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PARTE I 

CLÁUSULAS JURÍDICAS 

 

Artigo 1.º | OBJETO 

O objeto do presente caderno de encargos consiste na Prestação de Serviços de Reconversão de 

um Povoamento de Eucalipto do projeto nº 181570, do concurso 13/REACT-EU/2021, na Quinta da 

Moreirola, sita Figueira de Castelo Rodrigo. 

A descrição detalhada das condições da Prestação de Serviços consta da Parte II – Cláusulas 

Técnicas, do presente Caderno de Encargos. 

 

Artigo 2.º | LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

O local de execução da prestação de serviços é na Quinta da Moreirola, União das Freguesias do 

Colmeal e Vilar de Torpim, concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda e 

encontra-se devidamente identificado na cartografia anexa ao presente Caderno de Encargos e que 

dele faz parte integrante, como ANEXO 1 (Planta de localização). 

 

Artigo 3.º | PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços objeto da presente prestação de serviços deverão ser executados até 15 de outubro de 

2023. Durante o período critico para a reprodução avifauna de 1 de abril a 30 de junho de 2023 não 

poderão ocorrer trabalhos.  

 

Artigo 4.º | PREÇO DE REFERÊNCIA 

1. O preço de referência que a FLORESTGAL se dispõe a pagar pela execução de todas as 

prestações objeto do contrato é de 313 000 € (trezentos e treze mil euros), acrescido de IVA à 

taxa em vigor.  

2. O preço de referência inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não 

esteja expressamente atribuída à FLORESTGAL, incluindo as despesas de alojamento, 

alimentação, deslocação de meios humanos, obtenção de licenças entre outros. 

3. Não serão consideradas as propostas de preço superiores a 5% do preço de referência. 

 

Artigo 5.º | CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 

O critério de adjudicação será o do preço global mais baixo. 

A FLORESTGAL reserva-se os direitos de (i) aceitar ou recusar, com total discricionariedade, 

qualquer proposta, (ii) negociar e contratar com outras sociedades a prestação dos mesmos 

serviços, e ainda de (iii) suspender ou revogar, no todo ou em parte, este pedido de apresentação 
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de proposta, não resultando daí para a FLORESTGAL quaisquer responsabilidades ou deveres de 

indemnizar os proponentes seja a que titulo for. 

 

Artigo 6.º | APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

1. A proposta deverá ser formulada e entregue em conformidade com o especificado na carta-

convite e no Caderno de Encargos, e deverá ser remetida, até às 17:00 horas do dia 30 janeiro 

2023, através do seguinte endereço de correio eletrónico, consultas@florestgal.pt. 

2. Não serão consideradas as propostas entregues depois do prazo estabelecido no número 

anterior ou por outros meios que não o acima mencionado. 

3. A proposta deve apresentar os seguintes elementos e ou documentos: 

a) Identificação do proponente: nome, morada, NIF, contacto telefónico e endereço de e-mail; 

b) Proposta de preço unitário, sem IVA, conforme mapa de componentes do preço constante 

do ANEXO 2 ao presente Caderno de Encargos;  

c) Declaração de Aceitação do Caderno de Encargos, conforme modelo constante do ANEXO 

3 ao presente Caderno de Encargos e que dele faz parte integrante; 

d) Calendário de execução dos trabalhos de acordo com as fases constantes do artº. 25ª das 

Cláusulas Técnicas do presente Caderno de Encargos; 

e) Plano de faturação, associado ao calendário de execução dos trabalhos referido na alínea 

d). 

f) Certidão do Registo Comercial; 

g) Certidão de não dívida às finanças;  

h) Certidão de não dívida à segurança e social; 

i) Declaração do proponente confirmando a inexistência de conflito de interesses e/ou litígios 

judiciais, ou outros, com a FLORESTGAL. 

4. Os elementos referidos nas alíneas g) e h) do número anterior poderão ser remetidos à 

FLORESTGAL até 5 dias após a comunicação da decisão de adjudicação, através do e-mail 

consultas@florestgal.pt.  A falta de envio destes documentos, no prazo referido, determina a 

anulação da adjudicação. 

 

Artigo 7.º | CAUÇÃO 

1. Por forma a garantir a correta execução dos trabalhos nos termos das Clausulas Técnicas do 

presente caderno de encargos é exigida ao adjudicatário uma caução. 

2. O valor da caução é de 10% do preço contratual.  

3. O adjudicatário deve prestar a caução no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificação de 

adjudicação, devendo comprovar essa prestação junto da entidade adjudicante no dia 

imediatamente subsequente. 
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4. A caução é prestada em dinheiro ou mediante garantia bancária ou seguro-caução, os dois 

últimos conforme modelos inseridos nos ANEXOS 4 a 5, respetivamente, do presente caderno 

de encargos. 

5. Se o adjudicatário prestar a caução mediante garantia bancária, deve apresentar um documento 

pelo qual um estabelecimento bancário legalmente autorizado assegure, até ao limite do valor 

da caução, o imediato pagamento de quaisquer Importâncias exigidas pela entidade adjudicante 

em virtude do incumprimento de quaisquer obrigações a que a garantia respeita. 

6. Tratando-se de seguro-caução, deverá ser apresentada apólice pela qual uma entidade 

legalmente autorizada a realizar este seguro assuma, até ao limite do valor da caução, o encargo 

de satisfazer de imediato quaisquer importâncias exigidas pela entidade adjudicante em virtude 

do incumprimento de quaisquer obrigações a que o seguro respeita. 

7. Todas as despesas relativas à prestação da caução são da responsabilidade do adjudicatário. 

8. A caução é prontamente devolvida após a verificação por parte da FLORESTGAL da boa receção 

dos trabalhos. 

 

Artigo 8.º | DATA DE INICÍO DOS TRABALHOS 

A data para o início dos trabalhos deverá ser comunicada, por escrito, à FLORESTGAL com uma 

antecedência mínima de 3 dias úteis, face à intenção de entrada em obra do Adjudicatário. 

 

Artigo 9.º | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FATURAÇÃO 

1. O pagamento da prestação de serviços será efetuado mensalmente pela PRIMEIRA 

CONTRAENTE, tendo por base o apuramento dos valores a faturar, constante de auto de 

medição elaborado pela PRIMEIRA CONTRAENTE a ser aprovado por ambas as partes, e a 

correspondente fatura. 

2. As faturas só são válidas se vierem acompanhadas e estiverem conforme o correspondente auto 

de medição. 

3. Para além do auto de medição, o Adjudicatário apresentará as faturas acompanhadas de todos 

os elementos descritivos e justificativos que permitam a sua conferência. 

4. Serão deduzidas, nos pagamentos parciais a fazer ao Adjudicatário, as importâncias necessárias 

à liquidação das penalidades que lhe tenham sido aplicadas. 

5. O pagamento das faturas aprovadas efetuar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias contados da data 

de receção pela FLORESTGAL.  

6. Caso as faturas apresentadas não mereçam a aprovação da FLORESTGAL, porque não 

conformes com o contratado ou com o auto de medição aprovado, esta comunicará a decisão 

ao Adjudicatário, que deverá apresentar outras em sua substituição, devidamente corrigidas. 

7. Cada fatura deverá incluir os seguintes elementos: 
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 - Descrição dos trabalhos, referindo o(s) documento(s) que a suportam; 

 - Discriminação dos valores faturados de acordo com a descrição do ANEXO 2 do caderno 

de  encargos (indicação do local de investimento e da tipologia de intervenção).  

 - NIB, para efeitos de transferência bancária; 

 - Incidência do IVA, em separado; 

 - Documentação de suporte; 

 - Emissão em nome de FLORESTGAL – Empresa de Desenvolvimento e Gestão Florestal, 

S.A. 

 - Envio por transação eletrónica. 

 

Artigo 10.º | OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO 

O Adjudicatário obriga-se a: 

1. Executar os trabalhos segundo as boas práticas florestais e de acordo com as Normas Técnicas 

constantes da Parte II do presente Caderno de Encargos; 

2. Prestar as informações e responder às solicitações dos responsáveis da FLORESTGAL; 

3. Respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação: laboral, fiscal, de saúde e higiene e segurança 

no trabalho, ambiental, bem como qualquer outra respeitante à atividade; 

4. Dispor e apresentar, sempre que solicitado pelos responsáveis da FLORESTGAL, dos 

documentos que façam prova do cumprimento da legislação e regulamentação aplicável à sua 

atividade (Licenças, Contratos, Apólices de Seguros, Alvarás, Autorizações, etc.); 

5. 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; 

6. 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. 

7. Em caso de dúvida, interromper os trabalhos e tratar a situação com os responsáveis da 

FLORESTGAL; 

8. Sinalizar situações de risco, especialmente quando as operações possam afetar vias públicas; 

9. Trabalhar com pessoal habilitado para a execução correta e segura dos serviços, mediante 

formação e/ou experiência; 

10. Sempre que solicitado, facultar de imediato a lista nominativa com os trabalhadores 

assalariados ou contratados para a realização dos trabalhos, dando preferência à contratação 

de mão de obra local, bem como, o comprovativo de inscrição na Segurança Social, a apólice 

de seguro de acidentes de trabalho e as fichas de aptidão da medicina do trabalho; 
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11. Utilizar os meios mecânicos de acordo com as Cláusulas Técnicas do presente Caderno de 

Encargos; 

12. Garantir que todas as máquinas, equipamentos, ferramentas e viaturas utilizadas, em trânsito, 

ou na execução das intervenções, estão legalizadas nos 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. 

 

Artigo 11.º | PLANEAMENTO E AFETAÇÃO DE MEIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. É obrigação do Adjudicatário, 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 da prestação dos serviços contratados. 

2. Os trabalhos de exploração e a afetação dos recursos necessários para a sua execução 

deverão ser planeados e executados pelo Adjudicatário 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 contrato de prestação de serviços.  

3. A FLORESTGAL detém a faculdade de assegurar em permanência o acompanhamento e a 

supervisão da execução dos trabalhos.  

4. Os poderes de acompanhamento e de supervisão a que se refere o n.º anterior podem ser 

conferidos a uma entidade externa, contratada pela FLORESTGAL.  

5. O Adjudicatário 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, nos termos das normas técnicas do presente 

Caderno de Encargos. 

6. Em caso de ocorrência de um acidente grave (perda de pelo menos quatro dias de trabalho, o 

Adjudicatário disponibilizará à FLORESTGAL uma cópia do relatório de acidente de trabalho 

enviado à Autoridade para as Condições de Trabalho. 

 

Artigo 12.º | SEGUROS 

O Adjudicatário obriga-se a apresentar à FLORESTGAL, previamente ao início da prestação de 

serviços, e a manter válidos, durante todo o período de execução do contrato, 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 à prestação de serviços e seguro 

de viaturas, equipamentos e máquinas utilizadas durante a vigência do contrato. 
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Artigo 13.º | RESPONSABILIDADE 

1. O Adjudicatário será o único e exclusivo responsável pela execução do presente contrato 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 intervenção. 

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 intervenção 

ou por qualquer ato, ainda que negligente, por parte do Adjudicatário, veículos, máquinas ou 

recursos humanos, serão inteiramente da responsabilidade do Adjudicatário, que deverá 

indemnizar as outras partes pelos danos causados. 

 

Artigo 14.º | RISCO DE INCÊNDIO  

1. Durante o período da intervenção, se o nível de risco de incêndio for elevado ou por imposições 

legais da defesa da floresta contra incêndios (DFCI), a FLORESTGAL pode determinar ao 

Adjudicatário a suspensão da execução das intervenções, sem que daí decorram quaisquer 

penalizações para o Adjudicatário ou para a FLORESTGAL.  

2. Os trabalhos só poderão ser reiniciados após a comunicação, pela FLORESTGAL, do 

levantamento da suspensão. 

 

Artigo 15.º | SANÇÕES CONTRATUAIS 

No caso de atraso no cumprimento dos prazos mencionados no Artigo 2.º |será aplicada ao 

Adjudicatário uma multa diária de 5 ‰ (cinco por mil) do preço global. 

 

Artigo 16.º | IMPEDIMENTOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Sempre que o adjudicatário sofra impedimentos na execução dos serviços para que foi contratado, 

em virtude de qualquer ato imputável a terceiros, deverá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a 

contar da data de ocorrência, informar, por escrito, a FLORESTGAL de modo a esta ficar habilitada 

a tomar as providências que estejam ao seu alcance. 

 

Artigo 17.º | CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso fortuito ou de força maior, 

designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as 

obrigações assumidas no contrato. 

2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar tais 

situações à outra parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer a situação. 
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Artigo 18.º | REPRESENTANTES DO ADJUDICATÁRIO E DA FLORESTGAL 

1. As relações da FLORESTGAL com o Adjudicatário processar-se-ão através de representante 

a designar pela FLORESTGAL no contrato de prestação de serviços. 

2. Com a assinatura do Contrato, o Adjudicatário indicará o seu representante junto da 

FLORESTGAL, o qual terá poderes para resolver a generalidade dos assuntos emergentes 

do Contrato. 

3. A FLORESTGAL poderá fazer-se representar por consultores e/ou outras entidades de sua 

escolha, no acompanhamento da prestação de serviços. 

 

Artigo 19.º | INCUMPRIMENTO E RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

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. 

2. Para efeitos do número anterior, a FLORESTGAL notificará por escrito o Adjudicatário para 

sanar as deficiências assinaladas no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

3. Não sendo sanadas as deficiências notificadas, a FLORESTGAL poderá resolver o contrato. 

4. Constituem, entre outras, justa causa para resolução do contrato, por parte da FLORESTGAL:  

a. A violação, por parte do Adjudicatário, das regras técnicas 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. 

5. A resolução opera por meio de simples notificação escrita dirigida pela FLORESTGAL  

ao Adjudicatário, produzindo efeitos no terceiro dia útil seguinte ao da data da respetiva 

expedição.   

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 Adjudicatário, aos 

locais da sua propriedade e a interromper todos os trabalhos direta ou indiretamente relativos 

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

7. Se a FLORESTGAL resolver o Contrato, o Adjudicatário obriga-se a indemnizar a 

FLORESTGAL pelos danos e prejuízos a esta causados. 

8. A resolução do Contrato não prejudicará os direitos constituídos e os deveres e 

responsabilidades assumidos por qualquer das Partes. 

 

Artigo 20.º | CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL 

O Adjudicatário 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. 
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Artigo 21.º | SIGILO 

1. As partes ficam adstritas ao dever de sigilo. 

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) o adjudicatário garantirá o sigilo quanto a informações que os seus técnicos venham a ter 

conhecimento relacionadas com a atividade da FLORESTGAL; 

c) No final da execução do contrato, o adjudicatário 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 adjudicatário ou qualquer sociedade em relação de 

grupo ou de domínio tenha sobre os mesmos. 

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. 

Artigo 22.º | FORO COMPETENTE 

1. No caso de divergência relativo à interpretação, execução ou cumprimento de obrigações 

emergentes do Caderno de Encargos ou do Contrato de prestação de serviços que vier a ser 

celebrado, as Partes obrigam-se a procurar uma solução consensual. 

2. Qualquer litígio ou diferendo será submetido à apreciação dos responsáveis máximos de 

ambas as Partes, visando obter uma solução consensual. 

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. 

 

Artigo 23.º | PREVALÊNCIA 

1. Fazem parte integrante do contrato a Carta - Convite, o Caderno de Encargos e a proposta 

do Adjudicatário. 

2. Em caso de dúvidas aplica-se seguinte prevalência, por esta ordem: 

a) Contrato de prestação de serviços; 

b) Os eventuais esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 
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c) O caderno de encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os eventuais esclarecimentos sobre a proposta adjudicada. 
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PARTE II 

CLÁUSULAS TÉCNICAS 

 

Artigo 24.º | OBJETIVOS DO PROJETO - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

A área de intervenção corresponde a um povoamento de eucaliptal (Eucalyptus globulus) e de 

regeneração natural de Sobreiro e Azinheira.  

Pretende-se instalar povoamentos de Quercus suber L. (Sb / Sobreiro), Quercus rotundifolia Lam. 

(Az / Azinheira), Arbutus unedo (Md / Medronheiro), Fraxinus angustifolia Vahl. (Fr ag / Freixo) e 

Celtis australis L. (Cl a / Lodão bastardo), espécies mais resilientes e tolerantes a ambientes xéricos. 

Na área de intervenção devem utilizar-se os equipamentos adequados com vista a minimizar os 

impactos negativos na estrutura do solo, evitando os fenómenos de erosão física (deslocamento de 

terras e escorrimento de águas) e química (lixiviação de nutrientes).  

 

Artigo 25.º | TRABALHOS A DESENVOLVER  

Pretende-se que o Adjudicatário proceda aos seguintes trabalhos: 

I. Preparação de Terreno: 

a) DESTRUIÇÃO DE CEPOS, com giratória de pelo menos 20 ton ou 165 cv, equipado 

com enxó, para futura incorporação no solo dos cepos destroçados; 

b) GRADAGEM com trator de rastos de 140 cv, com grade de discos, para controlo e 

incorporação de vegetação, destorroamento da área, bem como preparar o solo para a 

plantação; 

c) MARCAÇÃO E PIQUETAGEM de curvas de nível com um distanciamento médio de 5 

metros; 

d) RIPAGEM com trator de rastos de no mínimo 140 cv equipado com 2 dentes de ripper 

a cada 5 m, à curva de nível, sobre as linhas marcadas. Esta operação visa 

essencialmente o rompimento das camadas mais profundas que se encontram 

compactadas melhorando a drenagem vertical e facilitar o desenvolvimento das plantas;  

e) ARMAÇÃO DO TERRENO EM VALA E CÔMORO com trator de rastos de no mínimo 

140 cv, com charrua rebocável, com 50 cm de profundidade, sempre segundo as curvas 

de nível previamente ripadas, para evitar a erosão e garantir uma boa armazenagem de 

água no período crítico após a plantação e na época estival.  

 

III. Infraestruturas: 

a. BENEFICIAÇÃO DE REDE VIÁRIA por nivelamento dos caminhos, reposição de 

valetas e descaios com recurso a motoniveladora ou trator de rastos com no mínimo 

140 cv equipado com lâmina frontal. Esta operação tem como objetivo permitir que 
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os caminhos sejam transitáveis durante todo o ano e deverá ser executado no final 

dos trabalhos referidos nos pontos I. e II. 

A descrição mais detalhada dos trabalhos, áreas a intervencionar e quantidades são apresentadas 

no ANEXO 2 ao presente Caderno de Encargos. 

 

Artigo 26.º | ÁREA A INTERVENCIONAR 

A prestação de serviços irá decorrer na Quinta da Moreirola, numa área de aproximadamente 257 

ha (duzentos e cinquenta e sete hectares). A localização específica dos trabalhos a realizar é 

apresentada nos mapas constantes do ANEXO 6 do presente Caderno de Encargos. 

 

Artigo 27.º | SEGURANÇA  

Sem prejuízo de outras que resultem da Lei, o Adjudicatário obriga-se a garantir o cumprimento das 

seguintes regras de segurança: 

1. Assegurar que tratores, máquinas e veículos de transporte tenham dispositivos de retenção 

de faíscas ou faúlhas, e dispositivos tapa-chamas nos tubos de escape ou chaminés. 

2. Assegurar o uso por todos os seus trabalhadores ou colaboradores sob a sua 

responsabilidade para a realização desta Prestação de Serviços de Equipamento de Proteção 

Individual em boas condições e adequado às funções que lhes estão atribuídas, de acordo 

com a tabela seguinte: 

 

  

                                 Função ou Operação:     

EPIs 

OBR – Uso obrigatório  

JUS – Em situações que o justifiquem 
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Capacete com viseira  OBR  OBR   

Capacete simples JUS  OBR    

Auriculares tipo concha JUS OBR JUS OBR   

Luvas de protecção JUS OBR OBR OBR JUS  

Colete reflector JUS OBR OBR OBR OBR  

Polainas ou calças de entretela  OBR  OBR   

Botas ou calçado fechado     OBR  

Botas de biqueira de aço anti-derrapantes OBR OBR OBR OBR   

Óculos de protecção      OBR 

Luvas resistentes a produtos químicos      OBR 

Máscara de protecção boca e nariz      OBR 

Avental resistente a produtos químicos      JUS 

Botas de borracha resistentes      OBR 

Fato de macaco      OBR 
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3. Manter junto do local de trabalho os seguintes meios: 

a) Meios de Comunicação: Telemóvel e/ou Veículo apropriado; 

b) Caixa de Primeiros Socorros; 

c) Sinalização de segurança: triângulos e fitas de sinalização; 

d) Extintor de Incêndios: 

 Carrinhas e veículos: 1 extintor de 2 kg; 

 Máquinas com menos de 10 toneladas: 1 extintor de 6 Kg; 

 Nas Máquinas com mais de 10 toneladas: 2 extintores de 6 Kg; 

e) 2 Batedores de Fogo; 

f) Pá ou enxada; 

g) Recipientes de Óleos e combustíveis, em boas condições, vedados e identificados; 

h) Aparadeira(s) e Funil (caso se justifique); 

i) Recipientes para Recolha de Resíduos (lixo), em boas condições e identificados. 

 

4. Respeitar as distâncias de Segurança indicadas a seguir: 

Processador (harvester): 70 m; 
Trator de rastos: dobro do comprimento da lâmina 

da máquina; 

Escavadora giratória: dobro do comprimento da lança 

da máquina; 
Trator carregador (forwarder): 20 m, 

Abate com motosserra: dobro da altura da árvore; 
Trator agrícola adaptado: o dobro do comprimento 

da lança da grua, 

Motorroçadoras: 15 m; Trator arrastador (skidder): 20 m; 

Utensílios manuais (enxada, pá, machado, etc.): 2 m;  

 

Artigo 28.º | GESTÃO DE RESÍDUOS 

O Adjudicatário obriga-se a assegurar, e a fazer prova à FLORESTGAL, sempre que solicitado, a 

recolha e o destino adequado dos resíduos atendendo ao indicado a seguir:  

 

Resíduo Recolha/separação Destino final 

Óleos usados Recolher para embalagem estanque Entrega à oficina, estação de 

serviço ou outros operadores 

autorizados 

Materiais contaminados 

com produtos perigosos – 

óleo, massa, combustível, 

tinta, fitossanitários, 

ácido: trapos, luvas, tubos, 

filtros, embalagens, etc 

Recolher separadamente para recipiente 

próprio – saco, caixote, bidão, lata, etc. 

Recolher separadamente as embalagens de 

fitossanitários – herbicida, inseticida, etc. 

Entrega ao fornecedor ou 

outros operadores 

autorizados 
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Resíduo Recolha/separação Destino final 

Resíduos comuns – metal, 

papel, cartão, plástico, vidro, 

restos orgânicos, etc. 

Recolher separadamente e depositar nos 

ecopontos, ou 

Recolher e depositar nos contentores de lixo 

Sistema público de recolha 

de Resíduos Sólidos 

Urbanos – RSU 

Baterias e acumuladores  Recolher e armazenar separadamente 

Entrega aos fornecedores ou 

outros operadores 

autorizados 

 

Artigo 29.º | ARMAZENAMENTO E DEPÓSITO  

O Adjudicatário deverá possuir os recursos humanos, materiais, equipamentos e máquinas em 

quantidade suficiente de modo a satisfazer o cumprimento do calendário contratado para a 

prestação de serviços.  

As condições de armazenagem das plantas e dos fertilizantes a utilizar deverão ser adequadas à 

sua conveniente conservação.  

Todos os materiais e equipamentos poderão em qualquer tempo ser rejeitados caso se encontrarem 

deteriorados ou não cumpram a legislação em vigor. 

Caso sejam necessários, serão da responsabilidade do Adjudicatário os encargos com a eventual 

montagem, manutenção e desmontagem de locais de armazenagem e depósito, incluindo-se nesta 

designação todas as instalações necessárias à prestação de serviços.  

A localização destas instalações deve ser previamente aprovada pela FLORESTGAL.  

A existir, este espaço deve ser devidamente mantido e limpo no decurso dos trabalhos. Do mesmo 

modo, após a conclusão dos trabalhos o Adjudicatário deverá proceder à remoção de eventuais 

instalações, deixando o espaço nas devidas condições e recuperados os danos eventualmente 

causados no terreno. 

 

Artigo 30.º | REMOÇÃO DE DETRITOS E MATERAIS SOBRANTES 

Todos os materiais sobrantes ou detritos resultantes dos trabalhos deverão ser removidos para fora 

do local de implementação da prestação de serviços no prazo de 15 (quinze) dias após a finalização 

da prestação de serviços deixando o local limpo e em bom estado de conservação. 

Artigo 31.º | CONDICIONANTES 

Na área de projeto existe identificado o sítio arqueológico Pêro Martins 34 (CNS 17045), melhor 

identificada no ANEXO 7. O mesmo terá uma demarcação física por forma a evitar quaisquer 

impactes sobre o mesmo e que deverá ser respeitada. 
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Anexo 1 – Planta de localização da Quinta da Moreirola 
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Anexo 2 – Modelo de proposta de preço e mapa de quantidades 

 

Local 1 Quant. nº horas ou Jornas /ha Unidade 

Aprov RN + Sementeira ao covacho Sb x 
Az 

53,980   

Aproveitamento da Regeneração Natural  6,00 j/ha 

Corte da vegetação existente com recurso a 
motorroçadora (0,5 m em cada 3 m) 

 1,50 j/ha 

 

Local 2 Quant. nº horas ou Jornas /ha Unidade 

Sementeira de Az 10,770   

Corte da vegetação existente com recurso a 
motorroçadoras (1 m em cada 5 m) 

 2,00 j/ha 

 

Local 3 Quant. nº horas ou Jornas 
/ha 

Unidade 

Instalação da rede primária 3.350   

Corte de vegetação existente com recurso 
a motorroçadora  

   

 

Local 4 Quant. nº horas ou Jornas /ha Unidade 

Sementeira de Sb 9,000   

Corte da vegetação existente com recurso a 
motorroçadoras (1 m em cada 5 m) 

 2,00 j/ha 

 

 

Local 5 Quant. nº 
horas ou Jornas /ha 

Unidade 

RECNV Ec-Sb 16,220   

Rearborização após corte final de 
Ec 
SUB-TOTAL 1 

   

Destruição de cepos de Eucalipto  8,00 h/ha 

Preparação do Terreno – Limpeza de mato 
com grade de discos 

 3,17 h/ha 

Marcação e Piquetagem  1.25 J/ha 

Preparação do Terreno – Ripagem (a 5 m 
com 2 dentes) 

 3,50 h/ha 

Preparação do Terreno – Vala e Comoro (a 
5m com 50cm de profundidade) 

 2,50 h/ha 
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Local 6 Quant. nº 
Horas ou Jornas /ha 

Unidade 

RECNV Ec-SbxAz 16,220   

Rearborização após corte final de 
Ec 
SUB-TOTAL 1 

   

Destruição de cepos de Eucalipto  8,00 h/ha 

Preparação do Terreno – Limpeza de mato 
com grade de discos 

 3,17 h/ha 

Marcação e Piquetagem  1.25 J/ha 

Preparação do Terreno – Ripagem (a 5m com 
2 dentes) 

 3,50 h/ha 

Preparação do Terreno – Vala e Comoro (a 
5m com 50cm de profundidade) 

 2,50 h/ha 

 

Local 7 Quant. nº 
Horas ou Jornas /ha 

Unidade 

RECNV Ec-Az 86,730   

Rearborização após corte final de 
Ec 
SUB-TOTAL 1 

   

Destruição de cepos de Eucalipto  8,00 h/ha 

Preparação do Terreno – Limpeza de mato 
com grade de discos 

 3,17 h/ha 

Marcação e Piquetagem  1.25 J/ha 

Preparação do Terreno – Ripagem (a 5m com 
2 dentes) 

 3,50 h/ha 

Preparação do Terreno – Vala e Comoro (a 
5m com 50cm de profundidade) 

 2,50 h/ha 

 

Local 8 Quant. nº 
Horas ou Jornas /ha 

Unidade 

RECNV Ec-Md 7,120   

Rearborização após corte final de 
Ec 
SUB-TOTAL 1 

   

Destruição de cepos de Eucalipto  8,00 h/ha 

Preparação do Terreno – Limpeza de mato 
com grade de discos 

 3,17 h/ha 

Marcação e Piquetagem  1.25 J/ha 

Preparação do Terreno – Ripagem (a 5m com 
2 dentes) 

 3,50 h/ha 
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Local 9 Quant. nº 
Horas ou Jornas /ha 

Unidade 

RECNV Ec-SbxMd 33,880   

Rearborização após corte final de 
Ec 
SUB-TOTAL 1 

   

Destruição de cepos de Eucalipto  8,00 h/ha 

Preparação do Terreno – Limpeza de mato 
com grade de discos 

 3,17 h/ha 

Marcação e Piquetagem  1.25 J/ha 

Preparação do Terreno – Ripagem (a 5m com 
2 dentes) 

 3,50 h/ha 

Preparação do Terreno – Vala e Comoro (a 
5m com 50cm de profundidade) 

 2,50 h/ha 

 

Local 10 Quant. nº 
Horas ou Jornas /ha 

Unidade 

RECNV Ec-FragxCla (LA) 9,140   

Rearborização após corte final de 
Ec 
SUB-TOTAL 1 

   

Descasque e destruição de varas de Eucalipto  6,00 j/ha 

Marcação e piquetagem  1,25 j/ha 

Preparação do Terreno – Limpeza de 
vegetação com motorroçadora 

 6,67 j/ha 

Preparação do Terreno – Abertura manual de 
covas (40x40x40cm) 

 1666,00 h/ha 

 

Local 11 Quant. nº 
Horas ou Jornas /ha 

Unidade 

RECNV Ec-Sb (FGC) 24,820   

Rearborização após corte final de 
Ec 
SUB-TOTAL 1 

   

Destruição de cepos de Eucalipto  8,00 h/ha 

Preparação do Terreno – Limpeza de mato 
com grade de discos 

 3,17 h/ha 

Marcação e Piquetagem  1.25 J/ha 

Preparação do Terreno – Ripagem (a 3/4m 
com 1 dentes) 

 3,50 h/ha 

Preparação do Terreno – Vala e Comoro (a 
3/4m com 30cm de profundidade) 

 2,50 h/ha 
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Local 12 Quant. nº 
Horas ou Jornas /ha 

Unidade 

RECNV Ec-FragxCla (LA+FGC) 1,750   

Rearborização após corte final de 
Ec 
SUB-TOTAL 1 

   

Descasque e destruição de varas de Eucalipto  6,00 j/ha 

Marcação e piquetagem  1,25 j/ha 

Preparação do Terreno – Limeza de vegetação 
com motorroçadora 

 6,67 j/ha 

Preparação do Terreno – Abertura manual de 
covas (40x40x40cm) 

 556,00 un/ha 

 

Local 13 Quant. nº 
Horas ou Jornas /ha 

Unidade 

Instalação de rede primária - DFCI (ha) 14,694   

Destruição de cepos de Eucalipto  8,00 h/ha 

Preparação do Terreno – Limpeza de mato com 

grade de discos 
 3,17 h/ha 

 

 

Local 14 Quant. nº 
Horas ou Jornas /ha 

Unidade 

Beneficiação da Rede Viária (km) 10,820   

Beneficiação de caminhos (km)  25,00 H/km 
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Anexo 3 – Minuta de Declaração de Aceitação 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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Anexo 4 - Modelo de Garantia Bancária - Exato e pontual cumprimento 

 

GARANTIA BANCÁRIA N.º ……………………………. 

BENEFICIÁRIA: Florestgal, S.A. 

MORADA: Av. Comendador Araújo Lacerda, 16-18. 3260 – 412 Figueiró dos Vinhos 

 

1. O ………………….. (Nome do Banco), pessoa coletiva n.° …………………….., com sede 
em …………………….., matriculado na Conservatória do Registo Comercial de 
……………………….., sob o n.º ……………………………, com o capital social de vem, 
pelo presente documento prestar de conta e a pedido da Empresa(s) 
………………………… [Nome(s) da(s) ordenante(s)] ………………................., pessoa 
coletiva nº........................, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
.................., sob o n.º ……..............., com capital social de ………………. e sede em 
…………………………........., como Adjudicatário(s) do Contrato de 
……………………………………………, uma garantia bancária autónoma à primeira 
solicitação ("UPON FIRST DEMAND"), a favor da Florestgal, S.A., no valor de Euros 
…………............... (por extenso e por algarismos). 

2.  A presente garantia destina-se a caucionar o exato e pontual cumprimento das 
obrigações assumidas pela ordenante com a celebração do Contrato acima mencionado. 

3. Em consequência, ……………………………… (Nome do Banco) constitui-se devedor e 
principal pagador, em dinheiro, à beneficiária e até ao limite indicado no ponto um, sem 
quaisquer reservas, e para todos os efeitos legais, de todas as importâncias que, por 
força do Contrato identificado, hajam de ser pagas pela ordenante. 

4. O pagamento será efetuado por solicitação da beneficiária que deverá, simultaneamente, 
notificar a ordenante de que executou a garantia. 

5. 0 ……………………………… (Nome do Banco) renuncia irrevogavelmente e para todos 
os efeitos legais, ao benefício da excussão prévia e obriga-se a honrar a presente 
garantia à primeira solicitação, não podendo opor à beneficiária quaisquer tipos de 
exceções, seja de que natureza forem, designadamente as relativas ao ordenante. 

6. A presente garantia é incondicional e irrevogável, e expirará quando a Florestgal, S.A. 
comunicar ao Adjudicatário, por escrito, que cessaram todas as obrigações decorrentes 
do Contrato, o que deverá ser feito no prazo de 30 (trinta) dias contados após a extinção 
daquelas obrigações. 

 

Data: __ / __ / ____                                 Assinatura: ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Consulta para a Prestação de Serviços de Reconversão de um Povoamento de Eucalipto 
na Quinta da Moreirola, em Figueira de Castelo Rodrigo – janeiro de 2023  

 

2/2023 Caderno de Encargos –Página 25 de 40 

 

Anexo 5 - Modelo de Seguro Caução 
 

A companhia de seguros ………………………………, com sede em ………………………….., matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de ............, com o capital social de ............. presta a favor da 
Florestgal, S.A., e ao abrigo de contrato de seguro-caução celebrado com ………………………… (tomador 
do seguro), garantia à primeira solicitação, no valor de …………......., correspondente a 
.......(percentagem), destinada a garantir o Exato e Pontual Cumprimento das obrigações que 
………………….. (empresa adjudicatária) assumirá no contrato que com a Florestgal, S.A., vai outorgar 
e que tem por objeto a Empreitada de ………………………………, regulado nos termos da legislação 
aplicável. 

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias úteis seguintes à primeira 
solicitação da Florestgal, S.A., sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que a primeira possa 
invocar em seu benefício quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrás identificado 
ou com o cumprimento das obrigações que ..................(empresa adjudicatária) assume com a 
celebração do respetivo contrato. 

A companhia de seguros não pode opor à Florestgal, S.A., quaisquer exceções relativas ao contrato 
de seguro-caução celebrado entre esta e o tomador do seguro. 

A presente garantia, à primeira solicitação, não pode em qualquer circunstância ser revogada ou 
denunciada, mantendo-se em vigor até à sua extinção ou cancelamento, nos termos previstos na 
legislação aplicável. 

 

Local e Data: …………………………………………………….. 

Assinatura: ………………………………………………………. 
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Anexo 6 – Planta de localização específica das intervenções 
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