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CONTRATO-PROGRAMA ANO DE 2022 

 

Entre: 

 

 MUNICÍPIO DE CHAVES, pessoa coletiva n.º 501 205 551, com sede na Praça de 

Camões, em Chaves, representado pelo Presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, 

casado, natural da freguesia de Travancas, concelho de Chaves, com domicílio 

necessário no Edifício dos Paços do Concelho, em Chaves, com poderes para 

obrigar, conferidos por deliberação camarária de 14 de abril de 2022 e da 

Assembleia Municipal de 27 de abril de 2022, adiante abreviadamente designado 

por CMC ou Primeiro Outorgante; 

 

E  

 

VIDAGUSTERMAS - Associação para a Promoção e Desenvolvimento Termal e 

Turístico de Vidago, associação privada sem fins lucrativos, com o NIPC 513 030 

239, com sede em Vidago, na Estrada Nacional nº2, 234, 5425-323 Vidago, 

representada pelo Presidente da Direção, Rui Manuel Branco Rodrigues, casado, 

com domicílio necessário na morada da Associação, com poderes para obrigar, 

conforme estatutos e deliberação da reunião da direção de 16 de maio de 2022 e do 

parecer do conselho fiscal de 10 de maio de 2022, adiante designada 

VIDAGUSTERMAS ou Segunda Outorgante. 

 Considerando que:  

• A Associação VIDAGUSTERMAS – Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento Termal e Turístico de Vidago, NIPC 513 030 239, sedeada em 

Vidago, concelho de Chaves, é uma associação privada sem fins lucrativos para a 

qual cada associado na sua constituição contribuiu com unidades de participação, 

tendo por objeto social, designadamente:  

- A gestão de equipamentos turísticos; 

- O desenvolvimento termal e turístico de Vidago;  

-  A promoção da vila de Vidago como destino termal e turístico;  
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- A promoção da vila de Vidago como local de realização de congressos, feiras e 

outras organizações afins, podendo exercer outras atividades, desde que 

consideradas acessórias ou complementares do seu objeto principal; 

• A VIDAGUSTERMAS, foi constituída com 39 unidades de participação, 

detendo o Município de Chaves 20 participações, tornando-se, por essa via, uma 

entidade pública participante com influência dominante, na dita associação, à luz do 

disposto no regime jurídico do setor empresarial local nos termos das disposições 

combinadas previstas no artigo 59.º e na alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, na redação atual; 

• No âmbito da prossecução das suas atribuições em matéria de realização de 

investimentos em equipamento rural e urbano, o Município de Chaves promoveu a 

construção do Balneário Termal e Pedagógico de Vidago, no intuito de reforçar a 

capacidade e transversalidade da oferta termal deste Município, atribuindo-lhe uma 

componente inovadora, na área de formação de balneoterapia e SPA, tendo ainda 

assegurado, na área cultural e no âmbito das ações de interesse público, a 

requalificação da habitação onde viveu o pintor João Vieira, em Vidago, 

transformando-a em “Casa Museu João Vieira”, funcionando a mesma como 

catalisadora da atividade turística, cultural e económica da vila de Vidago; 

• No âmbito do seu objeto social, a VIDAGUSTERMAS tem, entre outras 

atividades, a gestão de equipamentos turísticos, podendo exercer atividades 

acessórias relacionadas com o seu objeto principal, sendo certo que a respetiva 

área de intervenção geográfica, a habilita a poder dar uma resposta mais célere, 

eficaz e eficiente aos problemas da gestão corrente de equipamentos municipais 

como a “Casa Museu João Vieira”, a “Loja de Produtos Locais”, o “Posto de 

Atendimento Turístico” e outros equipamentos de interesse turístico local. 

• A VIDAGUSTERMAS, mediante a celebração de contrato de comodato 

outorgado em 23/02/2016, cuja proposta foi aprovada em reunião de executivo 

municipal de 27/11/2015, tem na sua posse a “Casa Museu João Vieira”, permitindo, 

além da realização da exposição permanente do pintor e de outras exposições 

itinerantes, a par de variadas atividades culturais afins, a disponibilização ao público 

de uma Loja de Produtos Regionais, e, bem assim, do Balcão de Atendimento da 

Rota da Água e a Promoção Turística da Vila de Vidago e da Ribeira de Oura e, na 
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 verdade, da região flaviense, bem como a promoção do equipamento municipal 

Balneário Termal e Pedagógico de Vidago. 

• A missão desta Associação, consubstancia-se na dinamização da Vila Termal 

de Vidago como destino turístico de excelência, permitindo a valorização de todo o 

património cultural da região da Ribeira de Oura e, consequentemente do Concelho 

de Chaves, com particular enfoque numa oferta termal diferenciadora, quer na 

vertente terapêutica, quer na vertente de bem estar, quer, ainda, na promoção do 

património natural, gastronómico e hoteleiro. 

• A prossecução das atividades de gestão e exploração dos equipamentos 

municipais “Casa-Museu João Vieira” e “Loja de Produtos Regionais” e “Posto de 

Atendimento Turístico”, articulam-se com o objeto da referida associação e com o 

interesse público municipal que esteve subjacente à participação do Município de 

Chaves na constituição da VIDAGUSTERMAS, visando contribuir para a coesão 

económica e social e para a promoção da cultura, do lazer, do turismo e da 

convivência inter-geracional, assegurando a universalidade e a qualidade dos 

serviços a prestar, procurando assegurar a viabilidade económica e o equilíbrio 

financeiro. 

• Atenta a natureza da associação, a par da execução das atividades, 

tempestivamente, aprovadas no plano de atividades e orçamento para 2021, e de 

harmonia com o estipulado nos respetivos estatutos, e ainda em vista à 

concretização das atividades de interesse público consubstanciadas na continuação 

da promoção, dinamização e divulgação dos equipamentos culturais municipais 

localizados, na área geográfica de Vidago, assim como da Ribeira de Oura, o 

Município deverá celebrar um contrato-programa com a referida associação titulando 

a gestão dos equipamentos, definindo, simultaneamente o fundamento da 

necessidade do contrato, bem como a eficiência e eficácia que se pretende atingir 

com a respetiva relação contratual, e, ainda, estabelecendo indicadores que 

permitam medir a realização dos objetivos ao abrigo das disposições combinadas 

previstas no n.º 3 do artigo 59. º e no artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 

na redação atual. 
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Assim,   

 

Nos termos do disposto no artigo 47.º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na atual 

redação, é celebrado, e reciprocamente aceite, o presente contrato programa, o qual 

é enformado pelos considerandos acima enunciados, acolhendo algumas das 

atividades previstas no Plano de Atividades e no orçamento para o ano de 2021, não 

lhe sendo aplicável, para efeitos do n.º 1 do artigo 5º-B, do Código dos Contratos 

Públicos – CCP -, na redação em vigor, a parte II deste Código, nos termos previstos 

na alínea c), do n.º 4, do artigo 5.º do CCP, o qual irá reger-se pelas cláusulas 

seguintes:  

 

Cláusula Primeira 

(Objeto, fundamento e finalidade) 

1. O presente contrato-programa tem por fundamento a necessidade de 

assegurar a prestação de serviços de interesse geral, nomeadamente, no que 

concerne à realização de atividades relativas à promoção e gestão, de maior 

proximidade e eficácia, dos equipamentos, propriedade do Município, a saber: “Casa 

Museu João Vieira”, “Loja de Produtos Regionais” e promoção e divulgação do 

“Balneário Termal e Pedagógico de Vidago”, “Posto de Atendimento Turístico” e, 

ainda, em geral, a promoção do património natural, cultural, gastronómico e hoteleiro 

da respetiva área geográfica, bem assim a promoção do destino Nacional 2 (EN2) e 

do Caminho Interior de Santiago. 

2. A realização de tais atividades deverá garantir a universalidade e a qualidade 

dos serviços a prestar às populações locais, contribuindo para a coesão económica 

e social local, para a promoção turística e cultural do respetivo território, constituindo 

uma alavanca do desenvolvimento turístico e de outras atividades económicas com 

ele relacionadas.  

 

Cláusula Segunda 

(Missão) 

 1- A VIDAGUSTERMAS, tem por missão a execução das ações constantes do 

Plano de Atividades e Orçamento para 2022, documento que se anexa ao presente  
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contrato-programa e que aqui se dá por integralmente reproduzido, para todos os 

efeitos legais, utilizando, para a sua concretização critérios adequados de gestão e 

de execução técnica, promovendo a realização e a afetação, eficiente e eficaz, dos 

recursos financeiros inerentes, de forma a alcançar a qualidade do serviço 

pretendida.  

2- O presente contrato importa para a VIDAGUSTERMAS, a prossecução de 

objetivos setoriais e o assumir de custos com a natureza cultural dos serviços 

prestados às populações locais, no que concerne à gestão e exploração dos 

equipamentos públicos, a saber:  

a) A gestão e dinamização da Casa Museu João Vieira e das respetivas 

infraestruturas de apoio, incluindo a realização de exposições temporárias, mini 

concertos, visitas guiadas assentes na vida e obra de João Vieira;  

b) A promoção e divulgação turística do Balneário Termal de Vidago; 

c) A dinamização e exploração da Loja de Produtos Regionais, incluindo provas de 

vinhos, promoção de uma feira gastronómica com a divulgação dos produtos 

existentes no Posto de Turismo;  

d) Balcão de Atendimento da Rota da Água;  

e) Promoção Turística da Vila Termal de Vidago, mediante a organização de 

caminhadas, com a dinamização do trilho da Ribeira de Oura, do Trilho Vidago-

Arcossó e do percurso urbano da Vila de Vidago, animação de verão e edição digital 

de material informativo e da organização do II Concurso de Fotografia; 

f) Criação de um elemento de atração turística no santuário do Alto do Côto -Vidago. 

 

Cláusula Terceira 

(Indicadores de eficácia e de Eficiência) 

1. A eficácia e a eficiência que se pretende atingir com o presente contrato 

concretizam-se com os indicadores abaixo definidos. 

2. Considerando a natureza da atividade a desenvolver – promoção, gestão e 

exploração dos equipamentos culturais – os indicadores ou referenciais são os 

seguintes, tendo em conta os dois últimos anos de atividade da VIDAGUSTERMAS, 

no que concerne à gestão dos equipamentos municipais, face aos efeitos no Setor  
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do Turismo, decorrentes da pandemia Covid-19 e das restrições correlacionadas 

com o combate da mesma, que ainda se fazem sentir:  

a) Regularidade da atividade de exploração:  

i) Muito eficaz: Funcionamento dos equipamentos culturais, durante todo o ano, com 

visitas totais estimadas na ordem dos 4000 visitantes; 

ii) Eficaz: Funcionamento dos equipamentos culturais, durante todo o ano, com 

visitas totais estimadas na ordem dos 3500 visitantes;  

iii) Ineficaz: Funcionamento dos equipamentos culturais, durante todo o ano, com 

visitas estimadas na ordem dos 2500 visitantes;  

b) Eficácia orçamental: Em vista a uma gestão orçamental eficaz e eficiente a 

empresa deverá desenvolver a promoção, gestão e exploração dos equipamentos 

culturais de forma a garantir que os custos sejam iguais aos proveitos.  

 

Cláusula Quarta 

(Quadro económico) 

1. As atividades de interesse geral em causa importam para a VIDAGUSTERMAS a 

adoção de custos inferiores aos proveitos, no âmbito da exploração dos espaços 

museológicos/equipamentos culturais pelo que é previsível a necessidade de 

atribuição de um subsídio à exploração, por parte da entidade pública participante, 

no património daquela associação, ao abrigo do presente contrato programa a 

celebrar e para as atividades nele previstas, no valor que foi estimado em 

€40.000,00 (quarenta mil euros).  

2. A quantia referida no número antecedente será liquidada uma só vez, durante o 

mês de maio de 2022, sendo suportada pelas seguintes rubricas orçamentais: 

Corrente: 04.07.01.08, correspondendo ao presente encargo o Compromisso n.º 

1109/2022, extraído do sistema informático de apoio à execução orçamental.  

 

Cláusula Quinta 

(Das obrigações) 

Na prossecução dos objetivos comuns e setoriais a VIDAGUSTERMAS obriga-se a: 

a. Apresentar o relatório de execução orçamental das atividades desenvolvidas;  

b. Facultar elementos ao executivo municipal, sempre que solicitados; 
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c. Cumprimento de todas as regras legais no âmbito da contratação pública;  

d. Apresentar indicadores que demonstrem os impactos positivos a desenvolver 

com esta relação contratual;  

e. Suportar todos os encargos inerentes à dinamização dos equipamentos 

públicos, cuja gestão fica a seu cargo.  

 

Cláusula Sexta 

(Das alterações ou aditamentos ao Contrato-Programa) 

1. A VIDAGUSTERMAS e a CMC obrigam-se, mutuamente, a cooperar no sentido 

de garantir a boa realização do objeto do presente contrato-programa.  

2. Qualquer alteração, aditamento ou disposição acessória ao presente contrato-

programa e/ou seus anexos deverá constar de documento escrito e assinado por 

ambas as partes, que consubstanciará, de igual modo, anexos supervenientes ao 

mesmo.  

 

Cláusula Sétima 

(Incumprimento do Contrato-Programa) 

O incumprimento do presente Contrato-Programa é motivo bastante para a sua 

resolução pela parte não faltosa, a qual será operada nos termos do quadro legal em 

vigor aplicável.  

 

Cláusula Oitava 

(Resolução de conflitos) 

Para dirimir qualquer litígio emergente da interpretação e execução do presente 

Contrato-Programa é competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, 

com expressa renúncia a qualquer outro.  

 

Cláusula Nona 

(Designação do Gestor do Contrato) 

Para efeitos do disposto no n.º1, do artigo 290.º-A do CCP, foi designado como 

gestor do contrato a Chefe da Divisão de Cultura e Turismo, em regime de 

substituição, Filipa Abreu Martins Costa Leite, por deliberação de 14 de abril de  
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2022, com a função de acompanhar permanentemente a execução do contrato, 

designadamente os níveis de desempenho dos indicadores previstos na Cláusula 

Terceira.  

 

Cláusula Décima 

(Produção de efeitos e vigência) 

O presente contrato produzirá efeitos após a sua assinatura, mediante prévia 

aprovação pela Assembleia Municipal de Chaves, vigorando até 31 de dezembro de 

2022.  

 

Paços do Concelho em Chaves, 26 de maio de 2022.  

 

O presente contrato-programa é feito em duplicado, ficando um exemplar na posse 

de cada um dos outorgantes, possui todas as folhas rubricadas e vai ser assinado.  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Chaves  

 

 

 

(Nuno Vaz) 

 

 

O Presidente da Associação VIDAGUSTERMAS  

 

 

 

(Rui Branco) 

 

 

 
Contrato nº 16-DIV/2022 
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