Consulta ao mercado
Execução de intervenções silvícolas – 2020/2021
Figueiró dos Vinhos, 25 de agosto de 2020
Assunto: Venda, em pé, de 11 lotes de material lenhoso de Resinosas, por corte raso e por desbaste,
situados na Unidade de Gestão de Famalicão da Serra, Concelho da Guarda.

A FLORESTGAL,SA convida as empresas do setor a apresentar a melhor proposta de preço para a aquisição
do material lenhoso de resinosas (Pinheiro Bravo e Pinheiro Nigra) em pé, pela modalidade de corte raso e ou
desbaste.
A alienação em pé compreende todos os resíduos e sobrante que resultar da exploração florestal dos lotes
caracterizados no Caderno de Encargos (anexo).
Os lotes de resinosas, com uma área total de 174,6 hectares, encontram-se nas Unidade de Gestão
denominada de Famalicão da Serra, que se localizam no distrito e concelho da Guarda.
Em data prévia à elaboração da proposta deverá o proponente efetuar uma visita aos territórios para a
observação das condições do povoamento, sendo da iniciativa do mesmo o pedido de agendamento, o qual
poderá ser realizado através do telefone 935 852 585 ou por correio eletrónico para o endereço
geral@florestgal.pt.
O prazo para a realização das visitas é o dia 21 de setembro de 2020 e resposta a eventuais pedidos de
esclarecimento é o dia 18 de setembro de 2020.
O Proponente caso seja do seu interesse pode apresentar uma proposta, a qual deverá ser remetida, em
envelope fechado, à Florestgal – Empresa de Gestão e Desenvolvimento Florestal, SA, Av. Comendador
Joaquim Araújo Lacerda, No 16- 18, 3260 – 412 Figueiró dos Vinhos, por correio registado com aviso de
receção ou entregue em mão, com protocolo de entrega, até às 17:00 horas do dia 25 de setembro 2020.
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Considerações da venda da madeira
Condições do procedimento de alienação de material lenhoso
A Florestgal - Empresa de Gestão e Desenvolvimento Florestal, S.A. pretende proceder à alienação em
pé de 11 lotes de material lenhoso de resinosa, Pinheiro Bravo e Pinheiro Nigra, pela modalidade de
corte raso ou desbaste na unidade de gestão Famalicão da Serra que se localiza no concelho da Guarda,
nas freguesias de Famalicão, Videmonte, Fernão Joanes e Valhelhas.
A alienação do material lenhoso de resinosas compreende os resíduos/sobrantes 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.
1 – Localização dos Lotes:
A localização e os limites dos lotes estão representados no anexo cartográfico deste documento.
2 - Caracterização dos lotes:
Os lotes de resinosas são da espécie Pinus pinaster (P.Bravo) e Pinus Nigra (P. negro), encontrando-se
a sua caracterização discriminada na próxima tabela.
Lote

Secção
do lote

Espécie

Idade

Área (ha)

Tipo de intervenção

1

P. bravo

37

11,80

Corte Raso

2

P. bravo

37

9,47

Corte Raso

3

P. bravo

37

10,91

Corte Raso

4

P. nigra

Corte Raso

P. bravo

12,58

Corte Raso

6

P. bravo

10,51

Corte Raso

7

P. bravo

38
37
37
37
38

13,55

5

8D

P. nigra

9D

9D
9A D
9B D
9M D

P. nigra
P. nigra
P. bravo
P. nigra

35
37
35
38

Total Lote 9

3,79

Corte Raso
Desbaste intensidade de 33% 1/3 (desbaste de
todas as árvores na 3 linha de plantação),
29,56
desbaste de 3 em 3 linhas, iniciando-se na 3
linha de plantação e assim sucessivamente)
6,68 Desbaste intensidade de 33% 1/3 (desbaste de
9,01 todas as árvores na 3 linha de plantação),
5,10 desbaste de 3 em 3 linhas, iniciando-se na 3
16,44 linha de plantação e assim sucessivamente)
37,22

10 D

P. bravo

37

11 D

P. bravo

37

Área total (ha)
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Desbaste intensidade de 33% 1/3 (desbaste de
todas as árvores na 3 linha de plantação),
15,75
desbaste de 3 em 3 linhas, iniciando-se na 3
linha de plantação e assim sucessivamente)
Desbaste intensidade de 33% 1/3 (desbaste de
todas as árvores na 3 linha de plantação),
19,41
desbaste de 3 em 3 linhas, iniciando-se na 3
linha de plantação e assim sucessivamente)

174,55
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3 - Visitas e esclarecimentos:
3.1 - A Florestgal S.A. promove a visita aos lotes e aconselha os potenciais proponentes a fazê-lo antes
de apresentarem proposta por forma a conhecerem e avaliarem as condições da estação ecológica,
características do terreno e as produtividades dos povoamentos de cada lote.
3.2 - As visitas aos lotes poderão ser realizadas até ao dia 21 de setembro e poderão ser agendadas
através do telefone 935 852 585 ou do correio eletrónico geral@florestgal-sa.pt.
3.4 O prazo para os pedidos de esclarecimentos por escrito é o dia 18 de setembro. 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 - Apresentação de proposta:
A proposta deve ser constituída pela oferta de preço (sem IVA) que o proponente se propõe pagar por
cada lote, podendo apresentar proposta para um ou mais lotes.
A proposta deverá ser encerrada num envelope fechado e expedida através de correio registado com
aviso de receção ou com protocolo de entrega, até às 17:00 horas do dia 25 de setembro, na sede da
Florestgal S.A. cuja morada é a seguinte: Av. Comendador Joaquim Araújo Lacerda, No 16- 18, 3260 –
412 Figueiró dos Vinhos.
O envelope fechado referido anteriormente deverá apenas conter no seu rosto:
1. A identificação e endereço do remetente;
2. O endereço da Florestgal S.A.;
3. Os seguintes dizeres: “Proposta de alienação de material lenhoso em pé – Famalicão - 2020”.
Com a proposta devem apresentar-se os seguintes elementos e documentos:
1. Identificação do proponente (para efeitos relacionados com comunicações: nome, morada,
contactos telefónicos, n.º de fax e ou email);
2. Certidão do registo comercial;
3. Certidão de não dividas ao fisco;
4. Certidão de não dívidas à segurança e social;
5. Documento de registo de operador, no sistema de Registo Inicial de operador (RIO) previsto no
decreto-Lei n.º 76/2013;
6. Certificado de operador económico da Autoridade Fitossanitária Nacional;
7. Proposta de preço por lote (sem IVA).
Florestgal, S.A. Agosto de 2020

4

Caderno de Encargos
Alienação de material lenhoso de resinosas * Famalicão da Serra * Agosto de 2020

A Florestgal, S.A. aceita que o proponente apresente uma declaração de compromisso, onde este se
obriga a entregar na data da celebração do contrato todos os elementos e documentação exigidos para
a apresentação da proposta.
5 – Abertura e análise das propostas:
Após o término do prazo da receção das propostas, a abertura das mesmas far-se-á por uma comissão
constituída para tal ato.
O critério de classificação e valorização das propostas, caso estas sejam exequíveis em termos de
análise e de acordo com os procedimentos estabelecidos neste caderno de encargos e anexos, será o
critério de preço mais elevado.
No caso de o valor da proposta apresentada não cumprir a expetativa da Florestgal, poderá ser solicitado
aos proponentes a reformulação da proposta.
6 - Decisão da venda:
A Florestgal, S.A. 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 de indemnizar os proponentes seja a que titulo
for.
7 – Pagamento e Contrato de compra e venda:
O pagamento integral (acrescido de IVA) será concretizado no momento da outorga do Contrato de
Compra e Venda de Material Lenhoso e poderá ser efetuado pelas seguintes modalidades:
• Transferência bancaria para a conta da Florestgal no IGCP com o IBAN PT 50 0781 0112 0112
0014301 17.
• Cheque à ordem da Florestgal S.A.
Encontra-se anexo a este caderno de encargos uma minuta do Contrato de Compra e Venda de Material
Lenhoso.
Os lotes de desbaste (8,9,10 e 11), na data da outorga do contrato o comprador, para alem do pagamento
integral do valor do lote, pagará em termos de caução 20% do valor da alienação do lote. Estes 20%
serão devolvidos ao comprador no momento da finalização da exploração do lote se verificar que
executou o desbaste segundo a intensidade definida para o lote.
Se verificar que a intensidade de desbaste foi superior à definida pela Florestgal S.A., o comprador fica
sem o direito de receber o valor da caução, como será obrigado a pagar o valor dos prejuízos causados
no povoamento, à Florestgal ou a terceiros. Os prejuízos serão calculados com base na perda de
rendimento futuro.
A validação da correta exploração do lote segundo a intensidade de desbaste definida para esse lote
será efetuada no fim da exploração, em formulário próprio, e efetuada pelo técnico de campo,
coordenador da unidade da gestão e pelo comprador.
Florestgal, S.A. Agosto de 2020
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Se validação da exploração comprovar que a exploração se encontra de acordo com os requisitos de
intensidade de desbaste, o valor da caução será devolvido ao comprador 10 dias uteis após a data da
validação.
8 – Prazo e planeamento da exploração:
A Florestgal fixa como data de início da exploração a data da boa cobrança do pagamento integral e o
prazo limite para a conclusão da exploração as seguintes datas para os todos lotes (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
e 11) a data de 30 de Setembro de 2021.
Se a exploração não estiver concluída na data limite, o comprador sujeita-se a indemnizar a Florestgal
S.A. de todos os prejuízos, mormente os relacionados pelos atrasos no crescimento do povoamento e
ou de outros prejuízos resultantes do não cumprimento do prazo estabelecido.
Na data limite à conclusão da exploração, só se considera concluída se o comprador tiver retirado toda
a madeira cortada, sobrantes de exploração e deixado os caminhos e aceiros limpos e reparados.
Para além dos prejuízos causados a Florestgal pelo atraso, estipula-se um valor da indemnização a
pagar por cada dia de calendário após a data limite de 0,5% do valor da adjudicação.
9 – Acessos ao local de exploração
Se no decorrer da exploração o comprador considerar que as condições de extração são insuficientes,
deverá requer à Florestgal, S.A., por escrito, autorização para a abertura de caminhos, trilhos e ou linhas
de extração.
Os caminhos, trilhos e linhas de extração caso autorizadas, só poderão ser traçadas com orientação
técnica da Florestgal, S.A.
Todos os encargos de caminhos, trilhos e linhas de extração são da responsabilidade do adquirente.
10 - Obrigações Legais:
O proponente 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.
Todas as máquinas, equipamentos e viaturas utilizadas pelo proponente, em trânsito ou em exploração,
deverão estar legalizadas de acordo com os termos da Lei em vigor.
O proponente 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.

Florestgal, S.A. Agosto de 2020
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CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MATERIAL LENHOSO EM PÉ
Entre:
FLORESTGAL – EMPRESA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO FLORESTAL, S.A., pessoa
coletiva n.º 504.528.319, com sede social na Rua Comendador Joaquim Araújo Lacerda, 16-18, em
Figueiró dos Vinhos, registada na 2ª Secção da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
sob o nº 504.528.319, anterior 10.027, com o capital social de vinte e quatro milhões e setecentos
mil euros., neste ato devidamente representada pelos seus Administradores, [(Titulo + nome)],
natural da freguesia de [(nome da freguesia)], concelho de [ (Nome do concelho)], titular do
Cartão de cidadão n.º [] valido até [(data de validade)], emitido pela Republica Portuguesa e
[(Titulo + nome)], natural da freguesia de [(nome da freguesia)], concelho de [ (Nome do
concelho)], titular do Cartão de cidadão n.º [], valido até [(data de validade)], emitido pela
Republica Portuguesa, ambos com domicílio profissional na Rua Comendador Joaquim Araújo
Lacerda, 16-18, adiante designada de PRIMEIRA CONTRATANTE.-------------------------------------

E

[(Titulo + nome)], com sede na [Morada)], matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de [], com numero de matricula e identificação fiscal [(n.º contribuinte/Fiscal)], com
capital social de [], neste ato devidamente representada pelo(s) [(Titulo + nome)], natural da
freguesia de [(nome da freguesia)], concelho de [ (Nome do concelho)], titular do Cartão de
cidadão n.º [] valido até [(data de validade)], emitido pela Republica Portuguesa e [(Titulo
+ nome)], [(estado civil)], natural da freguesia de [(nome da freguesia)], concelho de [
(Nome do concelho)], titular do Cartão de cidadão n.º [], valido até [(data de validade)],
emitido pela Republica Portuguesa, ambos com domicílio profissional na sede da sua
representada, adiante designada de SEGUNDA CONTRATANTE.---------------------------------------

É livre e de boa fé celebrado o presente Contrato de Compra e Venda de madeira em pé, que se
rege pelas seguintes cláusulas:

Florestgal, S.A. Agosto de 2020
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Cláusula 1.ª
(Considerações)
1.

A PRIMEIRA CONTRATANTE é proprietária de povoamento(s) florestais designado(s)
por lote(s] [(n.º do lote(s))] situados na propriedade denominada de [nome da
propriedades], localizada no(s) concelho(s) de [nome do Concelho(S)],

e na(s)

freguesia(s) de [nome da(s) Freguesia(s)], A localização do(s) lote(s) encontra-se
devidamente identificada na cartografia junta ao presente contrato como Anexo I, dele
fazendo parte integrante. -----------------------------------------------------------------------------------2.

A SEGUNDA CONTRATANTE é uma entidade que se dedica à exploração de produtos
florestais, estando legalmente constituída, e que assegura executar, de acordo, com a
legislação em vigor, de acordo com as boas práticas silvícolas, a correta gestão das
operações de exploração do material lenhoso, até ao seu termo, e respeitando as regras
ambientais e de segurança.--------------------------------------------------------------------------------Cláusula 2.ª
(Objeto)

1.

Pelo

presente

contrato,

a

PRIMEIRA

CONTRATANTE

vende à

SEGUNDA

CONTRATANTE, livre de ónus ou encargos, nas condições previstas no presente, no
caderno de encargos e nas especificações técnicas, que constituem o Anexo II a este
contrato, a totalidade do material lenhoso de resinosas que resultar da exploração do
povoamento de resinosas referido no n.º 1 da cláusula 1.ª.---------------------------------------2.

Durante o período de vigência do presente contrato, a SEGUNDA CONTRATANTE
procederá a todas as operações de exploração florestal, designada mas não unicamente,
corte, rechega, carga empilhamento e transporte, e bem assim à eliminação de todos os
sobrantes que da mesma provierem.--------------------------------------------------------------------

Cláusula 3.ª

(Valor da venda)
1. A paga à PRIMEIRA CONTRATANTE pelo material lenhoso em pé do(s) lote(s) referido(s)
no N.º1 da cláusula 1.ª, na data de celebração deste contrato, a quantia de
__________________________________________________________ euros acrescido de
IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------------------------------------2. A quantia a que se refere o ponto 1. da presente cláusula deverá ser paga por transferência
bancária para a conta titulada pela PRIMEIRA CONTRATANTE junto do IGCP com o IBAN
nº PT50 0781 0112 0112 0014301 17, devendo a SEGUNDA CONTRATANTE, neste último
Florestgal, S.A. Agosto de 2020
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caso, enviar, de imediato, cópia do comprovativo da respetiva transferência à PRIMEIRA
CONTRATANTE, para o correio eletrónico geral@florestgal-sa.pt. ------------------------------------3. No caso de todos ou algun(s) do(s) lote(s) alienados neste contrato for pela modalidade
de desbaste, A SEGUNDA CONTRATANTE fica obrigada a pagar a titulo de caução do
comprimento da intensidade de desbaste definida o pagamento de 25% do valor total da
alienação do(s) lote(s), o valor da caução será devolvido à SEGUNDA CONTRATANTE,
10 dias uteis após a data validação em formulário, pelo técnico de campo, coordenador
da unidade de gestão e do comprador, que a exploração florestal, mormente a intensidade
de desbaste, foi efetuada segundo os requisitos do caderno de encargos da alienação do
lote.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláusula 4.ª

(Vigência do contrato)
1. Este contrato entra em vigor na data da sua celebração e tem por termo o dia 30 de
setembro de 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Se a exploração florestal dos lotes não estiver concluída no termo do contrato, a

SEGUNDA CONTRATANTE fica responsável pelo pagamento de todos prejuízos
causados à PRIMEIRA CONTRATANTE ou a terceiros, como ficará obrigada a pagar
uma indemnização de 0,5% do valor da alienação deste lote por dia de calendário de
atraso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláusula 5.ª

(Cobertura e riscos)

1. A SEGUNDA CONTRATANTE procederá às operações de exploração florestal do material
lenhoso em pé do lote referido no n.º 1 da cláusula 1.ª, por sua conta e risco e assume toda
a responsabilidade com os recursos humanos e meios mecânicos e ou outros que utilizar
para o efeito, durante período de vigência do presente Contrato.------------------------------------2. A responsabilidade por todos os riscos, mormente, roubo, deterioração, incêndio
relativamente ao material lenhoso do presente contrato, será, a partir da data da sua
celebração, da SEGUNDA CONTRATANTE. ------------------------------------------------------------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 da SEGUNDA CONTRATANTE ou dos recursos humanos afetos aos trabalhos de
exploração serão inteiramente da responsabilidade da SEGUNDA CONTRATANTE.---------Florestgal, S.A. Agosto de 2020
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4. Constitui obrigação da SEGUNDA CONTRATANTE a subscrição de seguro de
responsabilidade civil de exploração, que garantirá a cobertura de qualquer sinistro ocorrente,
e de seguro de acidentes de trabalho, seguros estes que permanecerão obrigatoriamente
ativos durante a vigência do presente Contrato.
5. A existência dos seguros mencionados não limita a responsabilidade legalmente exigida à
SEGUNDA CONTRATANTE.-----------------------------------------------------------------------------------

Cláusula 6.ª
(Inicio e acompanhamento da exploração)

1. A Exploração florestal do povoamento descrito na cláusula 1.ª só poderá iniciar-se após a boa
cobrança do valor global da venda referido na cláusula 3.ª.------------------------------------------------2. Não poderão ser iniciados os trabalhos de exploração sem a prévia comunicação à PRIMEIRA
CONTRATANTE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------.
3. À PRIMEIRA CONTRATANTE assiste a faculdade de, diretamente ou através de entidade por
si designada, acompanhar, supervisionar e/ou fiscalizar a execução das operações de
exploração.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. A SEGUNDA CONTRATANTE, durante a exploração florestal é obrigada a comunicar
formalmente à PRIMEIRA CONTRATANTE e ao técnico de campo responsável pela supervisão
da propriedade para esclarecimento de qualquer dúvida, detalhe ou participação de qualquer
ocorrência anormal.----------------------------------------------------------------------------------------------------5. O nome e contacto telefónico do técnico de campo e responsável pela supervisão da propriedade
encontra-se identificado na cartografia junta ao presente contrato como Anexo I, dele fazendo
parte integrante----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cláusula 7.ª

(Circulação)
1. A PRIMEIRA CONTRATANTE, autoriza, durante o período de vigência deste contrato a
SEGUNDA CONTRATANTE a utilizar os caminhos e acessos das propriedades onde se
localizam o(s) lote(s) objeto deste contrato.---------------------------------------------------------------2. A SEGUNDA CONTRATANTE no fim da exploração florestal deverá deixar os caminhos e
acessos limpos e em caso de existirem danos na plataforma que condicionem a circulação
de veículos deverão proceder à sua reparação. -----------------------------------------------------------
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Cláusula 8.ª
(Resolução)
1. Constituem, entre outras, justa causa para resolução do presente contrato, por parte da
PRIMEIRA CONTRATANTE:
i. O não pagamento por parte da SEGUNDA CONTRATANTE da quantia referida na
Cláusula Terceira; ---------------------------------------------------------------------------------------ii. A violação por parte da SEGUNDA CONTRATANTE das regras da arte relativas aos
trabalhos de corte, rechega, carga ou de transporte; -------------------------------------------iii. O incumprimento, a qualquer título, dos prazos estabelecidos na Cláusula Quarta. ---2. A resolução opera por meio de simples notificação escrita dirigida pela PRIMEIRA à
SEGUNDA CONTRATANTE, produzindo efeitos no terceiro dia útil seguinte à data da
respetiva expedição. -----------------------------------------------------------------------------------------3. Em acréscimo ao disposto no número anterior, as situações elencadas nas diversas
alíneas do nº 1 anterior, constituem a PRIMEIRA CONTRATANTE, de imediato e sem
necessidade de qualquer comunicação, no direito de vedar o acesso à SEGUNDA
CONTRATANTE aos locais da sua propriedade e a interromper todos os trabalhos direta
ou indiretamente relativos às operações que, no local, a SEGUNDA CONTRATANTE
tenha em curso. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Cláusula 9.ª
(Resolução de conflitos)
1. Para dirimir qualquer eventual conflito emergente do presente contrato os contraentes
escolhem o Foro da Comarca de Lisboa com expressa renúncia a qualquer outro. --------

Cláusula 10.ª
(Proteção de dados pessoais)
1. No âmbito do presente contrato, a PRIMEIRA CONTRAENTE efetuará a recolha e
tratamento de dados pessoais, quer estes tenham sido fornecidos diretamente pela
SEGUNDA CONTRAENTE ou tenham sido gerados pela PRIMEIRA CONTRAENTE, no
âmbito da celebração, execução, renovação ou cessação do contrato, os quais serão
tratados por esta, enquanto entidade responsável pelo seu tratamento e conservados
pelo tempo necessário à prossecução das respetivas finalidades, assegurando-se o
cumprimento do Regulamento Comunitário de Proteção de Dados e demais legislação
aplicável.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cláusula 11.ª
(Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo)
1. A PRIMEIRA CONTRAENTE poderá solicitar à SEGUNDA CONTRAENTE, estando este
obrigado a facultá-las, as informações e/ou documentos necessários ao cumprimento das
obrigações de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo,
autorizando expressamente para esse efeito a PRIMEIRA CONTRAENTE à sua recolha
e arquivo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cláusula 12.ª
(Comunicações/Notificações)
1. As notificações e outras comunicações previstas ou que devam ser efetuadas nos termos
do presente Contrato serão feitas por escrito por correio registado com aviso de receção,
correio eletrónico ou correio expresso.------------------------------------------------------------------(a) Para a Primeira Contraente:
Endereço postal: Rua Comendador Joaquim Araújo Lacerda, nº 16-18, 3260-412 Figueiró
dos Vinhos
Endereço eletrónico: geral@florestgal-sa.pt
(b) Para a Segunda Contraente:
Endereço postal: : [Endereço postal],
Endereço eletrónico: geral@florestgal-sa.pt
Endereço eletrónico: [correio eletrónico],
1. Fica acordado pelas partes que as moradas acima indicadas são os domicílios
convencionados para efeitos de comunicações e/ou notificações a serem efetuadas no
âmbito do presente contrato de arrendamento, sendo suficientes, válidas e eficazes, a
partir da data da sua receção, quando não seja outra a forma especialmente prevista,
desde que feitas por escrito e enviadas por carta registada com aviso de receção.
2. Qualquer alteração dos endereços acima indicados, deve ser comunicada à contraparte
com uma antecedência prévia de pelo menos 5 (cinco) dias, sob pena da Parte que assim
não houver procedido, não poder enjeitar as consequências de qualquer notificação que
para aqueles lhe seja dirigido.
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Cláusula 13.ª
(Alterações/Modificações)
1. O presente Contrato exprime a única, fiel e atual vontade das partes, ora Contraentes,
pelo que, qualquer alteração ou modificação ao mesmo carece de documento escrito,
assinado por ambas as Partes.

Feito e celebrado em Figueiró dos Vinhos, em ____ de ____ de ____ em dois
exemplares devidamente rubricados e assinados, um para cada uma das Partes.----

____, __ de_____________ de 20__

A PRIMEIRA CONTRATANTE
Florestgal S.A.

[ - Administrador]

[ - Administrador]

Florestgal, S.A. Agosto de 2020

SEGUNDA CONTRATANTE
[]

[]

[]
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Anexo I - Contrato
Cartografia da localização do lote de material lenhoso
Contacto do Técnico Florestal Responsável
Telemóvel: XXX.XXX.XXX
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Anexo II
Especificações técnicas da exploração florestal
Resinosas
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Abate e processamento

O abate e processamento e referente ao corte das árvores, desrama, 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 ao
solo, para se obter um melhor aproveitamento da
madeira, facilitar a rechega e favorecer a rebentação.
 Sempre que o abate possa colocar 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.
 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.
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Abate e processamento
 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.
 Evitar efetuar a circulação de máquinas de abate segundo a
linha de maior declive.
 Verificar as boas condições de operação e segurança de
máquinas e equipamentos em cada turno.
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 rechega
e 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 estiver
escorregadia.
 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, adaptado
e 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. Agosto de 2020
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Empilhamento
 O local de empilhamento, o terreno estável e deve ser o mais
plano 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 altura
que as torne instáveis (cerca de 4 m). Procurar adequar as
dimensões das pilhas ao equipamento de rechega e ao de
carregamento.
 Evitar a constituição de pilhas e ou concentração de resíduos
nas linhas de água e suas faixas de proteção ou em zonas
destinadas à conservação da biodiversidade, as pilhas devem
estar 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 condutas
de água ou gás. (A grua não deve ser acionada se alguma
parte da máquina estiver a menos de 15 m de linhas de alta
tensão). No caso de se tocar em cabos de alta tensão, não
saltar da máquina 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 sobrantes
e resíduos de exploração que possam cair para a via publica
devem ser imediatamente retirados.
 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.
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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.

.

Florestgal, S.A. Agosto de 2020

 Todos os locais de carregamento que não voltem a ser
utilizados devem ser mobilizados e recuperado o perfil inicial do
terreno através das operações que se considerarem
convenientes.
 Evitar efetuar carregamentos imediatamente ao lado das
estradas. Caso não haja outra possibilidade, todos os sobrantes
e resíduos de exploração que possam cair para a via publica
devem ser imediatamente retirados, e colocar triângulo de présinalização a pelo menos 30 m da retaguarda, com boa
visibilidade a pelo menos 100 m.
 Ter cuidado ao efetuar carregamentos com precipitação ou a
carregar 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.
 Os veículos a carregar devem estar estacionados de modo
seguro, com o travão de mão acionado.
 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 uma
distância de segurança, fora da zona de risco, porque os toros
podem 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 por
cabos, cordas ou cintas suficientemente robustos e ajustáveis,
para impedir que os troncos se desloquem durante o
transporte.
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Transporte
 Devem ser respeitados os limites de peso de conjunto camiãoreboque, garantindo condições de segurança e em
cumprimento com o Código da Estrada e restante legislação
em 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 dos
camiões.
 Em situações de “atascamento” deve-se fazer a descarga de
pelo menos metade da carga do camião ou semirreboque
antes 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 a 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.
 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.
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Segurança e higiene
 Verificar as boas condições de operação e segurança de
máquinas 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 realizarse 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, maquinas 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.
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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.
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Outras Considerações
 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 operações
de exploração e a livre circulação de veículos. As instalações de
apoio e estaleiros no fim da exploração devem ser desmontadas
e todos os materiais, desde cabos a contentores, etc…, devem
ser removidos do local.
 Evitar o armazenamento de combustíveis, lubrificantes, óleos,
pneus e resíduos no local da exploração. Quando considerado
necessário, 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.
 No caso de haver terras contaminadas com derrames de óleos,
combustíveis ou outros químicos, em pequena quantidade.
Deve-se construir uma vala ao redor do derrame, para
contenção e limitação da área afetada, incorporar resíduos
orgânicos (serradura, casca, folhas, etc.) na área afetada e
cobrir com fina camada de terra, a fim de acelerar a
degradação e evitar a sua exposição e escorrimento. Isolar e
sinalizar a área. Quando possível estas terras contaminadas
devem ser removidas para locais autorizados. Derrame em
grande quantidade usar os procedimentos anteriores e
comunicar de imediato a proteção civil ou bombeiros.
 Os resíduos perigosos (baterias, pilhas, óleos e materiais
contaminados) devem ser armazenados temporariamente até
serem encaminhados para operadores externos licenciados
para o transporte, tratamento, valorização e eliminação.
(consultar Agência Portuguesa do Ambiente: www.inresiduos.pt)
 Reparar eventuais danos provocados em infraestruturas, tanto
rodoviárias, muros, habitações, quer sejam públicos ou privadas
antes da conclusão e abandono do local da exploração.
 Durante o período crítico de incêndios deve-se ter especial
cuidado na execução de operações e evitar procedimentos
por exemplo fumar, que poderão causar um incendio ou
incrementar o risco de ocorrência de incêndio.
 As máquinas de exploração ou transporte não devem entrar em
linhas de água, exceto em locais de travessia identificados.
 O preenchimento e envio para o ICNF I.P. do manifesto de corte,
até 30 dias após a realização do corte.
 Destruição dos resíduos de exploração de resinosas de acordo
(Portaria n.º 103/2006 de 6 de fevereiro) que regula atividade de
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eliminação de sobrantes após corte, abate ou desbaste de
coníferas.
 Preenchimento prévio ao transporte de o manifesto de Abate,
Desramação e Circulação de Madeiras de Coníferas, de
acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 123/2015, de 3 de
julho.
é
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