PROTOCOLO
FINANCIAMENTO COM VISTA À OPERACIONALIZAÇÃO DA MEDIDA 29 DO
PLANO DE AÇÃO SOCI OECONÓMICO, NA VE RTENTE DE MANUTENÇÃO DOS
MODO S DE VIDA DAS POPULAÇÕES AFETADAS PELO PROJETO DO SET

Entre
Iberdrola GENERACIÓN, S.A.U, pessoa colectiva n.º A95075586 e registada na Conservatória
do Registo Comercial da Província de Biscaia, Tomo 3863, Livro 0, Folhas 199, Secção 8, página
BI27059, 1ª inscrição, com sede na Plaza Euskadi 5, Bilbao Espanha, com o capital social de
1.333.407.000€, neste acto representada por Alejandro Román Arroyo, maior de idade,
portador do documento de identificação DNI nº 07.960.550-C, e Rafael de Icaza de la Sota,
maior de idade e portador do documento de identificação DNI nº 16.035.858-M, ambos com
domicílio para efeitos de notificações na calle Tomás Redondo nº 1, 28033 Madrid, ambos com
poderes para representar a sociedade neste acto, conforme procurações outorgadas por
escrituras perante Notário de Madrid, D. Miguel Ruíz-Gallardón García de la Rasilla, datadas
nos dias 10 de Abril e 26 de julho de 2018, como números de protocolo 1.562 e 3.508, com
Sucursal em Portugal na Avenida da Boavista, Porto, 1767 a 1837, Edificio Burgo 2º andar,
código postal 4100-133 e NIPC 980477689, de ora em diante designada por “Iberdrola”
e
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR, NIPC 506810267, com sede na Rua Dr.
Henrique Botelho, s/n, em Vila Pouca de Aguiar, representada pelo António Alberto Pires
Aguiar Machado, casado, natural da freguesia de Telões, concelho de Vila Pouca de Aguiar,
onde reside, Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, ao abrigo da
competência conferida pelo artigo 35.º n.º1 alínea a) e b), da Lei 75/2013, de 12 de Setembro;

De ora em diante designadas conjuntamente por “Partes”.
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CONSIDERANDO QUE:
1. Que a Iberdrola foi a empresa adjudicatária no concurso público lançado pelo Governo
Português para a atribuição de captação de água, para a produção de energia hidroeléctrica
e concepção, construção, exploração e conservação de obras públicas das respectivas infraestruturas hidráulicas dos aproveitamentos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, e que no
dia 30 de Junho de 2014, celebrou com o Estado Português o respectivo contrato de
Concessão.
2. Que na Declaração de Impacte Ambiental (“DIA”) emitida para o projecto, em 21 de Junho
de 2010, com a redacção dada pela alteração emitida em 24 de Novembro de 2010, se
condicionou a concretização do projecto ao estabelecimento de um Plano de Acção com o
objectivo de promover o desenvolvimento económico, social e cultural da bacia do Tâmega.
3. Que no dia 10 de Janeiro de 2014, Sua Excelência o Ministro do Ambiente, Ordenamento do
Território e Energia homologou um Acordo relativo ao Plano de Acção previsto na DIA,
subscrito pela Iberdrola, pela Câmara Municipal (“CM”) de Boticas, CM de Chaves, CM de
Montalegre, CM de Ribeira de Pena, CM de Valpaços, CM de Vila Pouca de Aguiar, Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte, que determinou os princípios inerentes aos elementos a incluir no Plano de Acção
previsto na DIA.
4. Que na sequência da assinatura do supra referido Acordo, bem como dos contactos e
negociações entretanto encetados pelas Partes com a Autoridade de AIA deste projecto (a
Agência Portuguesa do Ambiente «APA»), em particular nas reuniões mantidas no dia 9 de
Abril de 2015 entre os Municípios e a APA e no dia 21 de Abril de 2015 entre a APA e a
Iberdrola, ficou acordado que para efeitos de cumprimento da condicionante 6 da DIA a
Iberdrola encetara negociações com os municípios envolvidos, no sentido de articulação na
selecção das acções propostas para integrar o Plano de Acção.
5. Que no dia 8 de Setembro de 2015, em reunião mantida na Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte (“CCDR-N”), foi formalizada a adesão do Município de
Cabeceiras de Basto ao Acordo relativo ao Plano de Acção assinado em 10 de Janeiro de
2014.
6. Que nesse mesmo dia e local teve lugar uma reunião do Grupo de Trabalho do Plano de
Acção dos Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões.
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7. Que nessa reunião ficou estabelecido que após a aprovação formal do cumprimento da
Condicionante 6 da DIA pela APA, a Iberdrola e os Municípios realizariam reuniões bilaterais
com vista à formalização de protocolos de financiamento para formalizar a transferência
dos montantes acordados para a concretização das ações constantes do PA.
8. Que no dia 30 de Setembro de 2015 a APA aprovou formalmente o cumprimento da
Condicionante 6 da DIA e, consequentemente, o respetivo Plano de Acão.
9. Que no âmbito do PA se prevê o financiamento de medidas de natureza compensatória,
exclusivas e conjuntas.
10.Que as ações de natureza conjunta podem ser executadas tanto pelas Câmaras Municipais
como pela Iberdrola, estando a sua execução sujeita à aprovação prévia e à fiscalização da
Autoridade de AIA.
11.Que no âmbito do PA está prevista a execução da medida 29 «Realojamento, terrenos
agrícolas e organismo de assesoramento de gestão das indemnizações”, com um
orçamento total associado de 4,4 M€ (quatro milhões e quatrocentos mil euros).
12.Que a medida 29 tem natureza compensatória conjunta, devendo-se garantir a participação
no processo, tanto das pessoas diretamente afetadas pelo procedimento expropriatório,
como das respetivas autarquias.
13. Que a concretização da dita participação é comprovada através da deliberação aprovada
na VII Reunião do Grupo de Trabalho do Plano de Ação Socioeconómico do Sistema
Electroprodutor do Tâmega (“SET”) no dia 9 de dezembro de 2019, que aprovou os
critérios para a operacionalização da Medida 29 do Plano de Ação do SET, indicando que o
montante de 4,4 M€ alocado a esta medida será aplicado da seguite forma (ver Anexo III):
a) Para melhoria das condições de realojamiento das famílias afetadas, no sentido de
garantir os hábitos e tradições dos habitantes, seria atribuída diretamente aos
afetados uma compensação, para além do valor da expropriação, calculada de acordo
com os critérios acordados no documento “Acordo de Operacionalização”;
A soma de todas as compensações pagas ao abrigo da alínea a), de acordo com os
critérios aprovados em 9 de dezembro, é de aproximadamente 1,4M€ (um milhão e
quatrocentos mil euros), muito embora este montante só possa ser objetivamente
determinado e encerrado quando todos os afetados forem contactados e
manifestarem se pretendem, ou não, construir uma habitação num dos municípios
afetados pela construção do SET

3

b) Seria atribuída ao Município de Ribera de Pena parte do valor afeto à concretização
desta medida para financiar os custos inerentes à execução das infraestruturas
necessárias ao loteamento de parcelas de terreno propriedade do Município, que
serão postos à disponibilização das famílias ou cidadãos cujas habitações tenham sido
afetadas pelo processo expropriatório do SET, que sejam elegíveis para beneficiar de
uma compensação ao abrigo da Medida 29 e que pretendam aí construir uma
habitação.
Que o orçamento apresentado pelo Município de Ribeira de Pena para a
concretização desta medida, somando a parte fixa e a parte variável, foi de 1M€ (um
milhão de euros), conforme indicado no correio eletrónico de 9 de fevereiro enviado
pelo Município de Ribeira de Pena.
c) Que o valor remanescente afeto à concretização desta medida seria distribuído pelos
Municípios afetados pela construção do SET, para dar cumprimento e execução aos
desígnios constantes da Medida 29.
Tendo em consideração que o orçamento global aprovado e disponível para a
execução da Medida 29 é de 4,4M€ (quatro milhões e quatrocentos mil euros), o
valor remanescente, tendo em consideração do disposto nas alíneas anteriores, será
de aproximadamente de 2M€ (dois milhões de euros).
De acordo com a ata da reunião de 3 de março de 2020, mantida na sede da AMAT
(Anexo IV), os municípios ficaram de apresentar uma proposta de distribuição, em
duas fases, deste valor remanescente, para apoiar ações que viessem criar ou
potenciar as oportunidades de desenvolvimento social e económico do território,
permitindo manter os modos de vida das populações cujos terrenos agrícolas se vêm
afetados pelo projeto. Nesta primeira fase o montante a dividir pelos cinco
Municípios afetados seria de 1M€.
O valor do remanescente a dividir pelo Municípios, conforme resulta da sobredita ata,
será concretizado nas seguintes proporções: Boticas 19%, Cabeceiras de Basto 2%,
Chaves 5%, Ribeira de Pena 37% e Vila Pouca de Aguiar 37%.
14. Que, adicionalmente, e a coberto da comunicação da Comissão de Acompanhamento
Ambiental do Sistema Electroprodutor do Tâmega (“CAASET”), de 25 de janeiro de
2021, veio aquele órgão esclarecer que cabe ao Município, em articulação com a
Iberdrola, definir quais as ações que devem ser financiadas pela Iberdrola em
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concretização da Medida 29, nomeadamente no que concerne às ações definidas pelo
Município no sentido de garantir os hábitos, tradições e modos de vida dos habitantes,
não carecendo as mesmas de ser aprovadas por parte de dos restantes representanres
no Grupo de Trabalho, em face do disposto no ponto 10 do Acordo de Princípios,
homologado por Sua Exa. o Sr. Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e
da Energia, que determina os princípios inerentes aos elementos a incluir no Plano de
Ação.
15. Que de acordo com o disposto anteriormente, a Iberdrola e o Município pretendem
protocolar uma solução de operacionalização da medida 29, com vista à concretização
das medidas abrangidas pelo orçamento disponível, 37% de um importe de 1 M€ do
valor remanescente que se vai a operacionalizar nesta primeira fase, no âmbito da
execução das medidas abrangidas pela alínea c) do Considerando 13.
16. Que a operacionalização desta solução no âmbito do presente Protocolo passa pelo
financiamento de uma serie de ações a executar no concelho de Vila Pouca de Aguiar,
cujas fichas que se juntam como Anexo I.
17. Que as Partes pretendem estabelecer os termos e condições de execução destas
medidas.

As Partes celebram o presente Protocolo, o qual se rege pelas cláusulas seguintes:
Cláusula Primeira
(Objecto)
1.

O presente Protocolo tem por objeto estabelecer as bases, condições e demais termos
conducentes a uma colaboração entre as Partes, com vista à concretização da medida 29
na vertente de proporcionar a continuidade dos “modos de vida” das pessoas ou
potenciar novas oportunidades ou formas de “modos de vida”, caracterizada como
medida compensatória conjunta, em cumprimento do estabelecido no Plano de Ação para
o Desenvolvimento Socioeconómico e Cultural da Bacia do Tâmega.

2.

O presente Protocolo visa, ainda, estabelecer os termos e condições em que o Município
de Vila Pouca de Aguiar desenvolverá as atividades necessárias à concretização da medida
29 do PA de acordo com os critérios e nos termos aprovados nas VII, VIII e IX Reuniões do
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Grupo de Trabalho do Plano de Ação Socioeconómico do SET, em particular as indicadas
no Anexo I.
Cláusula Segunda
(Obras a desenvolver e Responsabilidade pela Execução das Mesmas)
1. As atividades às quais o Município se compromete a destinar o financiamento concedido
pela Iberdrola no âmbito do presente protocolo são todas aquelas necessárias ao
cumprimento pontual e integral da medida 29 do PA identificadas no Anexo I,
designadamente contratar a elaboração e execução do projeto das ações.
2. O desenvolvimento, acompanhamento e execução das ações é da única e exclusiva
responsabilidade do Município, e em particular e da responsabilidade do Município o
estrito cumprimento das obrigações assumidas no àmbito do PA, sendo-lhe imputáveis
todas as responsabilidades, de qualquer natureza, que possam derivar de uma eventual má
execução ou eventual incumprimento de execução da obra ou cumprimento defeituoso na
realização da obra, designadamente perante a CAA do SET. O Município será também
responsável pela aplicação das respetivas verbas à execução das ações nos termos
acordados pelas Partes.
3. A Iberdrola obriga-se a financiar as ações até ao montante total máximo e global de
370.000 euros em conformidade com o orçamento aprovado e repartido pelos Municípios
na reunião de 3 de março de 2020, não assumindo, no entanto, qualquer responsabilidade
pela execução das mesmas.
4. Se vier a ser alocado mais orçamento para esta componente da Medida 29, o respetivo
montante deverá, obrigatoriamente, ser aprovado em sede de Grupo de Trabalho do Plano
de Ação.
Cláusula Terceira
(Obrigações das Partes)
1. O Município obriga-se a:
a) Aceitar e comprometer-se com os objetivos do PA, nomeadamente garantir a correta
execução da medida 29 abrangidas pelo presente protocolo.
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b) Concretizar a medida 29, de acordo com os ações planteadas nos termos especificados
no Anexo I ao presente Protocolo, executando-as de acordo com o estabelecido na
Cláusula 2.ª.
c) Cumprir com as determinações que forem expressas pela APA, em cada caso.
d) Conservar cópias de toda a documentação relativa à execução das ações.
e) Obter, sob sua inteira responsabilidade, todas as autorizações e aprovações
necessárias à realização das ações, bem como ao seu licenciamento;
f) Responder com prontidão aos pedidos de informação dirigidos pela Iberdrola, bem
como facilitar o acesso à documentação que for solicitada, com o único propósito de
verificar e comprovar a efetiva e adequada utilização dos montantes financiados, sem
que tal signifique qualquer assunção de responsabilidade por parte da Iberdrola
quanto à execução das obras, as quais são da exclusiva responsabilidade do Município;
g) Manter confidencialidade em relação à informação que lhes for transmitida no âmbito
da execução do presente Protocolo, salvo se a mesma for exigida ou requerida por
uma autoridade pública ou judicial;
h) A Iberdrola poderá solicitar a realização de visitas sempre que considere necessário
para acompanhamento dos trabalhos e comprovar o cumprimento nos termos
estabelecidos no presente Protocolo, por forma a aferir do adequado cumprimento
das medidas do PA. Se durante a execução das ações abrangidas pelo presente
Protocolo se constatar que as mesmas não estão a ser executadas de acordo com as
exigências do PA e da APA, a Iberdrola poderá requerer ao Município de Vila Pouca de
Aguiar, que corrija a situação no sentido de ser dado cumprimento às exigências antes
mencionadas;
i)

O Município deverá diligenciar no sentido de promover a divulgação, através dos
meios de comunicação social, do financiamento das ações concedido pela Iberdrola,
nomeadamente nos respetivos atos de inauguração;

j)

Nas ações/ intervenções deverá ser ainda colocada uma placa, adquirida pelo
Município, com o seguinte texto e características: “Com o apoio financeiro da
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Iberdrola” assim como com o logotipo da empresa (tamanho A5, pvc, com o texto em
verde).
Cláusula Quarta
(Financiamentos e Reembolsos)
1. O desenvolvimento das ações ao abrigo do presente Protocolo não está associado a fluxos
financeiros adicionais, ou seja, está limitado ao montante estabelecido pelas Partes no n.º
1 da Cláusula Quinta, bem como condicionado ao estrito financiamento e execução das
ações que constam no Anexo I.
2. O Município deverá reembolsar a Iberdrola dos financiamentos que receber da Iberdrola,
quando os mesmos não forem utilizados para a execução das medidas contempladas no
presente Protocolo em cumprimento da Medida 29.
3. Se por algum motivo as ações indicadas no Anexo I deixarem de estar enquadradas no
âmbito do cumprimento da Medida 29, o Município deverá destinar o correspondente
montante recebido ao abrigo do presente Protocolo para a execução da dita ação, à
execução de ações que se enquadrem no âmbito da dita medida, mediante prévio acordo
com a Iberdrola.
4. O Município é responsável por assegurar o restante investimento caso o financiamento
atribuído pela Iberdrola não seja suficiente para a integral execução destas ações, seja
através de capitais próprios, financiamentos bancários ou recurso a outros mecanismos de
apoio, quando aplicável.
Cláusula Quinta
(Pagamentos e Facturação)
1. A Iberdrola contribuirá para o financiamento da execução das ações melhor
identificadas nas fichas juntas como Anexo I, até ao limite máximo e global de 370.000
euros.
2. A Iberdrola efetuará os pagamentos inerentes aos financiamentos das ações através
de uma conta bancária titulada pelo Município, criada especificamente para receber
estas verbas. O Município deverá comprovar a respetiva titularidade, facultando os
elementos identificativos da conta bancária.
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3. Qualquer alteração aos dados bancários do Município deverá ser adequadamente
notificada à Iberdrola, anexando-se a documentação de suporte que comprove a
referida alteração e a nova conta bancária, que também deverá ser criada
especificamente para receber estas verbas. Caso contrário, a Iberdrola não será
obrigado a efetuar o pagamento para a nova conta bancária e, ocorrendo o
pagamento para a conta corrente original, este assumirá natureza liberatória. Em
qualquer caso, a Iberdrola poderá reter o pagamento correspondente, sem incorrer
em

nenhum

tipo

de

responsabilidade,

até

que

o

Município

comprove

inequivocamente a titularidade da nova conta bancária.
4. Os fundos recebidos ao abrigo do presente Protocolo só poderão ser utilizados para
financiar as ações identificadas no Anexo I. Os pagamentos far-se-ão através de
movimento de transferência bancária ou cheque a partir da conta bancária indicada no
números dois e três da presente cláusula.
5. O Município deverá reembolsar a Iberdrola dos financiamentos que receber desta,
quando os mesmos não sejam utilizados para a execução das obras identificadas nas
fichas juntas como Anexo I ao presente Protocolo.
6. A Iberdrola concretizará os pagamentos do financiamento acordado mediante envio
pelo Município do correspondente ofício de pedido de pagamento, acompanhado da
documentação comprovativa do custo incorrido pelo Município com a execução das
correspondentes

ações,

nomeadamente

as

faturas

do

respetivo

Empreiteiro/Fornecedores e auto de medição, sempre que aplicável.
7. Após a receção dos documentos indicados no número sete supra, verificada a
conformidade dos mesmos, a Iberdrola efetuará o pagamento do financiamento
correspondente aos mesmos, no prazo máximo de 45 dias. Pagamento que assume
caráter liberatório para a Iberdrola, perante o Município, face às obrigações assumida
no presente Protocolo.
8. Após a realização dos pagamentos o Município enviará à Iberdrola o recibo dos ditos
financiamentos.
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Cláusula Sexta
(Isenções 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 respetivas atividades.
Cláusula Sétima
(Alterações ao Acordo)
O presente Protocolo pode ser alterado com o consentimento expresso das Partes
outorgantes, devendo as alterações ou quaisquer aditamentos ser formalizadas por escrito e
assinados por ambas as Partes.
Cláusula Oitava
(Notificações)
1. Para a realização das notificações e comunicações, estabelecem-se os seguintes endereços
e formas de comunicação:
Iberdrola:
Att: Eng. Sara Hoya (Responsável Ambiental Projecto Tâmega e Representante da
Iberdrola na CAA)
Endereço: Avenida Boavista 1837, 3º Andar. Edifício Burgo 4100-133 Porto (Portugal)
Telefone: +351 220.027.919
E-mail: shoya@Iberdrola.es (Com CC para: joz@Iberdrola.es)
Município:
Att: António Alberto Pires Aguiar Machado (Presidente da Câmara Municipal de Vila
Pouca de Aguiar)
Endereço: Rua Dr. Henrique Botelho s/n
Telefone: 259419100; Fax: 259419106
E-mail: geral@cm-vpaguiar.pt
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2. Na eventualidade de alguma das Partes alterar os endereços e formas de comunicação,
deverá informar a outra no prazo de 15 (quinze) dias a contar da alteração, mediante
envio de carta registada com aviso de receção, sob pena de se considerar válida e efetiva
qualquer comunicação que lhe for efetuada para a morada constante do acordo.
3. Quaisquer notificações, pedidos e outras comunicações relacionadas com a gestão
administrativa e pagamentos do Protocolo serão realizados por escrito através do canal de
comunicação eletrónico e seguro implementado para o efeito pela Iberdrola.
4. Não sendo

possível, estes devem ser: (i) enviados e-mail (com aviso de

receção/confirmação); ou (ii) enviados por correio (com comprovativo de receção) para as
moradas indicadas pelas Partes e constantes no presente Acordo.
Cláusula Nona
(Resolução do Protocolo)
1. O 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 para financiamento das respetivas ações.
2. Caso venha a verificar-se a transmissão da posição contratual da Iberdrola no Contrato de
Concessão do SET, a Entidade que ocupar a posição da Iberdrola nesse contrato assumirá
todas as obrigações a que a Iberdrola se vinculou aquando da respetiva assinatura, em
particular no que concerne à execução do PA.
3. 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 imediata do presente Protocolo.
Cláusula Décima
(Suspensão do Contrato)
1.

A verificação de qualquer evento que determine a suspensão da eficácia do Contrato de
Concessão ou da Licença de Produção emitida para o SET, nomeadamente por
decorrência de decisões emanadas por autoridade administrativas ou judiciais,
determinará, também, a suspensão dos efeitos do presente Protocolo pelo respetivo
prazo de suspensão.
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2.

A suspensão dos efeitos do presente Protocolo determinará o reajustamento do respetivo
cronograma de execução e financeiro das ações abrangidas pelo mesmo.
Cláusula Décima-Primeira
(Vigência)

O presente Protocolo vigora desde a sua assinatura até ao momento em que cessarem todas
as obrigações emergentes da execução do PA, nomeadamente as inerentes ao pontual e
integral cumprimento da medida 29.
Cláusula Décima Segunda
(Confidencialidade)
Toda a informação que seja trocada entre as Partes no âmbito do presente Protocolo tem
carácter confidencial e, por essa razão, não poderá ser utilizada, cedida ou divulgada a
terceiros sob qualquer forma, seja oral, escrita, eletrónico ou qualquer outra, sem o
consentimento expresso da parte que seja ou possa ser afetada pela respetiva divulgação salvo
se a mesma for exigida ou requerida por uma Entidade pública ou judicial.
Cláusula Décima-Terceira
(Proteção 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 UE 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de
abril de 2016 (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, como partes responsáveis pelo respetivo tratamento.
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Iberdrola

GENERACIÓN

S.A. Plaza Euskadi 5, Bilbao (Biscaia), Espanha

UNIPERSONAL

Email: data.protection.renovables@Iberdrola.es
Att.- Encarregado de Proteção de Dados: Calle
Menorca número 19, planta 13, Valencia, España
ou data.protection.renovables@Iberdrola.es

Município

Morada: Rua Henrique Botelho, s/n
Email: dpo@cm-vpaguiar.pt
Telefone: 259419100
Encarregado de Proteção de Dados: António
Joaquim

Barreiro

Lameiras,

Rua

Henrique

Botelho, s/n, 5450-027 Vila Pouca de Aguiar ou
dpo@cm-vpaguiar.pt
Esses dados pessoais são tratados de acordo com os direitos e obrigações estabelecidos no
Acordo celebrado, sem que sejam tomadas decisões automatizadas que possam afetar os
titulares dos dados. Assim, os dados serão tratados para efeitos de execução do Acordo
celebrado, sendo esse também o fundamento jurídico do tratamento, o qual é necessário para
a execução do Acordo celebrado.
Os dados pessoais são conservados durante a vigência do presente documento e na medida do
estritamente necessário para efeitos de cumprimento de obrigações legais ou exercício de
direitos e só podem ser tratados pelas Partes e por terceiros prestadores de serviços a quem
se tenha contratualmente atribuído qualquer serviço relacionado com a gestão ou execução
do Acordo celebrado ou terceiros a quem tais partes estejam legalmente obrigadas a
comunicar os dados, nomeadamente órgãos oficiais, julgados e tribunais.
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
dados pessoais e limitar 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 um documento que
comprove a sua identidade, para as moradas especificadas acima.
Em determinadas circunstâncias e por motivos relacionados com a sua situação em particular,
os titulares dos dados poderão opor-se ao tratamento dos seus dados pessoais. Neste caso, as

13

Partes cessarão o tratamento dos dados pessoais, a não 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 Acordo.
Caso considerem que qualquer das Partes não atuou de forma satisfatória perante o exercício
de qualquer dos direitos acima referidos, poderá ser apresentada uma reclamação à Comissão
Nacional de Proteção de Dados ou a qualquer outra autoridade competente.
O Município, no momento da assinatura do presente Protocolo, deverão assinar a declaração
que se junta como Anexo II assumindo os compromissos nela plasmados.

Cláusula Décima-Quarta
(Princípios Éticos do Grupo Iberdrola)
O Município declara e garante que:
1.

Conhece, aceita e compromete--se a respeitar os princípios éticos e de responsabilidade
social que integram o Sistema de Governo do Grupo Iberdrola e, em particular,
compromete-se a cumprir o Código de Ética do Fornecedor e a Política contra a corrupção
e a fraude publicada no site da Iberdrola (www.Iberdrola.com), que declara ter lido e que
é considerado parte integrante deste Protocolo.

2.

Cumpriu e cumprirá todas as leis e regulamentos relativos à fraude e corrupção de
qualquer jurisdição que possa ser aplicável a qualquer momento, tais como e sem
limitação: (i) Legislação portuguesa aplicável em matéria de corrupção (ii) a Lei Orgânica
10/1995, de 23 de novembro, do Código Penal Espanhol; (iii) a Lei do Suborno do Reino
Unido de 2010; (iv) a Lei dos Estados Unidos sobre Práticas de Corrupção no Exterior; e (v)
todas as leis promulgadas para implementar a Convenção para combater o suborno de
funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) aplicáveis.

3.

Não prometeu, ofereceu, entregou ou pagou e não prometerá, oferecerá, entregará ou
pagará, direta ou indiretamente, qualquer suborno ou pagamento indevido ou
injustificado, presente, benefício ou vantagem que facilite ou possa facilitar transações de
qualquer tipo, bem como não realizará quaisquer pagamentos indevidos a terceiros
(incluindo funcionários) que se relacionem, direta ou indiretamente, com este Protocolo.

4.

Não prometeu, ofereceu, entregou ou pagou e não prometerá, entregará ou pagará,
direta ou indiretamente, qualquer valor com a finalidade de: (i) exercer influência sobre
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qualquer ato ou decisão de terceiros (incluindo funcionários); (ii) obter qualquer
vantagem indevida para o Grupo, ou; (iii) induzir terceiros (incluindo funcionários) a
exercer influência sobre um ato ou decisão de funcionário público, autoridade ou pessoa
com responsabilidade pública, a própria Administração ou outra entidade pública.
5.

Não tentou nem tentará obter qualquer informação confidencial, nomeadamente
informações indisponíveis para outros concorrentes, quanto a este Protocolo.

6.

Não prometeu, ofereceu ou entregou e não prometerá, oferecerá ou entregará presentes
ou objetos de valor de qualquer natureza, a pessoas ou entidades que sejam funcionários
públicos, autoridades ou pessoas com responsabilidade pública que se encontrem em
conexão direta ou indireta com a formalização do presente Protocolo. Poderá
unicamente: (i) oferecer presentes ou objetos, desde que dentro de parâmetros de
razoabilidade, devidamente justificados, que assumam valor simbólico e desde que
tenham uma finalidade comercial legítima, para que, em nenhum caso, possam vir a ser
afetados ou condicionados os atos ou decisões de terceiros, ou possa constituir objeto de
fácil conversão em dinheiro, cumprindo pois todas as regras provenientes dos bons usos e
costumes; (ii) incorrer em despesas com refeições devidas ou relacionadas com a
execução deste contrato, com pessoas que não sejam funcionários públicos, autoridades
ou pessoas com responsabilidade pública, sempre de acordo com todas as leis
anticorrupção aplicáveis e com os princípios de integridade, proteção e ética do Sistema
de Governo do Grupo Iberdrola, sendo uma premissa que tal conduta corresponda a um
propósito comercial legítimo. Qualquer despesa de viagem, transporte ou alojamento que
não integrem as despesas próprias da Contraparte estão sujeitas à exigência de
autorização prévia, por escrito, da empresa contratante.

7.

Não conhece nenhum funcionário público, autoridade ou pessoa com responsabilidade
pública que beneficie direta ou indiretamente do presente contrato.

8.

Nem o Município, nem nenhuma das suas filiais ou sucursais e, segundo o conhecimento
de que dispõe, nenhum dos seus funcionários, diretores ou qualquer outra pessoa que
age em seu nome (as “Pessoas a si Vinculadas”), está atualmente (não sendo
razoavelmente previsto que venha a ser) suscetível de vir a ser sujeito: (a) à aplicação de
qualquer sanção dos Estados Unidos da América (EUA), imposta ou publicada pelo
Escritório do Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA
(OFAC); (b) a decisão ou medida de natureza similar às anteriormente descritas (i) pela
União Europeia; (ii) pelo Tesouro de Sua Majestade do Reino Unido; (iii) pelo Governo dos
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EUA; ou (iv) pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (doravante designadas por
“Sanções”). No caso de a Contraparte ou qualquer outra pessoa a si vinculada ser
sancionado, a Iberdrola deverá ser informada de imediato sobre esse facto, sem prejuízo
do direito de que a mesma dispõe de rescisão unilateral deste contrato, sem assumir
qualquer responsabilidade ou sanção.
9.

Nem o Município, nem qualquer das pessoas a si vinculadas têm a sua sede estatutária
com localização, organização ou residência em qualquer país ou território que tenha a
condição de paraíso fiscal; bem como sobre si não recaíram sanções pelas organizações
mencionadas supra, proibitivas da manutenção de qualquer tipo de relação com esses
países.

O incumprimento pelo Município das obrigações emergentes dos parágrafos acima expostos
será considerada uma violação grave para os fins deste contrato. Neste caso, (i) o Município
deverá defender e exonerar de culpa a Iberdrola (e qualquer outra empresa do seu Grupo) que
seja afetada, por todos os danos, perdas, responsabilidades, custos, sanções e qualquer outra
quantia de qualquer natureza, incluindo honorários de advogados referentes e causados por
tal violação; (ii) a Iberdrola terá o direito de rescisão imediata deste contrato sem
responsabilidade ou sanção; e (iii) o Município será obrigado a devolver todos os valores
recebidos como contraprestação ou retribuição pelos serviços objeto deste contrato,
independentemente da sua natureza ou carácter.
O Município não contratará diretamente, nem por intermédio de subcontratação, qualquer
consultor ou terceiro para desenvolver os serviços integrados no escopo do presente contrato
sem o consentimento prévio, por escrito, da empresa contratante e sem um contrato por
escrito que estipule a obrigação, para estes terceiros, de cumprimento das obrigações
integrantes dos parágrafos anteriores.
Em caso de discrepância entre as disposições do Código de Ética do Município e os parágrafos
anteriores, as disposições desta cláusula prevalecerão.
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Cláusula Décima-Quinta
(Resolução de Conflitos)
1. Com exceção de medidas ou procedimentos cautelares e ações executivas, todos os
diferendos ou litígios decorrentes do presente Protocolo serão exclusiva e definitivamente
resolvidos de acordo com o Regulamento de Arbitragem do Centro de Arbitragem da
Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (Centro de Arbitragem Comercial).
2.

A arbitragem decorrerá na sede do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e
Indústria Portuguesa (Centro de Arbitragem Comercial) ou em qualquer outro local
designado pelo árbitro único, com o acordo das partes.

3.

O Tribunal Arbitral julgará segundo a lei portuguesa.

4.

A língua da arbitragem será a portuguesa.

5.

Da decisão do Tribunal Arbitral caberá recurso nos termos da Lei processual civil
portuguesa.

6.

As Partes obrigam-se mutuamente a colaborar com a atividade arbitral, ajudando na boa
condução da arbitragem, a boa decisão da causa e ao estabelecimento da sua natureza,
internas ou internacionais, bem como a fornecer, no curso 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, bem como cumprir a sentença arbitral proferida, quando esta se torne
definitiva.

ANEXOS:


ANEXO I – Fichas das Ações aprovadas pela CAA a Financiar pela Iberdrola ao abrigo do
presente Protocolo.



ANEXO II – Declaração de Proteção de Dados e Aviso de Privacidade.



ANEXO III – Declaração Conjunta 9 dezembro 2019.



ANEXO IV - Ata das Câmaras Municipais de data 3 março 2020.
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Porto, 26 de fevereiro de 2021,

Pela IBERDROLA GENERACIÓN S.A. UNIPERSONAL,

Pelo Município de Vila Pouca de Aguiar,
Assinado de forma

07960550C
ALEJANDRO ROMAN
(R: A95075586)

Firmado digitalmente por
07960550C ALEJANDRO
ROMAN (R: A95075586)
Fecha: 2021.03.08 13:34:52
+01'00'

____________________________
Alejandro Román Arroyo

16035858M
RAFAEL DE
ICAZA

[Assinatura
digital por
[Assinatura
Qualificada]
Qualificada] António
António Alberto Alberto Pires Aguiar
Pires Aguiar
Machado
Dados: 2021.02.26
Machado

________________________________
09:18:29 Z
António Alberto Pires de Aguiar Machado

Firmado digitalmente
por 16035858M
RAFAEL DE ICAZA
Fecha: 2021.03.08
15:40:58 +01'00'

_________________________
Rafael de Icaza de la Sota
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ANEXO I
Fichas das Ações aprovadas pela CAA a Financiar pela IBERDROLA ao abrigo do presente
Protocolo.
Quadro resumo das fichas de projeto relativas ao município de Vila Pouca de Aguiar
Código

Projeto

Comparticipação
IBERDROLA – 1ª fase

CMVPA-M29-1

Beneficiação do parque de campismo Alvão Village &
Camping

75 000,00 €

CMVPA-M29-2

Recuperação do edifício da antiga escola primária de
Fontes e espaço envolvente - espaço multifuncional

75 000,00 €

CMVPA-M29-3

Albergue de Sabroso de Aguiar

40 000,00 €

CMVPA-M29-4

Centro Social de Cidadelha de Aguiar

75 000,00 €

CMVPA-M29-5

Cardal - execução de furo de captação de água mineral e
infraestruturas

TOTAL

105 000,00 €
370 000,00 €

Total: 370.000,00 € (Trezentos e setenta mil euros).
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Código
Designação

Enquadramento

01-CMVPA-2020
Beneficiação do Parque de Campismo Alvão Village & Camping

DIA / RECAPE
Plano de Ação

Localização
(anexar ficheiro
georreferenciado
em SIG ou CAD)

Responsável pela
implementação da
ação

Tipologia

Ponto V) sócio-economia da DIA, número 3.b)
MM de carácter específico nº 53
x
 Exclusivas  Conjuntas (Iberdrola) Conjuntas
(CM) Contrapartidas

Distrito (s)

Vila Real

Concelho (s)

Vila Pouca de Aguiar

Freguesia (s)

Alvão

Lugar (es)

Alvão

Coordenadas
ponto inicial
(Militares
DATUM 73)

Coordenadas
ponto final
(Militares
DATUM 73)

Entidade

Município de Vila Pouca de Aguiar

Representante

Nuno Azevedo

Morada

Rua Henrique Botelho, 5450-027 Vila Pouca de Aguiar

Telefone

259 419 103

E-mail

gap@cm-vpaguiar.pt

Socioeconómica – Medida 29 - Manutenção dos modos de vida das pessoas e familias ou criação de
oportunidades de mudança promovendo a sustentabilidade e coesão territorial
A água desempenha um papel agregador no território do Alto Tâmega, apresentando um caráter
transversal a toda a região nos mais variados âmbitos e aplicações, tais como a sustentabilidade,
paisagismo, energia e, principalmente, o turismo. A grande disponibilidade e abundância de recursos
hídricos no Alto Tâmega confere um papel fundamental a este recurso. De facto, na estratégia
intermunicipal da CIM Alto Tâmega, a prioridade estratégica está relacionada com a água, a valorização da
paisagem e da natureza, pelo que a valorização dos recursos naturais e a sua relação com a promoção e
valorização turística é prioritária no desenvolvimento territorial, com particular ênfase na valorização da
água e dos espaços / equipamentos que consolidam essa temática.

Descrição /
Caraterização

Fruto da elevada diversidade de cursos de água presentes no território, existe um conjunto de espaços
naturais de enorme beleza e valia ambiental que, devidamente potenciados, constituem-se como
elementos diferenciadores no panorama turístico regional, em particular no domínio do Turismo Náutico,
do Turismo de Natureza e do Turismo Ativo. A Lagoa do Alvão destaca-se como exemplo deste espaço
natural de elevado potencial que importa rentabilizar, envolvendo a ampliação do potencial das
infraestruturas de apoio existentes (e.g. prática de stand up paddle, pesca desportiva, etc.) e o reforço da
capacidade de oferta de qualidade com vista à atração turistas nacionais e internacionais. Para o efeito,
nas imediações deste espaço, e gerido de uma forma integrada com a área da Lagoa e espaço envolvente,
foi criado o Alvão Village & Camping de modo a afirmar de forma competitiva a nível regional e nacional.
O Alvão Village Camping trata-se de um projeto localizado no Alvão, um dos territórios fortemente afetados
pela construção do Sistema Electroprodutor do Tâmega (uma das albufeiras localiza-se nesse território).
Para este espaço, além deste projeto de beneficiação que de seguida se apresenta, existem um conjunto
de outras estratégias de valorização territorial que se encontram em curso. No que respeita, por exemplo,
à questão turística e patrimonial destaca-se, entre outros, o projeto do Trilho do Alvão (desenvolvido no
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âmbito de uma outra medida de compensação socioeconómica) que permite consolidar a oferta turística,
valorizando também a Lagoa do Alvão e o Alvão Village Camping.
A inserção do projeto de beneficiação do parque de campismo Alvão Village & Camping no âmbito da
medida 29, não pode ser visto de forma isolada, mas inserida numa estratégia territorial para a região,
através da qual se pretende potenciar oportunidades mais consistentes para dinamizar a economia local e
fixar jovens no concelho, através da potenciação de oportunidades de emprego.
De facto, através deste projeto de beneficiação vai ser possível valorizar o Alvão Village & Camping,
permitindo aumentar a notoriedade e qualidade da oferta disponibilizada por esta infraestrutura, a qual
contribuirá para uma maior procura do local e por conseguinte potencializa a criação de postos de trabalho,
de forma direta ou indireta, contribuindo assim objetivamente para o objetivo principal da medida de
criação de oportunidades de mudança promovendo a sustentabilidade e coesão territorial, pelo que a
comunidade em geral é beneficiária desta medida.
A intervenção de beneficiação versará os espaços a seguir referidos, os quais se encontram a necessitar de
obras de melhoramento, através das quais será possível ampliar o potencial da infraestrutura e o reforço
da capacidade de oferta, de qualidade, com vista à atração de mais turistas nacionais e internacionais.
COBERTURAS - RESTAURANTE - BAR PISCINAS - RECEPÇÃO
Remoção de Colmo, e transporte do mesmo a local a indicar. Incluindo todos os fornecimento de materiais,
trabalhos e remates necessários ao seu bom acabamento e funcionamento.
Fornecimento e aplicação de lousa Pizarra, nas coberturas a intervir. Colocação de Trilhos 4x2cm, chapa e
ganchos de fixação em aço inox. remates verticais, e fechamento lateral em aluminio Preto. Incluindo
todos os fornecimento de materiais, trabalhos e remates necessários ao seu bom acabamento e
funcionamento.
PISCINAS
Fornecimento e aplicação de Cobertura para Piscina Grande, Proteção Azul/Bege Fixação Luxo. Incluindo
todos os fornecimento de materiais, trabalhos e remates necessários ao seu bom acabamento e
funcionamento.
Fornecimento e aplicação de Cobertura para Piscina Pequena, Proteção Azul/Bege Fixação Luxo. Incluindo
todos os fornecimento de materiais, trabalhos e remates necessários ao seu bom acabamento e
funcionamento.
Fornecimento e aplicação de tela de sobreposição, nos bordos da piscina, com 27,5cm, de forma a eliminar
a diferença de tonalidade provocado pelo cloro e sol. Incluindo todos os fornecimento de materiais,
trabalhos e remates necessários ao seu bom acabamento e funcionamento.
Remoção do deck em madeira existente, de forma cuidada para posterior transporte e armazenamento,
em local a indicar pela fiscalização. Incluindo todos os fornecimento de materiais, trabalhos e remates
necessários ao seu bom acabamento e funcionamento.
Enchimento da caixa do deck, em argamassa de areia e cimento, ao traço 4:1, sarrafado e ponto a levar a
colagem de placas de granito. Incluindo todos os fornecimento de materiais, trabalhos e remates
necessários ao seu bom acabamento e funcionamento.
Fornecimento de Placas de granito com 80/82x80/82 por 4 cm de espessura, com uma das faces bujardaso.
Incluindo todos os fornecimento de materiais, trabalhos e remates necessários ao seu bom acabamento e
funcionamento.
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Aplicação de Placas de granito com 80/82x80/82 por 4 cm de espessura, com fornecimento da argamassa
de colagem, e alinhada com restante pavimento envolvente ás piscinas. Incluindo todos os fornecimento
de materiais, trabalhos e remates necessários ao seu bom acabamento e funcionamento.
Beneficiação do T2
Fornecimento e Mesa exterior em composito - T2. Incluindo todos os fornecimento de materiais, trabalhos
e remates necessários ao seu bom acabamento e funcionamento.
Fornecimento e assentamento de painel Placa Indicativa - T2. Incluindo todos os fornecimento de
materiais, trabalhos e remates necessários ao seu bom acabamento e funcionamento.
Fornecimento e montagem de Muro da Casa T2, na tipologia existente no parque, constituindo pedras de
granito amarelo aparelhado em dupla face, e argamassa no interior. Incluindo todos os fornecimento de
materiais, trabalhos e remates necessários ao seu bom acabamento e funcionamento.
Benefiação da Churrasqueira
Fornecimento e execução de churasqueira em granito, incluindo pio e grelhas de aço inoxidável. Incluindo
todos os fornecimento de materiais, trabalhos e remates necessários ao seu bom acabamento e
funcionamento.
Fornecimento e aplicação de bancos de Granito amarelobujardado, 2,30x0,3. Incluindo todos os
fornecimento de materiais, trabalhos e remates necessários ao seu bom acabamento e funcionamento.
Benefiação da WC's
Fornecimento e aplicação DEK COMPOSITO nos Balneários. Incluindo todos os fornecimento de materiais,
trabalhos e remates necessários ao seu bom acabamento e funcionamento.
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«
Custo total estimado (€)

95 866,40 €

Financiamento
Comunitário

0,00€

Comparticipaçã
o IBERDROLA

75 000,00 €
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Código

02-CMVPA-2020

Designação

Recuperação do edifício da antiga escola primária de Fontes e espaço envolvente - espaço multifuncional

Enquadramento

DIA / RECAPE
Plano de Ação

Localização
(anexar ficheiro
georreferenciado
em SIG ou CAD)

Responsável pela
implementação da
ação

Tipologia

PontoV) sócio-economia da DIA, número 3.b)
MM de carácter específico nº 53
x
 Exclusivas  Conjuntas (Iberdrola) Conjuntas
(CM) Contrapartidas

Distrito (s)

Vila Real

Concelho (s)

Vila Pouca de Aguiar

Freguesia (s)

Soutelo de Aguiar

Lugar (es)

Fontes

Coordenadas
ponto inicial
(Militares
DATUM 73)

Coordenadas
ponto final
(Militares
DATUM 73)

Entidade

Município de Vila Pouca de Aguiar

Representante

Nuno Azevedo

Morada

Rua Henrique Botelho, 5450-027 Vila Pouca de Aguiar

Telefone

259 419 103

E-mail

gap@cm-vpaguiar.pt

Socioeconómica – Medida 29 - Manutenção dos modos de vida das pessoas e familias ou criação de
oportunidades de mudança promovendo a sustentabilidade e coesão territorial
O presente projeto é relativo à Reabilitação da antiga Escola Primária da Aldeia de Fontes e espaço
envolvente, na freguesia de Soutelo de Aguiar, tendo por objetivo o apoio à comunidade e a promoção da
fixação da população nos municípios, indo de encontro com o princípio da manutenção dos modos de vida
das pessoas e famílias ou a criação de oportunidades de mudança promovendo a sustentabilidade e coesão
territorial.
Com a reabilitação do edifício pretende-se tornar o edifício num espaço multifuncional de apoio à
comunidade local e tendo em vista a criação de novas oportunidades aos jovens, permitindo funcionar
como um pequeno espaço de incubação de empreendedores locais, apoiando a população que deseje
mudar/melhorar o seu modo de vida, fomentando novas oportunidades empresariais.

Descrição /
Caraterização

O edifício existente, com uma arquitetura de pleno centenário, é constituído por um piso com duas salas
de aula autónomas, sendo que cada espaço é constituído por uma sala de aula antecedida de um átrio de
entrada e uns sanitários para cada sexo, masculino e feminino.
Este edificado por via da nova carta educativa, deixou de ter as funções letivas à aproximadamente uma
década.
A falta de uso “ocupação” deste equipamento, vai ficando um pouco esquecido na comunidade local e
consequentemente mais exposto à degradação física dos materiais.
A degradação dos materiais torna-se cada vez mais acentuada e visível à medida que o tempo avança.
No âmbito da estratégia do Município de Reabilitação dos edifícios e espaços públicos e que lhes
devolverão uso coletivo público, pretende-se a Reabilitação de uma das salas do Edifício da Antiga Escola
de Fontes para funcionar como Casa Mortuária de Fontes, ficando a outra sala destinada ao serviço da
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comunidade tendo em vista a criação de novas oportunidades aos jovens, permitindo funcionar como um
pequeno espaço de incubação de empreendedores locais, apoiando a população que deseje
mudar/melhorar o seu modo de vida, fomentando novas oportunidades empresariais.
A intervenção caracteriza-se pela adaptação do espaço edificado às novas funções sendo, necessário fazer
algumas demolições e proceder ao restauro de materiais, bem como à substituição de outros. Será também
necessário proceder a medidas cautelares por forma a proteger os materiais que se irão manter.
Serão ainda parte integrante desta intervenção a Requalificação dos Espaços Exteriores requalificando as
zonas ajardinadas, colocando pavimentos na envolvente do Edifício, e no espaço mais a jusante será criado
um parque de estacionamento automóvel.
O edifício será servido por rede de abastecimento de água quente e fria, saneamento e eletricidade a
remodelar e ampliar de acordo com necessidades e projeto.

Custo total estimado (€)

157.320,00 €

Financiamento
Comunitário

0,00€

Comparticipaçã
o IBERDROLA

75.000,00€
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Código

03-CMVPA-2020

Designação

Albergue de Sabroso de Aguiar

Enquadramento

DIA / RECAPE
Plano de Ação

Localização
(anexar ficheiro
georreferenciado
em SIG ou CAD)

Responsável pela
implementação da
ação

Tipologia

PontoV) sócio-economia da DIA, número 3.b)
MM de carácter específico nº 53
x
 Exclusivas  Conjuntas (Iberdrola) Conjuntas
(CM) Contrapartidas

Distrito (s)

Vila Real

Concelho (s)

Vila Pouca de Aguiar

Freguesia (s)

Sabroso de Aguiar

Lugar (es)

Sabroso de Aguiar

Coordenadas
ponto inicial
(Militares
DATUM 73)

Coordenadas
ponto final
(Militares
DATUM 73)

Entidade

Município de Vila Pouca de Aguiar

Representante

Nuno Azevedo

Morada

Rua Henrique Botelho, 5450-027 Vila Pouca de Aguiar

Telefone

259 419 103

E-mail

gap@cm-vpaguiar.pt

Socioeconómica – Medida 29 - Manutenção dos modos de vida das pessoas e familias ou criação de
oportunidades de mudança promovendo a sustentabilidade e coesão territorial
O Albergue de Sabroso será criado com o objetivo de permitir a customização da experiência turística
oferecida pelo Caminho Português Interior de Santiago (permitindo alargar ou encurtar a extensão das
etapas em que o mesmo poderá ser realizado, será instalado no edifico do antigo apeadeiro de Sabroso de
Aguiar (um conjunto de edifícios composto por 4 imóveis - armazém, sanitários, casa do guarda e edifício
apeadeiro - ao qual se atribuirá um novo uso).
Este conjunto de edifícios será adaptado para um albergue, composto por sala de convívio, cozinha,
sanitários e dormitórios, com capacidade para 14 pessoas.

Descrição /
Caraterização

Tal como os restantes albergues do Caminho Português Interior de Santiago, este albergue será dotado de
características similares, tanto ao nível das infraestruturas de apoio, como da eficiência energética e
correta gestão dos resíduos.
Pela sua localização privilegiada, junto ao Caminho Português Interior de Santiago, à Ecopista do Corgo, e
à Estrada Nacional nº2, o Albergue de Sabroso conciliará a vertente de apoio à peregrinação a Santiago de
Compostela, a pé, com o apoio às atividades de ciclismo/ BTT. Além dos equipamentos atrás referidos, será
dotada de uma área de serviço para bicicletas e infraestruturas de lazer/ merendas.
O edifício é propriedade do município e prevê-se que a gestão do albergue a instalar seja por ele
diretamente realizada. Neste contexto, será estabelecido protocolo com entidade local (junta de freguesia
ou associação) para garantir, no tempo, a manutenção e limpeza do espaço, bem como o correto
acolhimento dos peregrinos, por um ou mais alberguistas, selecionados na comunidade recetora. Desta
forma, pretende-se contribuir para a fixação da população nos municípios, mantendo e valorizando os seus
modos e estilos de vida.
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Os caminhos vicinais, que coincidem muitas vezes com a Ecopista do Corgo e com o Caminho de Santiago,
são as vias de comunicação mais utilizadas na ligação entre populações das aldeias atravessadas, pelo que
a sua manutenção e valorização, bem como a recuperação do património imobiliário abandonado,
contribui para a manutenção dos seus modos de vida, promovendo a autenticidade do território.
Com o aumento esperado de utilização, tanto do Caminho de Santiago, como da EN2 e da Ecopista do
Corgo, prevê-se que este projeto contribua para a qualificação a oferta turística regional, a ampliação do
potencial da infraestrutura e o reforço da capacidade de oferta e atração de mais turistas nacionais e
internacionais, potenciando novas oportunidades de emprego, quer de forma direta, quer indireta,
contribuindo assim para o objetivo de criação de oportunidades de mudança promovendo a
sustentabilidade e coesão territorial.

Custo total estimado (€)

151.421,00 €

Financiamento
Comunitário

0,00€

Comparticipaçã
o IBERDROLA

40.000,00€
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Código

04-CMVPA-2020

Designação

Centro Social de Cidadelha de Aguiar

Enquadramento

DIA / RECAPE
Plano de Ação
Distrito (s)

Localização
(anexar ficheiro
georreferenciado
em SIG ou CAD)

Responsável pela
implementação da
ação

Tipologia

PontoV) sócio-economia da DIA, número 3.b)
MM de carácter específico nº 53
x
 Exclusivas  Conjuntas (Iberdrola) Conjuntas
(CM) Contrapartidas

Vila Real

Concelho (s)

Freguesia (s)

Lugar (es)

Coordenadas
ponto inicial
(Militares
DATUM 73)

Coordenadas
ponto final
(Militares
DATUM 73)

Vila Pouca de Aguiar

Entidade

Município de Vila Pouca de Aguiar

Representante

Nuno Azevedo

Morada

Rua Henrique Botelho, 5450-027 Vila Pouca de Aguiar

Telefone

259 419 103

E-mail

gap@cm-vpaguiar.pt

Socioeconómica – Medida 29 - Manutenção dos modos de vida das pessoas e familias ou criação de
oportunidades de mudança promovendo a sustentabilidade e coesão territorial
Pretende-se realizar a recuperação e ampliação da antiga escola básica de Cidadelhe de Aguiar por forma
a converter a sua utilização adequando-a a um Centro Social preparado para acolher a população mais
envelhecida da localidade. Esta função adequa-se ao contexto sociocultural uma vez que se trata de um
meio rural de população maioritariamente envelhecida e o objetivo da autarquia é promover a interação
entre a população mais envelhecida mas também com a respetiva a comunidade, bem como garantir-lhes
uma melhor qualidade de vida com acesso a serviços que de outra forma não existiriam, facultando-lhes
um envelhecimento digno, saudável e ativo.

Descrição /
Caraterização

Ao assegurar uma manutenção da população e dos seus modos de vida, serão também criadas condições
de fixação da população no município, através da criação de novas oportunidades de trabalho (prevê-se a
criação de 5 a 6 novos postos de trabalho no mínimo) garantindo desta forma melhor qualidade de vida
para as várias partes envolvidas, contribuindo para um desenvolvimento territorial sustentável que vai
além do contributo social, ou seja, vai de encontro com o espirito da medida.
A implantação do projeto, localizada estrategicamente no centro da localidade pretende igualmente
favorecer a permanência dos idosos no seu meio habitual de vida.
Assim, o edifício deverá funcionar durante horário diurno, com as seguintes funções: Zona de Cozinha e
Sala de refeições;·Cozinha preparada para serviço de refeições ao domicílio; Zona de estar/convívio; Sala
polivalente; Zona de atividades; Espaços de lazer exterior; Áreas de apoio, serviços e manutenção.
Prevê-se que o valor total correspondente à recuperação e ampliação da antiga Escola, com os respetivos
arranjos exteriores seja de aproximadamente 270.000.00€.
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Custo total estimado (€)

270 000,00 €

Financiamento
Comunitário

0,00€

Comparticipaçã
o IBERDROLA

75 000,00 €
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Código

05-CMVPA-2020

Designação

Cardal - execução de furo de captação de água mineral e infraestruturas

Enquadramento

DIA / RECAPE
Plano de Ação

Localização
(anexar ficheiro
georreferenciado
em SIG ou CAD)

Responsável pela
implementação da
ação

Tipologia

PontoV) sócio-economia da DIA, número 3.b)
MM de carácter específico nº 53
x
 Exclusivas  Conjuntas (Iberdrola) Conjuntas
(CM) Contrapartidas

Distrito (s)

Vila Real

Concelho (s)

Vila Pouca de Aguiar

Freguesia (s)

Sabroso de Aguiar, Bornes de
Aguiar e Vreia de Bornes

Lugar (es)

Sabroso de Aguiar, Bornes de
Aguiar e Vreia de Bornes

Coordenadas
ponto inicial
(Militares
DATUM 73)

Coordenadas
ponto final
(Militares
DATUM 73)

Entidade

Município de Vila Pouca de Aguiar

Representante

Nuno Azevedo

Morada

Rua Henrique Botelho, 5450-027 Vila Pouca de Aguiar

Telefone

259 419 103

E-mail

gap@cm-vpaguiar.pt

Socioeconómica – Medida 29 - Manutenção dos modos de vida das pessoas e familias ou criação de
oportunidades de mudança promovendo a sustentabilidade e coesão territorial
A água desempenha um papel agregador no território do Alto Tâmega, apresentando um caráter
transversal a toda a região nos mais variados âmbitos e aplicações, tais como a sustentabilidade,
paisagismo, energia e, principalmente, o turismo. A grande disponibilidade e abundância de recursos
hídricos no Alto Tâmega confere um papel fundamental a este recurso. De facto, na estratégia
intermunicipal da CIM Alto Tâmega, a prioridade estratégica está relacionada com a água, a valorização da
paisagem e da natureza, pelo que a valorização dos recursos naturais e a sua relação com a promoção e
valorização turística e termal é prioritária no desenvolvimento territorial.

Descrição /
Caraterização

O cluster água, saúde e bem-estar é central na estratégica de desenvolvimento regional, uma vez que este
território é detentor de um recurso único e com um potencial estratégico de grande relevância, a Água.
Este recurso é fortemente potenciador de dinâmicas próprias e de agregar o Turismo de Bem-Estar
suportado no Termalismo, Desporto e Natureza, pelo que importa, por isso, criar condições que incentivem
o surgimento também nesta dimensão de um cluster com capacidade de projetar o setor da Água.
Desde sempre se reconheceram os benefícios das águas termais na saúde. Com o passar o tempo tem-se
assistido a uma evolução do conceito do termalismo, que surge cada vez mais associado a um estilo de vida
saudável e, acima de tudo, à vertente lúdica e de bem-estar. Fruto de uma longa tradição de exploração
das propriedades medicinais e únicas das suas águas termais, cuja origem remonta ao tempo dos Romanos,
e tratando-se de um ativo diferenciador do Alto Tâmega, o Termalismo tem ganho cada vez mais expressão,
uma dinâmica que tem vindo a ser aproveitada com recurso a um conjunto de investimentos significativos
realizados nos últimos anos.
Destaca-se, a este nível, a Estratégia de Eficiência Coletiva (EEC) Aquanatur que pretende afirmar o Alto
Tâmega como o “território da água” num futuro próximo e que muito tem contribuído para a sua
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valorização. A importância do Termalismo enquanto produto turístico diferenciador tem vindo a ser
reconhecida por algumas das mais importantes publicações do setor do turismo, tanto a nível nacional
como internacional, sendo por isso um importante ativo a potenciar.
Nas últimas décadas, o Alto Tâmega tem sofrido um processo de decréscimo e envelhecimento
populacional assinalável pelo que é fundamental estancar e inverter esta dinâmica, adotando medidas que
contribuam para a atração e fixação de população, nomeadamente de população mais jovem e qualificada.
Neste âmbito, o município tem vindo a desenvolver esforços e implementar projetos de desenvolvimento
territorial, quer diretamente pelo município, quer em parceria com a VMPS, entidade concessionária da
concessão de Pedras Salgadas, no sentido de implementar uma estratégica de desenvolvimento termal.
Enquadrado nesta estratégia, ao Município de Vila Pouca de Aguiar, após longos anos de trabalho de
prospeção e pesquiza, foi atribuído um “Contrato de Concessão de Exploração da Água Mineral Natural,
com o n.º de cadastro HM-77 e com a denominação CARDAL”, celebrado entre a Câmara Municipal de Vila
Pouca de Aguiar (CMVPA) e a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o qual resulta de um projeto de
promoção e aproveitamento das águas gasocarbónicas do Cardal.
O polo hidromineral do Cardal enquadra-se numa área hidromineral cujas águas são gasocarbónicas,
bicarbonatadas, sódicas (aqui sinteticamente designadas por gasocarbónicas), onde se localizam os polos
de Pedras Salgadas, Romanas e Sabroso. Estes polos hidrominerais integram-se na bacia de Pedras
Salgadas, sendo que mais a norte, sucessivamente, se desenvolvem as bacias de Vidago, Chaves e Verin,
onde se registam também ocorrências de águas minerais da mesma tipologia hidroquímica, todas
associadas à mesma estrutura tectónica Luarca-Verin-Vila Real.
O novo polo hidromineral do Cardal vem assim ao encontro dos polos tradicionais de Pedras Salgadas,
Romanas e de Sabroso, onde as águas ali intersetadas se integram no grupo hidroquímico destes polos.
Neste contexto, para a água gasocarbónica do polo do Cardal, perspetivam-se potenciais vocações de
aproveitamento pelo menos idênticas às que atualmente se praticam para as águas gasocarbónicas já
qualificadas.
Neste âmbito, o projeto das Águas do Cardal permite a valorização económica de recursos endógenos em
espaços de baixa densidade e a diversificação da atividade económica dos territórios rurais, através, da
dinamização de ações integradas de requalificação do património hídrico e do incentivo às atividades
turísticas e termais.
Os objetivos do projeto Águas do Cardal passam pela qualificação e modernização da oferta de um polo
termal, através da realização dos estudos e investigações necessárias para poder passar a disponibilizar
esta fonte termal a todo o público, a valorização do espaço abrangido de forma a poder integrar este
elemento na rede das fontes termais do Alto Tâmega e a consequente e necessária implementação de um
plano de informação especializada, promoção, divulgação e marketing.
O termalismo é o uso da água mineral natural e outros meios complementares para fins de prevenção,
terapêutica, reabilitação ou bem-estar.
Algumas das ações previstas foram já desenvolvidas pelo município, estando outras atualmente em curso
/ projeto, tendo em vista, entre outros, a criação de uma nova oferta de âmbito termal na região. De facto,
no âmbito do PROVERE AQUANATUR 2014-2020, o município tem previstos vários projetos âncora com a
temática da valorização da água. Entre as ações previstas já foi executada um projeto de Dinamização das
Águas do Cardal e está previsto, com execução a curto prazo, a criação de um Balneário Termal no Cardal,
que se considera poder contribuir para o desenvolvimento socioeconómico da região e do concelho de Vila
Pouca de Aguiar.
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Nesse sentido, este projeto aqui proposto de execução de furo de captação de água mineral e
infraestruturas de apoio, vem permitir efetivar a criação da oferta termal (Balneário), pois para otimizar a
exploração do recurso é necessário a realização de trabalhos de prospeção e pesquisa de água mineral
natural, que perspetivem a execução de uma nova captação de água mineral, incluindo a aquisição
eventuais terrenos necessários, bem como a realização das infraestruturas necessárias à exploração do
recurso.
Neste sentido, prevê-se a realização de uma sondagem mecânica permitirá a o licenciamento de uma nova
captação. Para tal é necessário, efetuar os trabalhos preliminares de limpeza, realizar as sondagens
mecânicas envolvente a regularização do terreno e remoção de obstáculos, a perfuração à rotopercussão
pneumática e rotary, a monitorização dos parâmetros e a realização de perfis de condutividade e
temperatura para avaliação dos níveis produtivos de água mineral gasocarbónica e, finalmente,
transformar sondagem em captação definitiva, envolvendo a o entubamento em aço, colocação do maciço
filtrante, desenvolvimento e limpeza do furo, desenvolvimento de ensaios de caudal, monitorização dos
níveis piezométricos em furos de água não mineral, colocação de uma proteção metálica e
desenvolvimento de uma estrutura de proteção à envolvente do furo.
De facto, a inserção do projeto Cardal - execução de furo de captação de água mineral e infraestruturas no
âmbito da medida 29, não pode ser visto de forma isolada, mas inserido numa estratégia territorial para a
região, e neste caso, num projeto mais abrangente das Águas do Cardal, através da qual se vai potenciar
oportunidades mais consistentes para dinamizar a economia local e fixar jovens no concelho, através da
criação de postos de trabalhos e novas dinâmicas territoriais que beneficiem toda a comunidade.
Através deste projeto de Cardal - execução de furo de captação de água mineral e infraestruturas, vai ser
possível consolidar o Termalismo enquanto produto turístico diferenciador da região, contribuindo para
estancar, ou pelo menos, minimizar o processo de decréscimo populacional pois contribuirá, de direta ou
indiretamente, para a atração e fixação de população, nomeadamente mais jovem e qualificada,
contribuindo assim objetivamente para o objetivo principal da medida de criação de oportunidades de
mudança promovendo a sustentabilidade e coesão territorial.
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Custo total estimado (€)

225.000,00€

Financiamento
Comunitário

0,00€

Comparticipaçã
o IBERDROLA

105.000,00€
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