigações assumidas ao abrigo do presente Protocolo constitui
motivo suficiente para a sua resolução, autorizando a IBERDROLA a exigir a devolução ou
reter as transferências que the couberem para financiamento das respectivas acções.
2. A transmissão, por parte da IBERDROLA, da sua posição no contrato de concessão do SET ao
abrigo do n.c? 1 do artigo 27" do contrato de Concessão do SET, quando autorizada pelo
Estado Português, operará a resolução Imediata do presente Protocolo, eximindo as Partes
do cumprimento das obrigações assumidas ao seu abrigo, nomeadamente ao nível do
cumprimento do respectivo cronograma de execução e da transferência de verbas.
3. Caso venha a verificar-se a transmissgo da posição contratual da IBERDROLA no Contrato de
Concessão cio SET, competirá ao Estado Português,, na qualidade de Conceciente,
pronunciar-se sobre se a Entidade que ocupar a posiçâo da IBERDROLA nesse contrato
assumirá as obrigações a que a IBERDROLA se vinculou aquando da respectiva assinatura,
em particular no que concerne à execução do presente Protocolo.
4. A extinção do contrato de concessão do SET, por acordo entre o Concedente e o
Concessionário, por caducidade, por resgate, por revogação ou por rescisão, operará a
resolução (mediate cio presente Protocolo.

Cláusula Déclma-Segunda
(Suspensão do Protocolo)
1.

A verificação de qualquer evento que determine a suspensão da eficácia do Contrato de
Concessão ou da Licença de Produção emitida para o SF.T, nomeadamente por
decorrência de decisões emanadas por autoridade administrativas ou judiciais,
determinará, também, a suspensão dos efeitos do presente Protocolo pelo respectivo
prazo de suspensão.

2.

A suspensão dos efeitos do presente Protocolo determinará o reajustamento do
respectivo cronograma de execução e financeiro das acções abrangidas pelo mesmo.
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Cláusula Décima-Terceira
(Vigência)
A vigência do presente Protocolo é de 5 (cinco) anos, coin inicio na data da respectiva
assinatunt podendo estender-se por mais tempo, se as necessidades do Projecto Tâmega
assim o justificarem e se as partes concretizarem formalmente tal intenção.

Cláusula Décima-Quarta
(Confidencialiclade)
Toda a informação que seja trocada entre as Partes no âmbito do presente Protocolo tern
carácter confidencial e, por essa razão, no poderá ser utilizada, cedida ou divulgada a
terceiros sob qualquer forma, seja oral, escrito, electrónico ou qualquer outra, sem o
consentimento expresso da parte que seja ou possa ser afetada pela respetiva clivulgação,
salvo se a mesma for exigida ou requerida por urna Entidade pública ou judicial.

Cláusula Déclina-guinta
(Proteçfio de Dados)
Todos os dados pessoais a que as Partes tenham acesso no âmbito da execução do presente
Protocolo serão tratados em conformidade com a legislação em vigor sobre esta matéria,
designadamente o Regulamento DE 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de
abril de 2016 Geral (Regulamento Geral de Proteção de Dados) e demais legislação de
proteção de dados europeia ou nacional aplicável)

Os dados pessoais dos representantes das Partes e das pessoas de contacto das Partes são
tratados, respetivamente, pelas entidades identificadas abaixo, que atuam de forma
independente, corno partes responsáveis pelo respetivo tratamento.
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IBEIWROI.A

GENERACIÓN Morada: Celle Tomás Redondo, número 1,

S.A.UNIPERSONAL

28033, Madrid, Espaila
Email: DP0@lberdrola,pt
Telefone: (+34) 91 577 65 00
Encarregado de Proteção de Dados: Calle
Tomás Redondo, número 1, 28033, Madrid,
Espalla ou DP0@lberdrola.ot

"Município de Vila Pouca de Aguiar"

Morada: Rua Henrique Botelho, sin
Email: dpo@cm-vagular.pt
Telefone: 259419100
Encarregado de Proteçáo de Dados: António
Joaquim Barreiro Lameiras, Rua Henrique
DoteIho, sin, 5450-027 Vila Pouca de Agofar
ou Apppcm-vpagular.pt

Esses dados pessoais s'áo tratados de acordo corn os direitos e obrigaç6es estabelecidos no
Protocolo celebrado, sem que sejam tomadas decisões automatizadas que possam afetar os
titulares dos dados. Assim, os dados sera tratados pare efeitos de exectiOo do Protocolo
celebrado, sendo esse também o fundamento Jurídico do tratamento, o qual é necessário para
a execução do Protocolo celebrado.

Os dados pessoais sâ'o conservados durante a vigência do Protocolo e na medida do
estritamente necessário para efeitos de cumprimento de obrigações legais ou exercfclo de
direitos e só podem ser tratados pules Partes e por terceiros prestadores de serviços a quem
se tenha contratualmente atribuído qualquer serviço relacionado coin a gestão ou execução
do Protocolo celebrado ou terceiros a quem tais partes estejam legalmente obrigadas a
comunicar os dodos, nomeadamente órgãos ofIciais, julgados e tribunals.

Os representantes das Partes e as pessoas de contacto das Partes podem, nos termos
estabelecidos pela lei atual, exercer os seus direitos de acesso, retificação e apagamento dos
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05,

dados pessoais e limiter o tratamento, ou solicitar a portabilidade dos seus dados pessoais a
cada uma das Partes, por escrito, indicando os dados identificativos, endereço ou email de
contacto, motivos do pedido e documentação de apoio, remetendo uni documento que
comprove a sua identidade, para as moradas especificadas acima.

Ern determinadas circunstâncias e por motivos relacionados com a sua situação em particular,
os titulares dos dad os poderão opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais. Neste case, as
Partes cessarfio o tratamento dos dados pessoais, a no ser que sejam apresentadas razões
Imperiosas e legítimas para esse tratamento, ou esteja em causa a defesa de um direito num
processo judicial que esteja relacionado com o Protocolo.

Caso considerem que qualquer das Partes não atuou de farina satisfatória perante o exercício
de qualquer dos direitos acima referidos, poderá ser apresentada uma reclamação à Comissão
Nacional de Proteção de Da dos ou a qualquer outra autoridade competente.

O Município, no memento da assinatura do presente Protocolo, deverá assinar a declaração
que se junta como Anexo IV assumindo os compromissos nela plasmados,

Cláusula Décima-Sexta
(Resolução de Conflitos)
Com excepção de medidas ou procedimentos cautelares e acções executivas, todos os
diferendos ou litígios decorrentes do presente Protocolo serão exclusive e definitivamente
resolvidos de acordo com o Regulamento de Arbitragem do Centro de Arbitragem da
Câmara de Comércio e Indústria Portuguese (Centro de Arbitragem Comercial),
2. A arbitragem decorrerá na sede do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e
Indústria Portuguese (Centro de Arbitragem Comercial) ou em qualquer outro local
designado pelo árbitro único, com o acordo das partes.
3. 0 Tribunal Arbitral julgará segundo a lei portuguesa.
4. A lingua da arbitragem será a portuguesa.
S. Da decisão do Tribunal Arbitral caberá recurso nos termos da Lei processual civil
portuguesa.
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6. As Partes obrigam-se mutuamente a colaborar coin a actividade arbltral, ajudando na boa
cemluçai da arbitragem, a boa decistío da causa e ao estabelecimento da sua natureza,
internas ou internacionais, bem corn() a fornecer, no curse do processo, todos os
documentos e as provas relevantes em cada momento. As Partes deverão ainda
disponibilizar prontamente, sempre que necessário, os montantes e importâncias que o
Tribunal lhes exija, hem coma cumprir a sentença arbitral proferida, quando esta se torne

ANEXOS:

o

ANEXO I — Parceria Quadro com a câmara Municipal Anexo técnico Medidas
compensatórias;

o

ANEXO H — Cron ograrna aproximado

o

ANEXO Ill Quadro de financiamento Actividades, Descriçâo e Custos Unitários

•

ANEXO IV— DeclaraçUo Protecçâo de Dados e Aviso de Privacidade

Porto, 28 de dezembro de 2018,

Pela IBERDROL

Alejandro Roman Arroyo

CIÓN S.A,UNIPERSONAL,

Pela CM de Vila P Leasle Agulor,
3p, IVIU/V \/c,s
,
‘P

António Alb taRires ARtilak

WCA

hado

r

Rafael de km? de la Seta
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ANEXO PROTOCOLO TÉCNICO IDERDROLA-CAMARA - MEDIDAS COMPENSATÓRIAS

Colaboração Iberdrola- Camara Municipal
Medidas compensatórias
1 OBJETIVO
O objetivo desta parceria entre a Câmara Municipal (CM) e a lberdrola é estabelecer as bases,
condições, prazos, etc. para levar a cabo urna colaboração entre ambas as entidades no âmbito das
Medidas Compensatórias do Projeto Tâmega, estas, sempre de acordo ao estipulado na DIA/
RECAPE do Sistema Electroproclutor do Tâmega (SET) e a legislação vigente (Incluídos nos Manuals
do IMF).
Concretamente, pretende estabelecer que os serviços e em que condições a CM poderia
desenvolver atividades dentro das medidas compensatórias relativas a flora e fauna, no geral,
plantações, melhoras florestais, manutenções das plantações, recolha de sementes, etc.
2

ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO

Em junho do ano 2015 a lberdrola apresentou uma versão atualizada do Programa de Medidas de
Compensação de Fauna e Flora associadas ao Projeto Tâmega, e após revisões propostas pela
Comissão de Avallação Ambiental foi definido urna série de objetivos de obrigado cumprimento
peia lberdrola. A mair parte das atividades deste programa deve ser realizado dentro de urna área
delimitada pela APA (ver Anexo 1.1) ou nos rios/linhas de água da envolvente. As plantações de
sobreiros também poderiam estar localizadas fora dessa área inicial.
A definição das áreas concretas a compensar com a finalidade de dar annprimento aos objetivos
estabelecidos está condicionada à aprovação da APA (ICNF), garantindo em todo momenta a
finalidade biológica dos mesmos na zona da envolvente de todo o projeto.
No quadro seguinte é apresentados o total das atividades a ser desenvolvidas e os objetivos a ser
cumpridos pela Iberdrola:
AO/Idade
AO
Al
A2
A3
A4
AS
A6
Al

As
A9
A10
All
Al2
AIS
A14
AIS
A16

Plantação de Sobreiros ('estimado)
Melhoria da bladiversIdade em massas florestais de regeneração de pinheiro
Melhorta da capacidade de acolhimento para a fauna ens zonas de matagal
Melhoria da disponibilidade tráfica em zonas de matagal
Melhoria da dIspaniblildade trófica em zonas floreslais
Rasta°, recuperação e conservação de povoamentos florestais de espécies
autóctones
Melhoria da conectMdade transversal entre florestas de ribeira e outras formaçaes
florestais
Recuperação das florestas de alheira e melhoria da conectIvidade -rongittidinal dos
CUISOS fluviais
Plantação de folhosas de espécies autóctones
Revogetação detalucles ribeirinhos mediante técnicas de hinengenharla
Melhoria da conetividade longitudinal dos cursos fluviais: adequação e elimirtação de
obstdculos
Instalação de caixas-abrigo de quirópteros
Proteçao de colónias de quirópterosem cavernase galerias
Restauração delocals de desova
Repovoamento corn Truta-de-rio {Sainte trutta fado): Produção e libertação
Melhoria da população de Veronica micrantha
Reabilitação de turfeira de Arnica inontana, Drosera rotundifolla eSphangum spp.

Objetivo TOTAL
200 ha 19
235 ha
117 ha
624 ha
80 ha
87,4 ha
64 ha
23 km
807 ha
1 km
11 ud
101) a 800 url
loud
33 ud
21 totes
3,2 ha
1 ha
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Atividade
AI?
Ala
A19

Melhoria da população de Arenarla queroides
Melhoria da população de Sedum pruirtarum
Melhoria das populações de Narcissus triandrus e Ninulbocolduni

A20
A21

Criação de populações de Armada htirellis
Criaçrto do IIIC Dricaltário 5230.01
neprodayso e Divulgação científica e antidotal solné Mezilidies-de-rio e reprodução
(Margatitlfera margaillifera)
Melhoria das populações de Toupeira de água (Galenws pvcanalcus)
Melhoramento dos ecossIstemas aquáticos: crlação de charcas
Melhoramento do sistemas aquáticos: adequação de zonas lentas
Cdação de Micro-habitats para herpetofautia
Cdação da Micro-habitats para Invertebrados florestais ameaçados
Melhoria do habitat de Phengaris aim)

An
A23
A24
MS
A26
An
A28

objetivo TOTAL
taba
0,17 ha
2,1 ha
alia
2 ha
ind
31 ucl
18 tid
loud
16 ud
48 ud
6 ha

Para a realizac'áo de algumas atividades, é necessário a fortnalização de parcerias ou protocoloS
corn Câmaras Municipais ou com entidades semelhantes, que facilitem as suas instalações, corn o
objetivo de evitar a construção e rnanutençgo de outros viveiros e instalações acessórias
especializadas.
Existe, para além disso um requisito na DIA, que indica que as plantas e sementes utilizadas nas
integrações paisagísticas têm que ser provenientes da zona afetada, pelo que essas parcerias com
entidades locals so vantajosas nestes casos.
Por Ultimo, existem vantagens associadas do ponto de vista socioeconómico, uma vez que favorece
a economia, o emprego local e poderia Ir ao encontro com outros objetivos locais.
É dentro deste contexto que a iberdrola contacta corn a CM para a realização deste protocolo,
segundo o qual a CM, utilizando as seas instalações, pessoal local próprio e contratações realizadas
pela própria CM, executa algumas das atividades básicas e necessárias para a execuçgo das
medidas impostas na DIA.
3
3.1

PLANIFICAÇÃO DE EXECUÇÃO
PLANIFICAÇÃO E CRITÉRIOS GERAIS

A grande malaria das medidas compensatórias so atuações do tipo Indrológico-florestal e o seu
Mich foi atrasado até ao ano 2017-2018, dado que é necessário ter acordos com os proprietários
dos terrenos e dispor de um elevado número de plantas de 1 ou 2 anos de idade que devem ser
produzidas ou uma parte adquiridas num viveiro certificado. Estes Protocolos também incluem
atividades complementares de fauna e flora e outras atividades genéricas que permitirão cumprir
os requisitos pontuais da CAA, tais como manutenções, adequações, limpezas, restauro, etc
Por último, há que ter em conta que, devido aos ciclos biológicos dos organismos a Inter*, ngo se
pode realizar os trabalhos em qualquer memento ou imediatamente antes das obras. Para garantir
mínima afetação das mesmas e o êxito das medidas compensatórias e minimizadoras, estas
atividades tergo que de ser antecipadas meses ou anos. Assim, por exemplo, para poder localizar
exemplares de flora protegida e recolha de sementes de espécies para a produção de plantas em
viveiro, é preciso trabalhar no momento de maior atividade vegetativa efou de floração
(primavera/verão), enquanto que para realizar as transladações ou plantações é preciso trabalhar
no momento de manor atividade vegetativa (outono/Inverno).
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3,2

PLANIFICAÇÃO ANUAL

A parceria teria uma vigência temporal de G anos, desde a sua assinatura no ano 2018 ao 2023. No
entanto, esta pode estender-se por mais tempo, de acordo corn as necessidades do Projeto
Tâmega. As zonas e quantidades a executar estão definidas nos projetos de medidas
compensatórias e as unidades a executar corn este protocolo servirão para cumprir estes
objectivos.
Alpós a assínatura do protocolo geral, será realizada urna planificação anual no último trimestre de
cada ano. Desta forma, a Câmara Municipal (CM) a 3resentará tuna 3ro osta para o ano a seguir
com:
o As atuações a realizar no ano conforme as necessidades e capacidades. só devem incluir
proposta de actividades englobadas dentro deste protocolo,
o As unidades e locals serão previamente acordadas entre as partes e incluirão tanto novas
actividades a iniciar como as manutenções qua correspondam das parcelas que foram já
Intervencionadas em an os anteriores.
o No caso do fornecimento das plantas: a InD obrigará à Cm a utilizar em primeiro lugar as
plantas producicias em vivieiros onde a lberdrola tem acordo. A lberdrola tentará dar
preferência à produção própria. Sempre que não houver disponibilidade ou se assim o
decidisse a lberdrola a CM poderá comprar as plantas conforme os preços acordados.
o Por norma geral as parcelas a beneficiar localizar-se-ão em terrenos dentro do município
pertencentes a baldio, à CM ou com contratos de uso de longo termo com os proprietários
(mínimo 15 anos) para salvaguardar os interesses das partes.
o Esta proposta anual deve incluir quadros cam os preços/unidades definidas no anexo deste
protocolo e uma quantificação das mesmas (superfícies, unidades, cumprimento, etc.) a
serem executadas para cada urna das parcelas.
o Também deve Incluir a cartografia (em pdf e shapflle) destas parcelas
Uma vez recebida será analisada por parte da lberdrola e pode requerer uma consulta à ARA. No
caso de ser preciso algum ajuste será comunicado à câmara municipal para o seu novo envio. Da
mesma forma poderá ser preciso uma visita ao local para verificar as parcelas/instalações, Como
ponto final será aprovada pela lberdrola e Incorporada corno adenda ao protocolo.
Esta planificação anual permitirá ajustar as capacidades e interesses das partes à realidade
existente em cada momento p.ol. considerando as áreas ardidas, as condições climatéricas,
quantidades, necessidades, disponibilidade de terrenos, cumprimento dos objectivos dos Pianos de
Compensación da lberdrola, sugestões da APPIICNE, etc,
No caso de ser precisa a definição de novas unidades/preços, serão acordados com a lberdrola e
incorporados no anexo que será considerado outra adenda ao protocolo geral.
4

TOTAL DE ATIVIDADES ENGLOBADAS.

As atividades contempladas neste período de tempo estão incluídas no Programa de Medidas de
Compensação de Fauna e Flora associadas ao Projeto Tâmega apresentadas à APA pela lberdrola,
sendo as espécies e quantidades definidas pela DIA ou pelo ICNF e descritas nos projetos de
medidas compensatórias aprovados. Estas atividades permidrão atingir os objetivos definidos no
ponto 2.
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De forma resumida e no exclusiva, as actividades que poderiam ser realizadas neste protocolo são:
1, PRODUÇÃO DE PLANTAS: Produção ou fornecimento por terceiros em caso de falha na
produção de espécies arbóreas, produtoras de frutos, lianó ides e arbustivas.
2. PLANTAÇÕES FLORESTAIS: de forma mecanizada ou manual
3, APLICAÇÃO MEDIDAS AGROSILACOLAS DE MANUTENÇÃO: Manutenção de plantação
florestal.
OUTROS
TRABAIHOS FLORESTAIS: inclui trabalhos silvícolas; desmatamento manual
4.
selectivo; driação de prados; gestão, recuperação e conservação de povoamentos florestais
de espécies autóctones,
5. OUTRAS MEDIDAS COMPENSAiiRIAS: Criação de charcas; criação de Micro -habitats para
herpetofauna; Criação de Micro-habitats para Invertebrados florestais ameaçados;
Equipamento básico de manutenção geral corn meios manuais; Equipamento básico de
manutenção geral com meios mecânicos; Manutenç'ão de espaço; germinação de sementes
em laboratório o acompanhamento flora protegida; Manutenção de nálacies; Produção lote
de trutas (Salmo trutta) para libertação,
6, IMPLEMENTAÇÕES E OUTROS: Asesoria ou acompanhamento; infraestruturas e material,
necessário para a produção das plantas e trutas requeridas, assim corno as obras de
acondicionamento de instala0 es; Material de Apoio á proclUçáa; Substratos e adubos;
Encerramento tanques;Reparação do canal de água; etc.);
No Anexo 1.2 encontra-se, em detalhe, a descrição e alcance de açties necessárias para dar
cumprimento à realização das atividades contempladas, com indicação dos preços unitários que
devem ser acordados. Este valor será usado como referência na solicitação de trabalhos ou
orçamentos anuais e permitirá a fat uração dos mesmos.
Os trabalhos podem ser executados por pessoal próprio da Câmara, ou outras empresas ou
entidades que esta contrate, sempre que cumpram com os requisitos do convénio ou particulares
da lberdrola (p.ex. relativos à segurança).
6

SEGUIMENTO E MONITORIZAÇÂO

Adicionalmente a lberdrola realizará um acompanhamento dos trabalhos e seguimento das
atuaçães que esto a ser realizadas dentro deste protocolo. Em caso necessário, a lberclrola poderá
solicitar esclarecimentos a nível técnico ou servir de apoio em termos de consultoria.
Por ultimo, poderia ser preciso o reporte trimestral por parte da Câmara Municipal em forma de
fichas (a definir com a iherdrola a future) de forma a dar seguimento da execuçào de medidas
compensatórias â Comissão de Acompanhamento (entidade que supervisiona a construção dos
aproveitamentos hidroelétricos do SET).
Da mesma forma, será preciso a apresentação dos autos de medição e faturas aprovadas e
revisadas pela CM que justifiquem os importes aprovados na planIficação anual. Estes registos
podem ser alvo de auditoria por parte da lberdrola. Os custos destas atividades de reporte será
asumido pela CM e estará distribuído dentro dos preços do protocolo.
6 ANEXOS
Anexo 1.1. Desenho com a área de atuação aprovada.
Anexo 1.2. Quadro de detalhe de atividades para a definição de preços
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ANEXO Ill
Quadro de financiamento
• Actividades, Descrição e Custos Unitários
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