CONTRATO DE CONSÓRCIO

CONTINUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA COLETIVA
PROVERE DAS ALDEIAS HISTÓRICAS DE PORTUGAL

No dia 04 de abril de 2016, reunidos no Auditório do Museu Judaico,
sito em Belmonte, os abaixo assinados, subscrevem integralmente na
sua forma e conteúdo o presente Contrato de Consórcio, o qual dá
continuidade à EEC PROVERE “Rede das Aldeias Históricas de
Portugal”, do PROVERE 2007-2013, adaptando-o ao Plano de Ação
PROVERE 2020.

Considerando que:

1. Os Programas de Valorização Económica de Recursos Endógenos –
PROVERE, que constituem uma das classes de Estratégias de
Valorização

Económica

de

Base

Territorial

previstas

no

Enquadramento das Estratégias de Eficiência Coletiva, promovem
intervenções assentes em parcerias de natureza institucional que
envolvem, obrigatoriamente, empresas, mas também organismos da
Administração Pública, como as Câmaras Municipais, associações
empresariais e de desenvolvimento local e regional, instituições de
investigação e de transferência de tecnologia, entre outros;
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2. Estas parcerias formalizam-se através da constituição de um
consórcio que implementará um Programa de Acção;
3. A Associação de Desenvolvimento Turístico "Aldeias Históricas de
Portugal" submeteu uma candidatura às

Ações Preparatórias

PROVERE 2007-2013, tendo sido esta uma das oito operações
aprovadas pelo MAIS CENTRO — Programa Operacional Regional do
Centro;
4. A execução da referida operação permitiu a Montagem de uma
Parceria e a elaboração de uma Estratégia de Eficiência Colectiva e
de um Programa de Acão que possibilitaram a consolidação e
dinamização da Rede das Aldeias Históricas de Portugal com base na
valorização dos recursos endógenos existentes e o consequente
aumento da competitividade da marca e do território que lhe está
associado;
5. O PROVERE "Rede das Aldeias Históricas de Portugal" contou, desde
a fase inicial, com a manifesta disponibilidade e comprometimento
de diversos agentes, de cariz maioritariamente local e regional, os
quais se auto responsabilizaram em colaborar ativamente e de forma
concertada com a Associação de Desenvolvimento Turístico "Aldeias
Históricas de Portugal e com todos os parceiros na concretização da
Estratégia de Eficiência Coletiva respetiva;
6. Para o efeito, foi constituído um Consórcio, por contrato celebrado
em 12 de Janeiro de 2009, cujo objeto era a submissão da
candidatura e subsequente execução de uma Estratégia de Eficiência
Coletiva e Programa de Ação para Valorização da Rede das Aldeias
Históricas de Portugal;
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7. A Estratégia de Eficiência Coletiva (EEC PROVERE) das Aldeias
Históricas de Portugal foi aprovada em 2009, por Despacho de
Reconhecimento Formal da Candidatura “Aldeias Históricas –
Valorização do Património Judaico” como Estratégia de Eficiência
Coletiva PROVERE, de 8 de Junho de 2009, do Senhor Ministro do
Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento
Regional, com um concreto Programa de Ação que foi já avaliado;
8. O anterior contrato de Consórcio estabelecia um prazo até 31 de
Dezembro de 2013 (cfr. seu artigo 2.º, n.º 1);
9. A Estratégia se mantém totalmente pertinente, tendo sido aprovada
por unanimidade pela Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão no
âmbito do processo de avaliação dos PROVERE ao abrigo do Aviso
n.º 01/Centro/2015, devendo dar-se continuidade ao trabalho
realizado pelo anterior Consórcio, agora na senda da Estratégia de
Eficiência Coletiva (EEC PROVERE) das Aldeias Históricas de
Portugal 2020;
10.

O presente contrato tem, portanto, por base o Consórcio firmado

no PROVERE 2007-2013, mas agora com o objectivo de regular o
contexto do Plano de Ação PROVERE 2020 Aldeias Históricas de
Portugal e enquadrar as signatárias com responsabilidades na
execução e na cooperação;
11.

O presente contrato complementa a parceria firmada pelo

anterior

consórcio,

relativo

ao

PROVERE

2007-2013,

consubstanciando uma parceria mais alargada constituída por
entidades e organizações com relevância e intervenção no domínio do
desenvolvimento regional, considerando as áreas de enfoque da
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estratégia deste PROVERE, tendo em vista a sua cooperação para a
execução do Plano de Ação PROVERE 2020 Aldeias Históricas de
Portugal;
12.

Considerando

Consórcio

foi

que

já

o

modelo

aprovado

de

pelos

governação

aqui

do

signatários

presente
e

consta

integralmente do Plano de Ação PROVERE 2020 Aldeias Históricas
de Portugal, pelo que faz parte integrante do presente contrato;

Os abaixo assinados constituem o seguinte CONSÓRCIO, que se
rege pelas seguintes cláusulas:

Artigo 1.º
OBJETO E MODALIDADE
1. É constituído o presente Consórcio Externo, por entidades
públicas e privadas de base local e regional, que desenvolvem a
sua atividade no território abrangido pelas Aldeias Históricas de
Portugal, conforme declarações de compromisso anexas ao
presente Contrato de Consórcio.
2. As entidades signatárias integram, em conjunto, o Consórcio da
Rede das Aldeias Históricas de Portugal, cujas ações, objetivos,
resultados e indicadores no horizonte 2015-2020, se descrevem
na Estratégia de Eficiência Coletiva das Aldeias Históricas de
Portugal2020.
3. Todos

os

membros

do

presente

consórcio

assumem

responsabilidades na implementação do Plano de Ação PROVERE
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2020 Aldeias Históricas de Portugal, mais especificamente pela
implementação da carteira de projetos âncora, complementares e
privados e pela adequada operacionalização do modelo de
governação.
Artigo 2.º
DENOMINAÇÃO E SEDE
1. O Consórcio denominar-se-á Estratégia de Eficiência Colectiva
PROVERE "Rede das Aldeias Históricas de Portugal".
2. A sede do presente Consórcio é na Aldeia Histórica de Castelo
Rodrigo, no Município de Figueira de Castelo Rodrigo, local sede
da Associação de Desenvolvimento Turístico "Aldeias Históricas
de Portugal".

Artigo 3.º
MODELO DE GOVERNAÇÃO E NÚCLEO EXECUTIVO
1. O modelo de governação do Consórcio consta integralmente do
Plano de Ação PROVERE 2020 Aldeias Históricas de Portugal, que
aqui se dá por integralmente reproduzido, se junta como anexo ao
presente contrato e que dele é parte integrante.
2. O núcleo executivo do Consórcio é liderado pela Aldeias
Históricas de Portugal - Associação de Desenvolvimento
Turístico (AHP-ADT), nos termos estabelecidos no referido
modelo de governação.
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Artigo 4.º
FINANCIAMENTO PÚBLICO
O financiamento da Contrapartida Pública Nacional dos Projetos Âncora
Públicos, foi assumido pelos municípios da Rede das Aldeias Históricas
de Portugal, conforme deliberação produzida na Assembleia-Geral da
Aldeias Históricas de Portugal — Associação de Desenvolvimento
Turístico, realizada em 09-03-2016.

Artigo 5.º
OBRIGAÇÕES
1. Os consorciados deverão assumir a corresponsabilização na
concretização das ações previstas no Plano de Ação PROVERE
2020 Aldeias Históricas de Portugal.
2. Particularmente, os consorciados ficam obrigados a participar nas
ações previstas no Âmbito da capacitação, comunicação e
animação da Rede das Aldeias Históricas de Portugal, de acordo
com os moldes estabelecidos pela AHP-ADT.
3. Os consorciados ficam ainda obrigados a participar nas reuniões
de acompanhamento programadas, assim como a disponibilizar
informação para a construção dos relatórios de monitorização
previstos e a prestar esclarecimentos acerca da execução dos
projetos em que estão envolvidos, no Âmbito do Plano de Ação
PROVERE 2020 Aldeias Históricas de Portugal.
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4. A não abertura de candidaturas que, nos tempos de execução
adequados, possibilitem implementar os projetos que integram o
presente Plano de Ação PROVERE 2020 Aldeias Históricas de
Portugal, não poderá, em momento algum, ser imputável e
constituir em responsabilidades a AHP-ADT, nem poderão ser
consideradas no modelo a aplicar para a avaliação da sua
estratégia, uma vez que são condicionantes externas sobre as
quais a AHP-ADT não tem qualquer intervenção ou influência.
5. Os

consorciados

serão

responsáveis

pela

apresentação

de

candidaturas nos períodos de abertura das mesmas, conforme o
Plano de Avisos publicado mensalmente pelo Portugal 2020, sob
pena de exclusão do Consórcio e consequente exclusão de
participação nas atividades da Rede Aldeias Históricas de
Portugal, integradas na Estratégia de Eficiência Coletiva das
Aldeias Históricas de Portugal 2020.
6. Os

consorciados

serão

responsáveis

pela

execuçãodo(s)

respetivo(s) projeto(s) integrados na Estratégia de Eficiência
Coletiva das Aldeias Históricas de Portugal 2020, assegurando o
cumprimento

integral

da

programação

temporal,

física

e

financeira da operação, assim como a capacidade para assegurar
os meios técnicos, físicos e financeiros e as recursos humanos
necessários ao desenvolvimento da operação.
7. Os

consorciados

serão

responsáveis

por

assegurar

a

conformidade das ações/atividades abrangidas na candidatura
apresentada assim como a elegibilidade do tipo de intervenção e
de beneficiário, de acordo com os procedimentos legais nacionais
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e comunitários aplicáveis, assim como o cumprimento integral
das disposições regulamentares e contratuais associadas ao
cofinanciamento dos FEEI.
8. Não poderá ser imputada a AHP-ADT qualquer responsabilidade
em caso de incumprimento por parte do consorciado.
9. Todos

os

consorciados

assumem

como

verdadeiras

as

informações constantes do presente documento e respetivos
anexos.

Artigo 6.º
MODIFICAÇÃO E REVISÃO DO CONSÓRCIO
1. O presente Consórcio poderá ser modificado ou revisto por acordo
das partes, designadamente no caso de não serem cumpridas as
obrigações referidas no artigo anterior.
2. A modificação ou revisão do presente Consórcio só pode ocorrer
por deliberação unânime de todos os membros do Consórcio.
3. Caso se registe a renúncia de um consorciado, este deverá
comunicar ao Chefe do Consórcio que, salvaguardando sempre o
sucesso do Consórcio, tomará uma decisão.
Artigo 7.º
VIGÊNCIA
O presente Consórcio produz efeitos imediatos a partir desta data e
manterá a sua vigência pelo período necessário ate à implementação
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final da Estratégia de Eficiência Coletiva das Aldeias Históricas de
Portugal 2020.
Artigo 8.º
EXTENSÃO
Poderão os membros acordar na extensão dos objectivos do presente
contrato mediante a sua competente adaptação ou revisão, tendo em
vista a actualização da Estratégia de Eficiência Colectiva para a
valorização da Rede das Aldeias Históricas de Portugal à realidade da
sua execução física e financeira.

Artigo 9.°
PARTICIPAÇÃO
A participação de cada membro é definida, para os efeitos deste
contrato de Consórcio, do modo seguinte:


Associação

de

Desenvolvimento

Turístico

das

Aldeias

Históricas de Portugal - 50%;


Municípios - 25%;



Outros Promotores - 25%.

Artigo 10.°
EXCLUSIVIDADE
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Na vigência deste contrato ou das suas prorrogações, os seus membros
não podem direta ou indiretamente, sob qualquer forma, concorrer com
os objetivos do presente Consórcio.

Artigo 11.°
CHEFE DO CONSÓRCIO
1. Neste

contrato

as

funções

de

Chefe

do

Consórcio

serão

desempenhadas pela Associação de Desenvolvimento Turístico
"Aldeias Históricas de Portugal", devendo aquela entidade indicar
a pessoa física que as exercerá, bem como ainda quem a
substituirá nas suas faltas ou impedimentos, ou coadjuvará,
sempre que necessário e conveniente.
2. Compete ao Chefe do Consórcio:
a) Representar o consórcio nas relações com o(s) organismo(s)
responsável(eis) pela análise, acompanhamento, fiscalização,
controlo e auditoria do projecto, sendo interlocutor privilegiado
enquanto Chefe do Consórcio, e neste âmbito assegurará a
transmissão de informação e diligências por si desenvolvidas
aos restantes consortes;
b) Dispor de um processo relativo à operação candidatada e
aprovada, com toda a documentação relacionada com a sua
inscrição e execução, devidamente organizada;
c) Disponibilizar, nos prazos estabelecidos, os elementos que Ihe
sejam solicitados (seus e dos restantes consortes), pelas
entidades competentes para a análise, acompanhamento,
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avaliação de resultados e impactes, controlo e auditoria do
projeto;
d) Comunicar ao Organismo Técnico identificado no regulamento
do

Programa

de

Valorização

Económica

dos

Recursos

Endógenos, todas as alterações ou ocorrências relevantes (suas
e

dos

restantes

consortes)

que

ponham

em

causa

os

pressupostos relativos à aprovação do projecto;
e) Obter autorização prévia por parte do Organismo Técnico, para
proceder à introdução de quaisquer alterações aos termos do
contrato de consórcio externo, das quais se destaca, a título
exemplificativo, a modificação da composição do consórcio;
f) Assumir-se

como

entidade

beneficiária

e

enviar

aos

Organismos Técnicos competentes, nos termos estabelecidos
nos contratos de financiamento, as declarações de despesas de
todos os projectos que envolvem mais do que um parceiro do
Consórcio,

assegurando

que

as

mesmas

se

encontram

devidamente certificadas de acordo com as disposições dos
normativos que regulam os programas de apoio e os sistemas
de

incentivos

associados

ao

Programa

de

Valorização

Económica dos Recursos Endógenos;
g) Nos projetos em que se assuma como entidade beneficiária,
assegurar a demonstração do cumprimento das obrigações
legais, designadamente as fiscais e para com a segurança
social de cada um dos consortes, bem como de outras
condições a que estes estejam obrigados.
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Artigo 12.°
RELAÇÕES ENTRE O CHEFE DO CONSÓRCIO E OS MEMBROS
1. Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º, são obrigações dos
membros perante o Chefe do Consórcio:
a) Dar assistência e cooperação ao Chefe do Consórcio, sempre
que necessário ou solicitado, para empreender qualquer ação
no âmbito dos objetivos do Consórcio.
b) Fornecer

atempadamente

ao

Chefe

do

Consórcio

as

informações necessárias à sua missão.
c) Enviar representantes habilitados a tomar parte em discussões
técnicas,

comerciais,

financeiras

ou

de

qualquer

outra

natureza sempre que solicitadas pelo Chefe do Consórcio.
d) Dar conhecimento ao Chefe do Consórcio do andamento da
concretização dos objectivos deste contrato.
2. Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º, são obrigações dos
membros perante os regulamentos aplicáveis aos projectos:
a) Executar o projecto nos termos e prazos fixados no contrato de
concessão de incentivos.
b) Cumprir as obrigações legais, designadamente as fiscais e para
com a segurança social.
c) Disponibilizar, nos prazos estabelecidos, os elementos que
forem solicitados pelas entidades com competências para a
análise, acompanhamento, avaliação de resultados e impactes,
controlo e auditoria, ou pelo promotor líder para suporte a
essas ações;
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d) Comunicar ao Chefe do Consórcio, todas as alterações ou
ocorrências relevantes que ponham em causa os pressupostos
relativos à aprovação do projeto, bem como outros elementos
que lhe sejam solicitados para efeitos de validação pelas
entidades competentes para a análise, acompanhamento,
avaliação de resultados e impactes, controlo e auditoria.
e) Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada ou
demonstrar ter capacidade de financiamento do projeto, nos
termos dos regulamentos definidos em cada programa de apoio
e sistema de incentivos associado ao Programa de Valorização
Económica dos Recursos Endógenos;
f) Manter as condições legais necessárias ao exercício da
respetiva

atividade,

nomeadamente

possuir

situação

regularizada em matéria de licenciamento ou demonstração de
instrução

adequada

do

processo

junto

das

entidades

competentes, até ao encerramento do projeto;
g) Manter a situação regularizada perante a entidade pagadora
do incentivo;
h) Manter a contabilidade organizada de acordo com o respectivo
Plano Oficial de Contabilidade ou outra regulamentação
aplicável;
i) Manter,

devidamente

organizados

em

dossier,

todos

os

documentos susceptíveis de comprovar as informações e
declarações prestadas no âmbito dos respectivos projectos e de
fundamentar as opções de investimentos apresentadas, bem
como todos os documentos comprovativos da realização das
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despesas de investimento, o qual poderá ser consultado a
qualquer

momento

pelos

organismos

intervenientes

no

processo de análise, acompanhamento e fiscalização dos
projetos, sendo que, este dossier tem de ser mantido até três
anos

após

financiadores

a

data

de

associados

encerramento
ao

Programa

dos

programas

de

Valorização

Económica dos Recursos Endógenos;
j) Permitir o acesso aos locais de realização do investimento e
das ações previstas no projeto, e aqueles onde se encontrem os
elementos e documentos necessários, incluindo os de despesa,
referidos no ponto anterior;
k) Cumprir, quando aplicável, os normativos legais em matéria de
contratação pública;
l) Não afetar a finalidade diversa da prevista no contrato de
concessão de incentivos, nem locar, alienar ou por qualquer
modo onerar, no todo ou em parte, durante o período de
vigência do contrato de concessão de incentivos, os bens e
serviços

adquiridos

no

âmbito

do

projeto,

sem

prévia

autorização do Organismo Técnico;
m) Publicitar os apoios recebidos nos termos da regulamentação
aplicável;
n) Executar diligentemente as tarefas inerentes à parte que
compete a cada membro do consórcio no plano de trabalhos
aprovado no âmbito do respetivo Programa de Apoio ou
Sistema

de

Incentivos,

afetando-lhe

os

necessários

e

competentes meios humanos e materiais;
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o) Enviar ao Chefe do Consórcio, dentro dos prazos definidos, as
“declarações

de reembolso” e as “declarações de despesa de

investimento”

devidamente

certificadas,

nos

termos

dos

regulamentos em vigor dos Programas de Apoio e dos Sistemas
de

Incentivos

associados

ao

Programa

de

Valorização

Económica dos Recursos Endógenos;
p) Manter afetos à respetiva atividade os ativos respeitantes ao
investimento apoiado, bem como a localização geográfica
definida no projeto, nos termos da regulamentação aplicável;
q) Respeitar e cumprir atempadamente o plano de reembolsos
acordado com os devidos Organismos Técnicos, quando
aplicável;
r) Criar um sistema contabilístico separado ou um código
contabilístico adequado para todas as transações relacionadas
com o projecto;
s) Cumprir, no que respeita ao direito de publicação e de
divulgação dos resultados do projeto, os requisitos que
sustentam a atribuição das majorações no âmbito dos
Programas de Apoio e dos Sistemas de Incentivos associados
ao

Programa

de

Valorização

Económica

dos

Recursos

Endógenos;
t) Cumprir

outras

determinações

exigíveis

no

quadro

dos

regulamentos dos Programas de Apoio e dos Sistemas de
Incentivos associados ao Programa de Valorização Económica
dos Recursos Endógenos.
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Artigo 13.º
RESPONSABILIDADE DOS MEMBROS
1. Cada membro é responsável perante o Consórcio e perante cada
um dos outros membros pelo cumprimento das suas obrigações
específicas

e

por

aquelas

que

for

deliberado

que

sejam

individualmente assumidas perante terceiros em representação
ou no interesse deste Consórcio.
2. Esta regra não é afastada mesmo em caso da responsabilidade
solidária de todos os membros perante terceiros.
3. Cada membro é responsável perante os outros membros pelos
prejuízos

que

advierem

a

estes

ou

ao

Consórcio

pelo

incumprimento das suas obrigações definidas no presente
contrato de Consórcio ou decorrentes deste perante terceiros, que
forem por si causados.
4. Nenhum membro pode assumir responsabilidade de obrigações
perante terceiros e relativas ao Consórcio sem o acordo de todos
os membros ou sem, ou contra, deliberações do Núcleo Executivo.

Artigo 14.°
CEDÊNCIA DA POSIÇÃO
Nenhum membro tem o direito de ceder, no todo ou em parte, os
direitos e obrigações que Ihe cabem no presente contrato sem uma
deliberação prévia e unânime de todos os outros membros do
Consórcio.
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Artigo 15.°
DISSOLUÇÃO, FALÊNCIA, LIQUIDAÇÃO, FUSÃO, INCUMPRIMENTO
DE UM MEMBRO, OU CEDÊNCIA NÃO CONSENTIDA
1. Em caso de dissolução, falência, liquidação judicial, fusão,
incumprimento ou em caso de cedência não consentida, por parte
de

um

dos

membros

do

Consórcio,

os

outros

membros

continuarão o presente Consórcio, salvo se o contrário for
deliberado pelo Núcleo Executivo por unanimidade
2. A continuação do Consórcio nos casos referidos no número
anterior deste artigo não invalida à responsabilidade do membro
que Ihe tiver dado origem.
3. No caso de um membro não cumprir pontualmente as suas
obrigações decorrentes do presente contrato, os outros membros,
mediante deliberação do Núcleo Executivo, notificá-los-ão das
medidas a adoptar e dos prazos da execução das mesmas.
4. Se o membro faltoso persistir no incumprimento poderá ser
excluído do Consórcio, continuando, no entanto, responsável
pelos prejuízos que causar.
5. No caso referido no número anterior, o Consórcio continuará com
os restantes membros que tomarão a posição do excluído, nos
termos e proporção das suas respetivas participações, ou por
unanimidade, admitirão novo membro.

Artigo 16.°
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CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL
1. Toda a informação oral e escrita, desenvolvida pelo Consórcio,
relacionada com o objeto do presente contrato, é confidencial e
propriedade do presente Consórcio.
2. Os

membros

do

Consórcio

comprometem-se

a

manter

a

informação supra referida sob absoluto sigilo, estendendo-se tal
obrigação

a

todos

os

colaboradores

dos

mesmos

que

eventualmente venham a ter acesso a informação.
3. Os direitos de propriedade resultantes de atividades objeto deste
contrato, conduzidas pelos promotores, não podem vir a ser
detidos por parceiros externos ou outros associados ao projeto
(que não sejam promotores).

Artigo 17.°
PROPRIEDADE FINAL DOS BENS ADQUIRIDOS OU
DESENVOLVIDOS
Os bens e serviços adquiridos no âmbito dos projetos apoiados não
podem, durante o período de vigência do contrato, ser afectos a outras
finalidades, nem locados, alienados ou por qualquer modo onerados, no
todo ou em parte, sem prévia autorização unânime dos membros do
Consórcio.
Artigo 18.º
LEI APLICÁVEL
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Nos casos omissos, aplica-se a legislação em vigor, nomeadamente o
Decreto-Lei n.° 231/81, de 28 de Julho, nos termos do qual este
Consórcio é constituído.

Artigo 19.°
COMPROMISSO ARBITRAL
1. As divergências que se suscitem sobre a interpretação, validade e
execução do presente contrato serão resolvidas por arbitragem
nos termos da legislação portuguesa sobre arbitragem e nos
seguintes.
2. O juízo arbitral, que funcionará na Guarda, será constituído por
árbitros nomeados por cada uma das partes em litígio, que
escolherão um terceiro. Na falta de acordo na nomeação do
terceiro árbitro será este designado pelo Presidente do Supremo
Tribunal de Justiça.
3. A parte que accionar a arbitragem notificará, por escrito a outra,
ou outras, precisando o litígio em causa e nomeando o seu
árbitro. As outras notificadas nomearão o seu árbitro no prazo de
oito (8) dias a contar da data da recepção da notificação referida.
O terceiro árbitro será escolhido no prazo de dez (10) dias.
4. O tribunal arbitral decidirá em equidade e sem recurso.

Belmonte, 04 de abril de 2016
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