Agosto de 2022

Caderno de Encargos
Alienação de material lenhoso de resinosas * UG – Herdade de Vale de Reis * 2022

1. Condições do procedimento de alienação de material lenhoso de
Resinosas

A Florestgal - Empresa de Gestão e Desenvolvimento Florestal, S.A. vem por este
meio estabelecer um procedimento para a alienação de material lenhoso de
Pinheiro manso e de Pinheiro bravo à tonelada, pela modalidade de desbaste e
corte raso, e ao m3 de estilha de biomassa resultantes da exploração florestal
destes materiais lenhosos na unidade de gestão Herdade de Vale de Reis.

2. Objeto

O presente procedimento tem por objeto a alienação, à tonelada, de material
lenhoso de lotes de resinosas das espécies: Pinheiro manso - Pinus pinea pela
modalidade de desbaste e corte raso de Pinheiro bravo – Pinus pinaster, e ao m3
de estilha de biomassa resultantes da exploração florestal destes materiais lenhoso,
na unidade de gestão (UG) denominada de “Herdade de Vale de Reis”, localizada
no Concelho de Alcácer do Sal, União das Freguesias de Alcácer do Sal (Santa
Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana.

A alienação deste material lenhoso de resinosas compreende todos os
resíduos/sobrantes (biomassa) provenientes da exploração florestal e rege-se pelas
condições expressas neste caderno de encargos e na minuta do contrato de compra
e venda de material lenhoso que se encontra em anexo.

2.1 Localização dos Lotes
A localização dos Lotes encontra-se representada na cartografia que constitui o
Anexo I ao presente Caderno de Encargos.

2.2 Caracterização dos Lotes
Os Lotes das espécies Pinheiro manso (Pinus pinea) e Pinheiro bravo (Pinus
pinaster) e a descrição das intervenções encontram-se caracterizados na próxima
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tabela.

Unidade de Gestão “Herdade de Vale de Reis”
Lote

Zona

1

Povoamento
FA

Pinheiro bravo

Idade Área (ha)
Várias
235,7
idades

Descrição
Abate de todos os pinheiros-bravos
Desbaste com intensidade de 33% - 1/3 do
número de árvores do povoamento.

2

Faias
(F)

FB

Pinheiro manso

FC Pinheiro manso
(adulto)

MA Pinheiro manso

21 anos

Adultos

21
anos

32,6

84,2

57,4

Monte
(M)
MB Pinheiro manso

Adultos

45,4

Desbaste mecânico de 3 em 3 linhas,
iniciando-se na 3.ª linha de plantação e assim
sucessivamente.
Desbaste seletivo com a intensidade máxima
de 25%. As árvores a sair são dominadas ou
malconformadas para a produção de pinhas.
Desbaste com intensidade de 50% - 1/2 do
número de árvores do povoamento.
Desbaste sistemático na linha de plantação,
abate de uma árvore em duas
Desbaste seletivo com a intensidade máxima
de 25%.
As árvores a sair são dominadas ou
malconformadas para a produção de pinhas.
Desbaste com intensidade de 33% - 1/3 do
número de árvores do povoamento.

3

SA

Pinheiro manso

20
anos

6,0

Desbaste mecânico de todas as árvores na 3
linha de plantação.
Desbaste de 3 em 3 linhas, iniciando-se na 3
linha de plantação e assim sucessivamente.

Sesmarias
(S)
SB

Pinheiro manso

Estrada de
ECA Pinheiro manso
Casebres
Total
Legenda do Povoamento da tabela:
FA – Faias A
FB – Faias B
FC – Faias C
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Adultos

20
anos

34,1

1,0

Desbaste seletivo com a intensidade máxima
de 25%. As árvores a sair são dominadas ou
malconformadas para a produção de pinhas e
dominadas.
Desbaste com intensidade de 50% - 1/2 do
número de árvores do povoamento.
Desbaste sistemático na linha de plantação,
abate de uma árvore em duas.

496,4
MA – Monte A
MB – Monte B SA – Sesmarias A
SB – Sesmarias B
ECA – Estrada de Casebres
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3. Visitas e esclarecimentos

3.1 A Florestgal S.A. promove visitas aos povoamentos e aconselha os potenciais
interessados a fazê-lo antes de apresentarem proposta, por forma a conhecerem
e avaliarem as condições da estação ecológica, características do terreno e a
produtividade dos povoamentos.
3.2 As visitas poderão ser realizadas até o dia 16 de setembro e poderão ser
agendadas por correio eletrónico dirigido a consultas@florestgal.pt com o
assunto “Agendamento de visita – Alienação de resinosas 2022 – Vale de
Reis”.
3.3 Os pedidos de esclarecimento, por escrito, deverão ser submetidos para o
endereço de correio eletrónico consultas@florestgal.pt até as 18:00 horas do dia
22 de Setembro de 2022, com a indicação “Pedido de esclarecimento Alienação de resinosas – Vale de Reis - 2022” no assunto do e-mail,
comprometendo-se a Florestgal SA a responder até às 18h00 horas do dia 23 de
Setembro de 2022.
3.4 A Florestgal S.A. não tem a obrigação de agendar visitas ou responder a pedidos
de esclarecimento quando efetuados fora do prazo.
3.5 A falta de cumprimento no disposto no n.º 3.1 torna os interessados responsáveis
por todas as consequências da errada interpretação que porventura façam.

4. Critério de Adjudicação_

O critério de adjudicação será o do preço mais alto – proposta de preço por tonelada
de madeira e ou m3 de biomassa, sem IVA, por cada Lote, para os seguintes
aproveitamentos lenhosos:
• Biomassa, preço por m3 de biomassa estilhada;
•Madeira de trituração (diâmetro da ponta fina maior que 7 cm e menor que 14
cm);
•Madeira Serração (diâmetro da ponta fina igual ou maior que 14 cm).

5. Apresentação de propostas

5.1. A proposta deverá ser formulada em conformidade com o especificado na cartaconvite e no presente Caderno de Encargos e deverá ser remetida até às 18h00
horas do dia 26 de Setembro de 2022, para seguinte endereço de correio
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eletrónico: consultas@florestgal.pt com a menção “Proposta Alienação de
resinosas – Vale de Reis - 2022” no assunto do correspondente correio
eletrónico.

5.2. Não serão consideradas as propostas entregues depois do prazo
estabelecido no número anterior ou por outros meios que não o acima
mencionado.
5.3. Com a proposta devem ser apresentados os seguintes elementos e
documentos:
a) Identificação do proponente: nome, morada, NIF, contacto telefónico e
endereço de e-mail;
b) Proposta de preço ao nível do Lote, sem IVA por: tonelada de madeira para
trituração; de madeira para serração e por m3 de biomassa;
c) Documento de registo de operador, no sistema de Registo Inicial de operador
(RIO) previsto no decreto-Lei n.º 76/2013;
d) Certificado de operador económico da Autoridade Fitossanitária Nacional;
e) Declaração de compromisso do cumprimento com a obrigatoriedade de
declaração de corte, corte extraordinário, desbaste ou arranque de árvores de
espécies florestais (MCA) de acordo com o disposto no DL 31/2020, de 28 de
maio;
f)

Declaração de aceitação do Caderno de Encargos, conforme modelo constante
do Anexo III ao presente Caderno de Encargos;

g) Certidão do registo comercial;
h) Certidão de não dividas às finanças;
i)

Certidão de não dívidas à segurança e social.

6. Abertura e análise das propostas

6.1. Após o término do prazo da receção das propostas, a abertura das mesmas
far-se-á por uma comissão constituída para tal ato.

6.2. O critério de avaliação e classificação das propostas, caso estas sejam
exequíveis, em termos de análise e de acordo com os procedimentos
estabelecidos neste caderno de encargos, será o critério do preço mais
elevado.
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6.3. A FlorestGal pode convidar à reformulação de propostas no caso em que sejam
apresentadas propostas de preços com diferenças inferiores a 30%.
6.4. Se nenhuma das propostas apresentadas para um determinado Lote coincidir
com a expetativa da FlorestGal poderá esta solicitar aos proponentes das 3
melhores propostas a reformulação das mesmas.

6.5.

A FlorestGal. reserva-se o direito de excluir as propostas apresentadas por
proponentes que em outros procedimentos anteriores de consulta ao
mercado conduzidos pela FlorestGal tenham demonstrado não se
conformarem com as regras do procedimento e/ou falta de capacidade
financeira ou operacional para cumprir as obrigações decorrentes do
contrato.

7. Decisão da venda

A FlorestGal reserva-se ao direito de não vender ou alienar, se entender que
nenhuma das propostas apresentadas ou reformuladas satisfaz os seus interesses,
não resultando daí para a FlorestGal S.A. quaisquer responsabilidades ou deveres
deindemnizar os proponentes seja a que titulo for.

8. Condições de Pagamento do preço e faturação

8.1. Na data da celebração do contrato de compra e venda o adjudicatário obrigase a pagar à FlorestGal por cada Lote, a título de princípio de pagamento do
preço, a quantia de 15 000,00 € (quinze mil euros).

8.2. Toda a madeira abatida deve ser carregada e transportada para destino final,
após pesagem na báscula da Herdade de Vale de Reis, no dia do seu abate.
A biomassa pode sair no fim da exploração. A sua cubicagem é efetuada
sempre sobre o transporte no momento da sua saída da exploração para o
destino final.
8.3. Na impossibilidade de pesagem da madeira (serração e trituração) abatida
no dia, admite-se a constituição de uma pilha de madeira por aproveitamento
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silvi-tecnológico (serração e trituração). A madeira destas pilhas terá de ser
pesada na sexta-feira da semana do seu abate. Se a pesagem das pilhas
não ocorrer na sexta-feira da semana do seu abate é aplicada um incremento
de 20% ao preço de compra. Se as pilhas de madeira (serração e trituração)
não forem pesadas nas sexta-feira seguintes, por cada sexta-feira de atraso
é aplicado um incremento adicional sobre o preço de compra de 10%.

8.4. Após pesada a madeira a FlorestGal poderá fornecer um local para
constituição de uma pilha para carregamento dos transportes para o destino
final.
8.5. O pagamento do remanescente preço da madeira e/ou da biomassa
explorada será efetuado pelo comprador no máximo 10 dias de calendário
após a emissão da fatura pela FlorestGal ao comprador. A Fatura terá por
base o apuramento das quantidades de madeira e biomassa pesadas na
quinzena anterior na báscula da Herdade de Vale de Reis e ou da quantidade
de biomassa cubicada.

8.6. Todos os pagamentos serão efetuados por meio de transferência bancária
para a conta da FlorestGal titulada junto do IGCP com o IBAN PT 50 0781
0112 0112 0014301 17, devendo o comprador enviar, de imediato, cópia do
comprovativo da respetiva transferência à FlorestGal, para o correio
eletrónico geral@florestgal.pt.
9. Caução
9.1. O adjudicatário fica obrigado a prestar caução no prazo de cinco dias
contados da comunicação da adjudicação da proposta.

9.2. A caução a pagar por cada Lote adjudicado será prestada por meio de
depósito do valor de 20.000.00 € (vinte mil euros) do produto da alienação de
cada Lote a extrair, pela modalidade de desbaste, por meio de transferência
bancária para a conta da FlorestGal titulada junto do IGCP com o IBAN PT
50 0781 0112 0112 0014301 17.

9.3. A caução será devolvida ao Comprador no prazo de 10 dias, contados da
data de recção na FlorestGal do auto de validação dos trabalhos assinado
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pelo técnico de campo e pelo coordenador da unidade de gestão, atestando
que a exploração florestal, incluindo a intensidade de desbaste, foi efetuada
segundo os requisitos do presente caderno de encargos.

9.4. O auto de validação dos trabalhos é elaborado pelo Comprador no fim da
exploração do Lote e só é válido se for assinado nos termos do número
anterior.

9.5. Se o Comprador não elaborar e remeter para a FlorestGal o auto de validação
da exploração do Lote a extrair pela modalidade de desbaste o valor da
caução não lhe será devolvido, revertendo o mesmo para a FlorestGal na
modalidade de pagamento complementar.

10. Prazo e planeamento da exploração

10.1. A FlorestGal fixa, como data de início da exploração, a data de celebração
do contrato de compra e venda de material lenhoso de resinosas e fixa, como
data-limite para a conclusão da exploração 1 (um) ano, contado da data da
celebração do mesmo contrato de compra e venda.

10.2. Se a exploração não estiver concluída na data-limite, o comprador fica
obrigado a indemnizar a FlorestGal por todos os prejuízos direta e
indiretamente sofridos por esta, mormente os relacionados com atrasos no
corte final e/ou do desbaste do Lote e outros prejuízos resultantes do não
cumprimento do prazo estabelecido.

10.3. Na data-limite para a conclusão da exploração, o comprador deverá retirar
toda a madeira cortada e respetivos resíduos de exploração, deixar os caminhos
e aceiros em condições de circulação, bem como, retirar quais quer resíduos
e ou sobrantes da exploração junto dos mesmos.

11. Acessos ao local de exploração

11.1. Se, no decorrer da exploração o comprador considerar que as condições
de extração são insuficientes, deverá requer à FLorestGal, por escrito,
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autorização para a abertura de caminhos, trilhos e ou linhas de extração.

11.2. Os caminhos, trilhos e linhas de extração caso autorizados, só poderão
ser traçados com orientação técnica da FlorestGal.

11.3. Todos os encargos com a limpeza de matos, abertura/manutenção de
caminhos,trilhos e linhas de extração são da responsabilidade do Comprador.

12. Início e planeamento dos trabalhos

12.1. Todas as operações relativas à exploração do material lenhoso de
resinosas só poderão ser efetuadas após comunicação, com a antecedência
mínima de 48 horas, ao

representante da FlorestGal.

12.2. É obrigação do Comprador, no âmbito da sua intervenção, estabelecer o
sistema de organização indispensável à execução das tarefas a seu cargo,
bem como a obtenção de todos os meios necessários para a perfeita
execução dos trabalhos.

12.3. Os trabalhos de exploração e a afetação dos recursos necessários para a
sua execução deverão ser planeados e executados pelo Comprador de modo
que sejam garantidos e cumpridos os prazos estipulados para o início e o fim
da exploração, e de acordo com os requisitos impostos neste caderno e
encargos e do contrato celebrado.

12.4. O Comprador deverá garantir que todos os trabalhadores cumprem as
normas de segurança saúde e higiene no trabalho e que têm à sua disposição
o equipamento de proteção individual indicado para a função que
desempenham, sendo a disponibilização do equipamento de proteção
individual, bem como a fiscalização do seu uso, da responsabilidade do
Comprador.

12.5. Em caso de ocorrência de um acidente grave (perda de pelo menos quatro
dias de trabalho, o Comprador disponibilizará à FlorestGal uma cópia do
relatório de acidente de trabalho enviado à Autoridade para as Condições de
Trabalho.
Florestgal, S.A. Agosto de 2022
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13. Obrigações Legais

13.1. O Comprador obriga-se a executar os trabalhos segundo as boas práticas
florestais e de acordo com as Normas Técnicas e demais condições
constantes do presente Caderno de Encargos.
13.2. O Comprador fica obrigado ao preenchimento e envio para o ICNF I.P. do
manifesto de corte nos prazos fixados por lei.
13.3. O Comprador compromete-se a respeitar cumprir e fazer cumprir a
legislação: laboral, fiscal, de saúde e higiene e segurança no trabalho,
ambiental, bem como qualquer outra respeitante à aquisição e exploração
deste material lenhoso, bem como qualquer outra respeitante à sua atividade.
13.4. O Comprador obriga-se a prestar as informações e responder às
solicitações dos responsáveis da FlorestGal incluindo dispor e apresentar,
sempre que solicitado, dos documentos que façam prova do cumprimento da
legislação e regulamentação aplicável à sua atividade (Licenças, Contratos,
Apólices de Seguros, Alvarás, Autorizações, etc.).
13.5. Todas as máquinas, equipamentos e viaturas utilizadas pelo adquirente,
em trânsito ou em exploração, deverão estar legalizadas de acordo com os
termos da Lei em vigor, e que se encontram em bom estado de
conservação/manutenção, a fim de garantir a qualidade, a proteção do
ambiente e a segurança da operação e das pessoas envolvidas.
13.6. O Comprador obriga-se a permitir e colaborar no acompanhamento e
controlo das áreas e operações florestais, realizadas pela FlorestGal ou por
entidades que atuem em seu nome, e implementar as ações que forem
estabelecidas em combinação com os responsáveis.

13.7. O Comprador obriga-se a comunicar aos responsáveis da FlorestGal
qualquer situação, ocorrência, dificuldade ou comunicação (reclamação,
solicitação, sugestão, pedido de informação, etc.) que julgue importante para
o bom andamento do serviço ou para a gestão das áreas e dos seus recursos.

13.8. Em caso de dúvida, o Comprador obriga-se a interromper os trabalhos e
tratar a situação com os responsáveis da FlorestGal.
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13.9. Constitui obrigação do Comprador sinalizar quaisquer situações de risco,
especialmente quando as operações possam afetar vias públicas.

13.10. O

Comprador

deve assegurar o devido envolvimento com os

trabalhadores para a resolução de perdas ou danos, e providenciar
compensação justa relativamente à propriedade, doenças profissionais ou
acidentes de trabalho.

13.11. O Comprador assume que será o único e exclusivo responsável por todas
as penalizações, designadamente coimas e multas, que venham a resultar
do incumprimento de qualquer obrigação legal bem como: seguros;
contribuições e impostos que incidam sobre máquinas, equipamentos,
viaturas e recursos humanos utilizados.

14. Riscos

14.1. O Comprador procederá às operações da exploração do material lenhoso
por sua conta e risco e assume toda a responsabilidade com os recursos
humanos, meios mecânicos e ou outros que entenda necessários para o
efeito, durante período de vigência da exploração.

14.2. A responsabilidade por todos os riscos, mormente, roubo, deterioração e
incêndiodo material será da responsabilidade do Comprador.

14.3. Os eventuais prejuízos decorrentes da ocorrência de fogo florestal,
acidente ou qualquer dano causado na execução das tarefas de exploração
ou por qualquer ato negligente, por parte do Comprador ou dos recursos
humanos afetos aos trabalhos de exploração serão inteiramente da
responsabilidade do Comprador.

15. Fiscalização

15.1. À FlorestGal assiste a faculdade de diretamente ou através de entidade
por si designada, acompanhar, supervisionar e/ou fiscalizar a execução dos
Florestgal, S.A. Agosto de 2022
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trabalhos.

15.2. Se durante a exploração florestal ocorrer qualquer dúvida, detalhe ou
ocorrência anormal, o Comprador é obrigado a comunicar de imediato o
técnico de campo responsável pela supervisão da exploração e comunicar a
sua ocorrência formalmente a FlorestGal no prazo de 24 horas.

16. Seguros
O Comprador obriga-se a apresentar à FlorestGal previamente ao início da
prestação de serviços, e a manter válidos, durante todo o período de execução
dos trabalhos, todos os seguros obrigatórios nos termos da legislação em vigor,
nomeadamente, os seguros de responsabilidade civil e de acidentes de trabalho
de todos os trabalhadores afetos aos trabalhos de exploração da madeira. seguro
de viaturas, equipamentos e máquinas utilizadas.

17. Responsabilidade
17.1. O Comprador será o único e exclusivo responsável pela execução do
contrato de compra e venda de material lenhoso de resinosas e também, por
todas as penalizações, designadamente coimas e multas, que venham a
resultar

do

incumprimento

de

qualquer

obrigação

legal,

seguros,

contribuições e impostos que incidam sobre máquinas, equipamentos,
viaturas e recursos humanos que estejam afetos à execução da exploração.

17.2. Todos os prejuízos ou danos decorrentes, nomeadamente de fogo
florestal, acidente, pragas ou doenças, causados à FlorestGal ou a terceiros
resultantes da execução da exploração ou por qualquer ato, ainda que
negligente, por parte do Comprador, serão inteiramente da responsabilidade
do Comprador que deverá indemnizar as outras partes pelos danos
causados.

18. Risco de Incêndio
18.1. Durante o período da intervenção, se o nível de risco de incêndio for
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elevado ou por imposições legais da defesa da floresta contra incêndios
(DFCI), a FlorestGal pode determinar ao Comprador a suspensão da
execução dos trabalhos de exploração, sem que daí decorram quaisquer
penalizações para o Comprador ou para a FlorestGal.

18.2. Os trabalhos só poderão ser reiniciados após a comunicação, pela
FlorestGal, do levantamento da suspensão.

19. Sanções contratuais

No caso de atraso no cumprimento dos prazos mencionados no ponto 10, para
além da indemnização dos prejuízos causados à FlorestGal, estipula-se o valor de
indeminização a pagar pelo Comprador por cada dia útil, para alem da data-limite,
de 150 euros por cada dia de atraso.

20. Representantes das Partes
20.1. As relações da FlorestGal com o Comprador processar-se-ão através de
representante a designar pelas Partes no contrato de compra e venda de
material lenhoso.

20.2. Com a assinatura do Contrato, o Comprador indicará o seu representante
junto da FlorestGal, o qual terá poderes para resolver a generalidade dos
assuntos emergentes do Contrato.

20.3. A FlorestGal poderá fazer-se representar por consultores e/ou outras
entidades de sua escolha, no acompanhamento da exploração.

21. Incumprimento e Resolução do contrato
21.1. O incumprimento do Contrato por qualquer das Partes contratantes, dará
à Parte não faltosa o direito de o resolver nos termos gerais do direito.

Florestgal, S.A. Agosto de 2022

13/40

Caderno de Encargos
Alienação de material lenhoso de resinosas * UG – Herdade de Vale de Reis * 2022

21.2. Para efeitos do número anterior, a FlorestGal notificará por escrito o
Comprador para sanar as deficiências assinaladas no prazo de 5 (cinco) dias
úteis.

21.3. Não sendo sanadas as deficiências notificadas, a FlorestGal poderá
resolver o contrato.

21.4. Constituem, entre outras, justa causa para resolução do contrato, por parte
da FlorestGal:
a. A violação, por parte do Comprador, das regras da arte relativas aos
trabalhos previstas no presente Caderno de Encargos e no contrato
correspondente;
b. O incumprimento dos prazos estabelecidos;
c. A violação das regras constantes das Cláusulas técnicas.

21.5. A resolução opera por meio de simples notificação escrita dirigida pela
FlorestGal
ao Comprador, produzindo efeitos no terceiro dia útil seguinte ao da data da
respetiva expedição.

21.6. As situações elencadas no número anterior constituem a FlorestGal, de
imediato e sem necessidade de qualquer comunicação, no direito de vedar o
acesso, ao Comprador aos locais da sua propriedade e a interromper todos
os trabalhos direta ou indiretamente relativos.

21.7. às operações que, no local, este tenha em curso.

21.8. Se a Florestgal resolver o Contrato, o Comprador obriga-se a indemnizar
a FlorestGal pelos danos e prejuízos a esta causados.

21.9. A resolução do Contrato não prejudicará os direitos constituídos e os
deveres e responsabilidades assumidos por qualquer das Partes.

Florestgal, S.A. Agosto de 2022
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22. Cessão da Posição Contratual

O Comprador não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer um dos
direitos e obrigações decorrentes do Contrato sem o prévio consentimento da
FlorestGal, dado por escrito.

23. Sigilo
23.1. As partes ficam adstritas ao dever de sigilo.

23.2. Constituem obrigações do adjudicatário, no âmbito do dever de sigilo,
designadamente as seguintes:

a) toda a informação fornecida ao adjudicatário ou de que este tenha
conhecimento no âmbito da execução do contrato, reveste-se de
confidencialidade, ficando aquele impedido de a divulgar, por qualquer
forma, a terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de
aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução
do contrato;

b) garantir o sigilo quanto a informações que os seus recursos humanos
venham a ter conhecimento relacionadas com a atividade da FlorestGal;

c) No final da execução do contrato, o Comprador entregará à FlorestGal
todos os documentos por si produzidos e utilizados para a realização dos
serviços prestados, que passarão a ser propriedade da FlorestGal , sem
prejuízo para direitos de autor e de direitos de propriedade industrial que
o Comprador ou qualquer sociedade em relação de grupo ou de domínio
tenha sobre os mesmos.

23.3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que
sejam comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção
pelo prestador de serviços ou que este seja legalmente obrigado a revelar,
por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras
ou outras entidades administrativas competentes.
Florestgal, S.A. Agosto de 2022
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24. Comunicações
Todas as comunicações e correspondência entre as partes relativas a este contrato
deverão ser dirigidas por escrito para as seguintes moradas, comprometendo-se
as partes desde já, a comunicar por escrito qualquer alteração às mesmas.
FLORESTGAL:
Avenida Comendador Joaquim Araújo Lacerda, nº 16-18, 3260-412 Figueiró dos
Vinhos
Correio eletrónico: geral@florestgal.pt.
ADJUDICATÁRIO:
Morada: […]
Correio eletrónico: […]
25. Foro competente
25.1. No caso de divergência relativo à interpretação, execução ou cumprimento
de obrigações emergentes do Caderno de Encargos ou do Contrato de
Compra e Venda de Material Lenhoso de Resinosas que vier a ser celebrado,
as Partes obrigam-se a procurar uma solução consensual.

25.2. Qualquer litígio ou diferendo será submetido à apreciação dos
responsáveis máximos de ambas as Partes, visando obter uma solução
consensual.

25.3. Se, no prazo de 30 dias após o início da situação de diferendo, se frustrar
a solução consensual, o litígio ou diferendo será decidido pelo tribunal judicial
da Comarca de Figueiró dos Vinhos, salvo norma imperativa que disponha
em sentido diferente.

Anexos:
ANEXO I: Cartografia de localização
ANEXO II: Especificações técnicas de exploração florestal de resinosas
ANEXO III: Minuta de Declaração de Aceitação do Caderno de Encargos
Anexo IV: Minuta de Contrato de Compra e Venda (a remeter à proposta adjudicada)
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Especificações técnicas de exploração florestal de resinosas

A exploração Florestal compreende o conjunto de operações de abate e
processamento, rechega, empilhamento, carregamento e transporte. Estas operações
devem ser efetuadas de acordo com as especificações técnicas abaixo indicadas e
com as boas praticas silvícolas.

Rechega
Empilhamento

Abate
e processamento

Transporte

Carregamento

1

Especificações técnicas de exploração florestal de resinosas
.
Abate e processamento

O abate e processamento e referente ao corte das árvores, toragem
e descasque (quando se aplique).

Evitar abandonar uma árvore com corte iniciado.
As árvores enganchadas ou tombadas devem ser
abatidas por dois colaboradores.
Não derrubar arvores para cima das: linhas de água e
das suas faixas de proteção; manchas de vegetação
ou de árvores que se pretende preservar. Caso
aconteça devem ser imediatamente retiradas e os
impactos minimizados.
Não abater ou derrubar árvores para cima dos
caminhos e aceiros.
Retirar diariamente as árvores abatidas ou sobrantes
de exploração dos caminhos e aceiros, de forma a
não prejudicar o trânsito de viaturas e reduzir o
risco de propagação de incêndios.
Limpar e desobstruir as linhas de água, caso estas
fiquem acidentalmente obstruídas com resíduos da
atividade, com os cuidados necessários de modo a
que estas mantenham a sua estrutura física e ecológica.
Cortar as árvores o mais próximo possível da base, junto
aosolo, para se obter um melhor aproveitamento da
madeira, facilitar a rechega e favorecer a rebentação.
Sempre que o abate possa por em causa a integridade
de linhas de transporte de energia elétrica, vias de
comunicação, propriedades vizinhas ou locais de
interesse social e cultural, contactar as respetivas
entidades competentes, para que com o seu apoio e
acompanhamento se tomem as medidas mais
convenientes.

Florestgal, S.A.
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Especificações técnicas de exploração florestal de resinosas
.
Abate e processamento

No abate moto manual fazer o abate dirigido das árvores
com o objetivo de facilitar as operações de extração
posteriores e evitar danos nas outras árvores a abater ou
nas que se pretende preservar.

Depositar os sobrantes de exploração, tais como bicadas,
ramos e casca sempre na entre-linha, preferencialmente
orientados na mesma direção.
Evitar efetuar a circulação de máquinas de abate segundo
alinha de maior declive.

Verificar as boas condições de operação e segurança
de máquinas e equipamentos em cada turno.

Florestgal, S.A.
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Rechega

A rechega é a movimentação dos toros ou troncos inteiros de modo a transferir e
concentrar o material lenhoso no local de empilhamento.
A rechega pode ser efetuada manualmente, mas na maioria das situações a rechegae
realiza-se de forma mecanizada. Nestes casos podem utilizar-se tratores arrastadores
skidders, tratores agrícolas adaptados ao trabalho florestal com grua ou guincho e ou
com reboque florestal, tratores transportadores forwarders, gruas ou sistemas de cabos
aéreos.

Não exceder os limites máximos de carga indicados
pelos fabricantes das máquinas de rechegar.
Na circulação de veículos e máquinas evitar danificar os
cepos, não calcar os cepos.
Não usar as linhas de água como percurso de extração.
Todos os trilhos que não voltem a ser utilizados devem
ser mobilizados e recuperado o perfil inicial do terreno
através

das

operações

que

se

considerarem

convenientes.
Corrigir os sulcos resultantes da passagem e ou
circulação das máquinas.
Evitar efetuar a circulação de máquinas segundo a linha
de maior declive.
Deve mecanizar-se ao máximo as tarefas de modo a
minimizar o trabalho manual e evitar o excesso de
esforço físico.
Ter especial cuidado a rechegar madeira quando esta
estiverescorregadia.
Para proteção da cabina contra a queda de objetos ou a
penetração de troncos mal fixos os equipamentos de
rechega devem estar equipadas com um malhal, adaptadoe
situado entre a carga e a cabina.
Devem ser utilizados, preferencialmente, os trilhos e ou
caminhos de extração já existentes, de forma a minimizar a
superfície compactada

Florestgal, S.A.
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.
Empilhamento

O local de empilhamento, o terreno estável e deve ser o
maisplano possível e ou sobre uma base sólida nivelada.
Não deve ser

instalado

em

solos

sensíveis

e/ou

excessivamente húmido, nem em zonas com muitos resíduos
ou pedras soltas.
As pilhas de material lenhoso devem ser corretamente
instaladas (bem alinhadas) e não devem exceder uma
alturaque as torne instáveis (cerca de 4 m). e procurar as
Adequar as dimensões das pilhas ao equipamento de
rechega e ao decarregamento.
Evitar a constituição de pilhas e ou concentração de
resíduosnas linhas de água e suas faixas de proteção ou
em zonas destinadas à conservação da biodiversidade, as
pilhas devemestar situadas a uma distância mínima de 20
metros.
Não fazer as pilhas por baixo de linhas de alta tensão ou linhas
telefónicas, a seguir a uma curva, lombas ou sobre
condutasde água ou gás. (A grua não deve ser acionada
se alguma parte da máquina estiver a menos de 15 m de
linhas de altatensão). No caso de se tocar em cabos de
alta tensão, não saltar da maquina sem que o contacto
tenha sido interrompido e a máquina retirada do local de
contacto.

Só

depois

se

deve saltar,

sem

tocar

simultaneamente na máquina e no solo.
Não efetuar pilhas em locais onde existam estruturas de
drenagem (manilhas ou estruturas com o mesmo fim).
Posicionar as pilhas segundo um ângulo reto em relação
ao caminho ou trilho para o carregamento e evitar efetuar
junto a caminhos íngremes.
Evitar constituir pilhas imediatamente ao lado das estradas
públicas. Caso não haja outra possibilidade, todos os
sobrantese resíduos de exploração que possam cair para
a via publicadevem ser imediatamente retirados.
Florestgal, S.A.
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Especificações técnicas de exploração florestal de resinosas
Evitar colocar as pilhas sobre o solo, devendo por exemplo
colocar

sobre

solos

alguns

troncos

paralelos

e

perpendiculares a pilha e efetuar a pilha sobre esses troncos.
Evitar constituir pilhas com pedras, cascas, resíduos
de exploração e ou outros corpos estranhos.

Florestgal, S.A.
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Especificações técnicas de exploração florestal de resinosas
.
Carregamento

O carregamento pode ser efetuado manualmente mas normalmente é efetuado por
máquinas equipadas com uma grua e consiste na colocação do material lenhoso, em
veículos de transporte para serem conduzidos às unidades de recetores do material
lenhoso.
Todos os locais de carregamento que não voltem a ser utilizados
devem ser mobilizados e recuperado o perfil inicial doterreno através
das operações que se consideraremconvenientes.
Evitar efetuar carregamentos imediatamente ao lado das estradas.
Caso não haja outra possibilidade, todos os sobrantese resíduos de
exploração que possam cair para a via publica devem ser
imediatamente retirados, e colocar triângulo de pré-sinalização a pelo
menos 30 m da retaguarda, com boa visibilidade a pelo menos 100 m.
Ter cuidado ao efetuar carregamentos com precipitação ou acarregar
material que se encontra escorregadio ou molhado, ter também
especial atenção a efetuar esta operação com vento intenso.
Não estabelecer carregamentos em locais que obriguem os veículos
de transporte carregados a realizar subidas de declive acentuado,
principalmente na fase de arranque.
As viaturas e os equipamentos utilizados no carregamento, devem ser
adequados ao trabalho florestal e respeitar as indicações técnicas
dadas pelas fabricantes relativas à manutenção e conservação das
máquinas.
Para proteção da cabina contra a queda de objetos ou a penetração
de troncos mal fixos os equipamentos de carregamento devem estar
equipados com um malhal, adaptado e situado entre a carga e a
cabina.
Durante a operação de carga, não deve estar ninguém na plataforma
do veículo a carregar ou na cabina.
As pessoas e trabalhadores da exploração devem manter umadistância
de segurança, fora da zona de risco, porque os torospodem girar ou
cair.
A carga deve ser disposta longitudinalmente em relação ao maior eixo
do veículo.
A carga nos camiões deve estar bem equilibrada e fixada porcabos,
cordas ou cintas suficientemente robustos e ajustáveis, para impedir
que os troncos se desloquem durante o transporte.
Florestgal, S.A.
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Especificações técnicas de exploração florestal de resinosas

Durante a operação de carga, não deve estar ninguém na plataforma do
veículo a carregar ou na cabina.
As pessoas e trabalhadores da exploração devem manter umadistância de
segurança, fora da zona de risco, porque os torospodem girar ou cair.
.

A carga deve ser disposta longitudinalmente em relação ao maior eixo do
veículo.
A carga nos camiões deve estar bem equilibrada e fixada porcabos, cordas
ou cintas suficientemente robustos e ajustáveis, para impedir que os
troncos se desloquem durante o
transporte.

Florestgal, S.A.
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.
Transporte

Devem ser respeitados os limites de peso de conjunto
camião
- reboque, garantindo condições de segurança e em
cumprimento com o Código da Estrada e restante
legislaçãoem vigor.
Segundo o Artigo 8º-A do Decreto-lei nº 203/2007 de 28
de Maio de 2007. Os veículos a motor-reboque com
cinco ou mais eixos que efetuem exclusivamente
transporte de material lenhoso, nomeadamente toros de
madeira e similares, podem circular com um peso bruto
máximo de 60ton., desde que estejam tecnicamente
preparados para o efeito,

devendo no respetivo

certificado de matrícula estar fixado este valor”.
Os camiões devem evitar circular em caminhos florestais
quando as condições atmosféricas não são favoráveis à
passagem de veículos pesados (por exemplo em solos
saturados de água).
Corrigir os sulcos resultantes da passagem e ou circulação
doscamiões.
Em situações de “atascamento” deve-se fazer a descarga
de pelo menos metade da carga do camião ou
semirreboqueantes de fornecer tração.
Quando existe o risco do material lenhoso cortado estar
infetado com pragas ou doenças, esta deve ser retirada
o mais rapidamente possível.
A carga deve ser efetuada de maneira que a altura
máxima do veículo não ultrapasse 4,0 metros e que não
seja excedido o peso bruto do conjunto em questão.
Evitar a travessia de localidades e pontos sensíveis, de
forma a minimizar os impactos às comunidades.
Efetuar a manutenção regular dos veículos de transporte
(principalmente motor e pneus) aconselhada pelo
fabricante.
Florestgal, S.A.
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Utilização obrigatória do “Kit mãos livres” no caso
de telemóvel.

Rotatividade do condutor, em percurso de longa distância,
para

evitar

a

diminuição

da

concentração

por

acumulação de cansaço.

Florestgal, S.A.
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.Segurança e higiene

Verificar as boas condições de operação e segurança demáquinas
e equipamentos em cada turno.
Perante ao menor sinal de avaria ou disfuncionalidade da máquina
ou equipamento de exploração deve proceder-se, com a maior
brevidade possível, à sua reparação não devendo a mesma ser
utilizada até se encontrar em perfeitas condições.Não proceder a
reparação ou ajustes na com a máquina ou equipamento em
movimento ou em funcionamento.
As operações de reparação e ou manutenção devem realizar-se com
o equipamento ou máquina desligada, travada e em terreno o mais
plano possível, para assegurar a estabilidade e segurança dos
trabalhadores e da máquina.
Cumprir as regras de higiene e segurança, cumprir as distâncias de
segurança para cada equipamento e operação e não exceder os
declives

longitudinais

e transversais

admitidos

para cada

equipamento.
Uso de EPI – Equipamento de Proteção Individual adequado a cada
operação e equipamento. Consultar informação identificativa
de cada tipo adequado de EPI para cada operação e
equipamento a operar.
As máquinas e equipamentos de exploração só devem ser utilizados
por operadores e ou trabalhadores devidamente qualificados, os
quais devem conhecer e respeitar as regras de

funcionamento,

manutenção e de segurança das máquinas e equipamentos de
exploração florestal que operam.
Os operadores devem conhecer, saber identificar e interpretar
corretamente as instruções de operacionalidade das máquinas e
respetivos símbolos de segurança.
Nunca se deve abandonar a máquina ou equipamento sem o colocar
todo o equipamento em posição de segurança e travado.
Nos casos em que as cabinas não estiverem suficientemente
isoladas contra os ruídos, os operadores devem usar auriculares para
proteger os ouvidos
Todos os veículos, máquinas de exploração devem possuir
extintor(es), meios de comunicação (rádio emissor/recetor e ou
telemóvel,…) e uma caixa de primeiros socorros equipada de
acordo com os riscos inerentes à máquina e ou equipamento em
questão.
Florestgal, S.A.

11

Especificações técnicas de exploração florestal de resinosas
.
Segurança e higiene

Não se deve passar pela frente ou por detrás duma máquina
ou equipamento em movimento ou a executar trabalho. Nem
Não se deve apoiar, subir ou descer em máquinas em
movimento ou a executar trabalho.
Não deve permitir que nas máquinas e equipamentos de
exploração florestal o transporte de pessoas ou trabalhadores
fora dos assentos. Como evitar trabalhar ou movimentar com
a porta(s) da(s) cabina(s) abertas.
A velocidade dos veículos, máquinas e equipamentos de
todas as operações florestais deve ser adequada ao trajeto,
terreno e condições atmosféricas e tem de obedecer no caso
de circular em estradas públicas aos limites máximos de
velocidade permitidos.
O operador deve conhecer a capacidade e estabilidade da
máquina ou equipamento e nunca transportar carga acima
da máxima autorizada o que poderá afetar a estabilidade do
veículo nem trabalhar nos regimes máximos.
Disponibilizar água potável em abundância no local de
trabalho, deve-se prever-se pausas regulares, para reduzir a
carga de trabalho físico. Deverá ter-se sempre em conta que
a fadiga, o álcool e o excesso de confiança podem ser causa
de acidentes, o operador não pode nunca distrair-se, e devese posicionar-se corretamente e os equipamentos devem
estar adequados em termos de ergonomia ao trabalho a
executar.
Utilização dos cintos de segurança disponíveis no veículo ou
máquinas.

Florestgal, S.A.
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.
Outras Considerações

O comprador fica obrigado ao preenchimento e envio para
o ICNF I.P. do manifesto de corte nos prazos fixados por
lei.
O estacionamento das máquinas, veículos, estaleiro ou a
implementação de instalações de apoio a exploração,
devem ficar suficientemente distanciadas das estradas,
caminhos, trilhos ou do local de trabalho, de forma a permitir
as operaçõesde exploração e a livre circulação de veículos.
As instalações de apoio e estaleiros no fim da exploração
devem ser desmontadase todos os materiais, desde cabos
a contentores, etc…, devemser removidos do local.
Evitar o armazenamento de combustíveis, lubrificantes,
óleos,pneus e resíduos no local da exploração. Quando
consideradonecessário, estes deve estar armazenado em
recipientes adequados e o local deve estar devidamente
sinalizado e identificado, livre de resíduos vegetais e
afastado, no mínimo, 20
metros de qualquer linha de água.

Florestgal, S.A.
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ANEXO III
MINUTA ACEITAÇÃO
CADERNO DE ENCARGOS
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ANEXO III
Minuta da declaração de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos
1 ‐ ... (nome, número de documento de identificação, morada, contato telefónico e
endereço de correio eletrónico), na qualidade de representante legal de

(1)

...(firma,

número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas,
números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento
do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do
procedimento de ... (designação ou referência ao procedimento em causa), declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada

(2)

se obriga a executar o referido

contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos,
relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas.
2 ‐ Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à
execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.
3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações
implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da
adjudicação que eventualmente sobre ela recaia, sem prejuízo da participação à
entidade competente para efeitos de procedimento criminal.
... (local), ... (data), ... [assinatura (3)].

(1)

Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2)

No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua

representada».
(3)

Assinatura do concorrente ou do seu representante legal.
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