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ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

ENTRE  

MUNICÍPIO DE CHAVES 

E A 

ASSOCIAÇÃO INDIEROR 

 

Entre  

 

Município de Chaves, pessoa coletiva número 501 205 551, com sede no Largo de 

Camões da cidade de Chaves, representado neste ato pelo Presidente da Câmara, 

Nuno Vaz, e com poderes para o ato, conforme o disposto na alínea f), do n.º 2, do 

artigo 35º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e adiante designado por 

primeiro outorgante ou comodante, devidamente autorizado por deliberação camarária 

de 26 de maio de 2022. 

 

e  

 

Associação Indieror, com o NIF 513 588 019, com sede no Largo da Estação, 5400 – 

231 Chaves,, representada neste ato pelo Presidente da Direção, Tiago José Neves 

Ribeiro, titular do Cartão de Cidadão nº                 , válido até                 e pelo 

Tesoureiro da Direção, Diogo Fernando Martins Martins, titular do Cartão de Cidadão 

nº                   , válido até                 , e adiante designado por segundo outorgante, 

devidamente autorizado por deliberação de 31 de maio de 2022. 

 

 

É celebrada a presente adenda ao protocolo de colaboração, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: 

 

Cláusula 1.ª  

(Objeto) 

 

1.  O presente protocolo de colaboração tem como objeto o desenvolvimento de uma 

parceria, no âmbito do desenvolvimento cultural, com a Associação Indieror, com 

incidência na execução do plano de atividades, que a Associação Indieror apresentou 

a este Município, referente ao ano 2022, na prática da promoção dos artistas locais 

contribuindo para a diversidade cultural e incentivo à criação artística, bem como na 

preservação, desenvolvimento e promoção do património cultural, natural, histórico e 

artístico da região, abrangendo também a execução integral do Festival N2, 

designadamente na dimensão da produção, logística, operacional, segurança e 
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vigilância, limpeza, decoração/cenografia, meios técnicos, programação 

artística/grupos, design, promoção e comunicação. 

 

Cláusula 2.ª 

(Indicadores de Realização) 

No âmbito das atividades objeto do presente protocolo de colaboração são definidos 

os seguintes indicadores:  

1. […] 

2. […] 

3. […] 

4. […] 

5. […] 

6. […] 

7. Execução do Festival N2, garantindo três dias de festival com artistas/grupos 

distintos, com a realização de doze concertos.   

8. (anterior ponto 7.) 

9. (anterior ponto 8.) 

 

Cláusula 3.ª 

(Indicadores de resultados) 

1. […] 

2. Deverão ser considerados os seguintes indicadores de resultados para a 

execução do Festival N2: 

 

Indicadores Resultados Meios de 

verificação 

- Espetadores; 

- N.º de participantes da comunidade local 

diretamente envolvidos; 

- N.º de estadias diretamente relacionadas 

com a execução do festival; 

- N.º de refeições diretamente relacionadas 

com a execução do festival; 

- Nº de concertos individuais ou de grupos 

a realizar; 

- Nº de locais com espetáculos; 

- Divulgação/promoção: 

. publicações em jornais Nacionais; 

. publicações em jornais locais/ 

- 10.000; 

- 30: 

 

- 150; 

 

- 450; 

 

- 12; 

 

- 4; 

 

- 2; 

- 4; 

- Bilhética; 

– Relatórios 

técnicos 

demonstrativos; 

– Visitas técnicas: 

- Evidências 

fotográficas e 

outras. 

- Cópias/imagens 

das publicações; 
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regionais;     

. publicações em revistas/jornais 

culturais,  

. campanhas rádios locais /regionais,  

. campanhas em rádios espanholas,  

. campanhas digitais de alcance 

nacional; 

. publicações semanais nas redes 

sociais nos meses de junho e julho 

. publicações diárias de nas redes 

sociais de 1 a 6 de agosto 

. álbum de fotografias diárias do 

festival; 

. vídeos best of do festival por dia;  

. vídeo final com o best of do evento.  

 

- 2; 

 

- 2; 

- 2; 

- 2; 

 

- 2; 

 

- 3; 

 

- 50; 

 

- 1; 

- 1;  

 

 

  

 

 

Cláusula 5.ª 

 (Consolidação de apoios) 

 

Os apoios a prestar pelo Município de Chaves à Associação Indieror, em vista ao 

desenvolvimento das finalidades previstas na cláusula 1ª, traduzem-se numa 

comparticipação financeira de natureza pecuniária, bem como, em espécie, através da 

disponibilização do acesso à sala Multiusos, Auditório do Centro Cultural de Chaves e 

ao Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, para o desenvolvimento das 

atividades constantes do Plano de Atividades para o ano 2022, bem como a cedência 

de utilização do espaço do jardim Público e outros espaços da cidade para a 

realização dos concertos, devidamente regulados nas cláusulas seguintes.  

 

 

Cláusula 6.ª 

 (Comparticipação financeira) 

 

1. Execução do Plano de atividades 

1.1 (anterior ponto 1.) 

1.2 (anterior ponto 2.) 

1.3 (anterior ponto 3.) 

2. Execução do Festival N2 

2.1 A comparticipação financeira de natureza pecuniária será determinada, 

mediante deliberação da Câmara Municipal, tendo como base a execução integral 
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do Festival N2 em todas as dimensões identificadas no 1, da cláusula 1.ª (objeto) 

do presente protocolo e reunidos os pressupostos aludidos no ponto 1, da 

presente cláusula 

2.2 Sem prejuízo do disposto no número anterior, fica, desde já, determinada, a 

atribuição de uma compensação financeira no valor de €150.000,00 (cento e 

cinquenta mil euros), a qual será paga da seguinte forma: 

a) € 75.000,00, na assinatura do protocolo e respetiva adenda; 

b) € 25.000,00, aquando da divulgação dos artistas definidos como cartaz; 

c) € 25.000,00, aquando da apresentação do dossier final de produção; 

d) € 25.000,00, após a execução integral do festival N2. 

3. (anterior ponto 4) 

 

 

Cláusula 7.ª 

(Apoios em espécie) 

 

1. Os apoios em espécie a conceder à segunda outorgante, mediante requerimento 

prévio, desdobram-se nas seguintes componentes: 

a) […] 

b) […] 

c) Autorização de acesso e utilização do espaço do jardim público e espaços 

na cidade, para a realização de 12 concertos do Festival N2; 

 

 

Cláusula 9.ª 

 (Direitos do Município de Chaves) 

 

São direitos do Município de Chaves: 

a) Aceder, mediante solicitação prévia, aos documentos produzidos pela Associação 

Indieror, que registem a boa execução do plano de atividades, e bem assim da 

execução do Festival N2; 

b) […] 

 

 

Cláusula 12.ª 

 (Deveres da Associação Indieror) 

 

São deveres da Associação Indieror: 
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a) Dar execução às atividades previstas no plano de atividades apresentados 

anualmente, e bem assim à execução do Festival N2; 

b) […] 

c) Apresentar relatório anual sobre a boa execução do programa de atividades, e 
da execução do Festival N2, incluindo a explicitação dos resultados 
alcançados e os respetivos documentos justificativos da despesa; 

d) […] 

e) […] 

f) […] 

g) […]  

h) […] 

 

 

Mais se informa, que todas as Cláusulas não referidas se mantêm inalteradas. 

 

 

 

A presente adenda ao protocolo é redigida em dois exemplares, ambos valendo 

como originais, os quais vão ser assinados pelas partes outorgantes, sendo um 

exemplar entregue a cada uma delas. 

 

 

Paços do Concelho, 01 de junho de 2022 

 

O primeiro outorgante: 

 

 

 

 

 

O segundo outorgante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contrato nº 18-DIV/2022 
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