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Consulta ao mercado para a comercialização de cortiça com exploração à custa do comprador
Campanha de 2022

CADERNO DE ENCARGOS

A Florestgal - Empresa de Gestão e Desenvolvimento Floresta S.A., adiante FLORESTGAL, vem, por
este meio estabelecer um procedimento para a alienação de cortiça na árvore, no corrente ano, para
cinco (5) Unidades de Gestão (UG´s) de que é proprietária, o qual se rege pelas condições expressas
neste Caderno de Encargos.

1. OBJETO:
O presente procedimento tem por objeto a alienação/venda de cortiça na árvore com exploração à custa do comprador, nas Unidades de Gestão propriedade da Florestgal, designadas
Quinta das Charas, Vale Coronado, Quinta do Barreiro, Cova do Louro–Zebro e Fiais, as quais
contêm os seguintes produtos suberícolas:
❖ Cortiça: Toda a cortiça resultante da despela de sobreiros com cortiça com 9 ou mais anos
de idade. Atendendo às condições dos povoamentos e à normal eficiência da exploração
da cortiça, é apenas admissível na exploração da cortiça a contabilização de um máximo
de 6% de fragmentos de cortiça (bocados e calços);
❖ Cortiça virgem: Toda a cortiça existente em sobreiros nunca descortiçados, no todo ou
em parte, e que se encontram sujeitos a requisitos legais específicos para serem sujeitos
à primeira extração de cortiça (desbóia). Na contabilização da quantidade total de cortiça
virgem incluem-se todos os fragmentos de virgem resultantes da sua exploração.

2. Localização das Unidades de Gestão (UG)
A localização das Unidades de Gestão onde se irá proceder à comercialização da cortiça, consta
da cartografia anexa ao presente Caderno de Encargos e que dele faz parte integrante, como
Anexo I, e que se lista na tabela seguinte:
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UG

CONCELHO

UG Quinta das Charas
UG Vale Coronado e UG Quinta
do Barreiro
UG Cova do Louro – Zebro
UG Fiais

FREGUESIA

Mogadouro

Bemposta, Tó, Peredo da Bemposta
União de Freguesias de Monfortinho e Salvaterra do Extremo
Marmelete
São Salvador e Santa Maria

Idanha-a-Nova
Monchique
Odemira

3. Quantidade de Cortiça Estimada
Tendo em consideração o histórico das extrações, são estimadas as seguintes quantidades de cortiça expressas em arrobas (@) líquidas, que se encontram listadas na próxima tabela, por Unidade
de Gestão:
UG

QUANTIDADE *

UG Quinta das Charas

265 @

UG Vale Coronado e UG Quinta do Barreiro

40 @

UG Cova do Louro – Zebro

70 @

UG Fiais

80 @

(*) A estimativa da cortiça líquida refere-se registo histórico do número total de @ de cortiça extraída na UG
há 9 anos com a aplicação da taxa de desconto de humidade. Esta estimativa não inclui os fragmentos de
cortiça (bocados e calços) nem a cortiça virgem explorada.

4. Visitas e esclarecimentos
4.1. - A FLORESTGAL promove visitas às áreas da extração da cortiça 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 respetivas produções.
4.2. - As visitas às áreas da extração da cortiça poderão ser realizadas entre os dias 26 de abril e
6 de maio de 2022, e poderão ser agendadas através do telefone 914 151 432 ou por correio
eletrónico para o seguinte endereço de correio eletrónico catarina.pinto@florestgal.pt com
a indicação “Visita à UG [indicar a UG pretendida] - comercialização de cortiça à custa do
comprador -campanha 2022”.
4.3. - Os pedidos de esclarecimento devem ser solicitados por escrito para o endereço de correio
eletrónico, consultas@florestgal.pt até às 18:00 horas do dia 6 de maio de 2022, com a
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indicação “Pedido de esclarecimento – comercialização de cortiça UG […] campanha de
2022”, comprometendo-se a FLORESTGAL a responder até 18.00 horas do dia 9 de Maio de
2022.
4.4. - A FLORESTGAL não tem a obrigação de agendar visitas ou de responder a pedidos de esclarecimento quando efetuados fora do prazo.
4.5. - A falta de cumprimento no disposto no n.º 4.1 torna os interessados responsáveis por todas
as consequências da errada interpretação que porventura façam.
4.6. - A recolha de amostras de cortiça (calas) poderá ser efetuada desde que seja solicitada à
FLORESTGAL, e sendo autorizada, será executada durante a visita, nas áreas de exploração
da cortiça, sob a supervisão de um colaborador da FLORESTGAL.

5. Apresentação de proposta
5.1. - A proposta deve ser constituída pela oferta de preço (sem IVA) que o proponente se propõe
pagar pela cortiça de cada Unidade de Gestão. O proponente pode apresentar proposta de
preço para uma ou várias unidades de gestão, desde que individualize os preços de compra
da cortiça nelas existente. Não são aceites propostas de preço global, salvo no caso das Unidades de Gestão de Vale Coronado e Quinta do Barreiro, que se apresentam em conjunto
em razão de serem contiguas.
5.2. - As propostas devem ser remetidas para seguinte endereço de correio eletrónico: consultas@florestgal.pt até às 18.00 horas do dia 11 de Maio, e no assunto da mensagem deve
referir-se: “Proposta de compra de cortiça com exploração a custa do comprador - Unidade
de Gestão […]– Campanha de 2022”.
5.3. - 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 por arroba, por Unidade de Gestão, sem IVA, para os seguintes
produtos suberícolas:
•

Cortiça;

•

Fragmentos (bocados e calços) de cortiça resultantes da exploração da cortiça com superfície inferior a 400 cm2;
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•

Cortiça virgem, no preço ofertado para a cortiça virgem inclui os respetivos
fragmentos resultantes da sua exploração;

c) Datas previsíveis do início e término da exploração;
d) Certidão do Registo Comercial;
e) Certidão de não dívida às finanças;
f)

Certidão de não dívida à segurança e social;

g) Documento de registo de operador, no sistema de Registo Inicial de Operador (RIO)
previsto no decreto-Lei n.º 76/2013;
h) Certificado de operador económico da Autoridade Fitossanitária Nacional;
i)

Declaração de compromisso do cumprimento, até ao dia 31 de dezembro do ano da
extração, da obrigação de emissão do “Manifesto de Produção Silvícola” ao ICNF I.P.,
conforme dispõe o n.º 3 do art.º 14 do DL 169/2001, de 25 de maio.

5.4. - A FLORESTGAL aceita que o proponente declare, por escrito, sob compromisso, que se
obriga a entregar, quando solicitado, os documentos indicados nas alíneas e); f); g);h) e I) do
número anterior.
5.5. - Resumo das especificações a ter em conta para apresentação da proposta de compra da
cortiça

a) A FLORESTGAL não assume quaisquer encargos, cabendo ao adjudicatário todas as
despesas e responsabilidades na extração, rechega, transporte, afetação de materiais, equipamentos e recursos humanos envolvidos no circuito da cortiça.

b) A FLORESTGAL considera o valor máximo de desconto de teor humidade da cortiça e
respetivos fragmentos no dia de exploração de 16%. O proponente caso queira apresentar proposta mais competitiva pode apresentar na sua proposta um teor de humidade inferior para o dia da exploração.

c) À cortiça que não for pesada no dia da exploração será descontado, por cada dia de
atraso na pesagem, 3% em relação ao teor de humidade de cortiça estabelecida para
o dia da exploração.

d) A quantidade máxima de fragmentos da exploração da cortiça (bocados e calços)
admissíveis nesta alienação é de 6% da quantidade de cortiça.
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e) Em todas as pesagens da cortiça, exceto na cortiça virgem, será aplicada a relação
da correspondência a cortiça, que se cifra em 94% da carga, assim como a correspondência de 6% relativa a fragmentos (bocados e calços).

f)

As pesagens da cortiça e cortiça virgem são obrigatoriamente diferenciadas.

g) A cortiça que permaneça em parque na Unidade de Gestão e que apenas seja pesada
após o 5º dia contado do dia da extração, não será objeto de qualquer desconto de
humidade.

6. Abertura e análise das propostas
6.1. - Após o término do prazo da receção das propostas, a abertura das mesmas far-se-á em
sessão reservada, por uma comissão de abertura e análise de propostas (CAAP) constituída
para tal ato.
6.2. - O critério de classificação das propostas, caso estas sejam exequíveis em termos de análise
e de acordo com os procedimentos estabelecidos no presente caderno de encargos, será o
critério do preço mais elevado, o qual será aplicado tendo por base as quantidades estimadas, combinadas com o preço unitário proposto, por arroba, de: cortiça, fragmentos (bocados e calços) e cortiça virgem.
6.3 - No caso de se verificar que uma ou mais propostas diferem em menos de 10% do valor da
melhor proposta, a CAAP poderá solicitar aos proponentes dessas propostas a reformulação
das mesmas.
6.4 - No caso de se verificar que uma ou mais propostas não cumprem com a expectativa da
FLORESTGAL, a CAAP poderá solicitar aos proponentes a reformulação da/s proposta/s.

7. Decisão e comunicação da adjudicação
7.1 - A FLORESTGAL reserva-se ao direito de não adjudicar, vender ou alienar, se entender que
nenhuma das propostas apresentadas ou reformuladas satisfaz os seus interesses, não resultando daí para a FLORESTGAL quaisquer responsabilidades ou deveres de indemnizar os proponentes seja a que titulo for.
7.2 . - A decisão de adjudicação da alienação da cortiça no âmbito deste procedimento de consulta ao mercado, será comunicada pela FLORESTGAL ao adjudicatário. A comunicação será
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remetida pelo seguinte correio eletrónico geral@florestgal.pt para o endereço de correio
eletrónico que o adjudicatário apresentou na proposta.
7.3 - Antes da data definida pela FLORESTGAL para o início dos trabalhos, deverá ser assinado
por ambas as partes um contrato de compra e venda que incluirá todas as especificações
deste documento e cuja minuta consta do Anexo II.
7.4 - O valor a ser adjudicado considera-se desonerado para a FLORESTGAL de quaisquer encargos, cabendo ao adjudicatário todas as despesas e responsabilidades na despela, afetação de
materiais, equipamentos e recursos humanos envolvidos no circuito da exploração da cortiça.

8. Pagamentos e Contrato de compra e venda
8.1 O pagamento do preço da cortiça será efetuado do seguinte modo:
8.1.1

- No prazo de 5 dias úteis, contados da data da comunicação da FLORESTGAL da decisão de adjudicação, o adjudicatário deverá depositar na conta da FLORESTGAL
junto do IGCP, com o IBAN PT 50 0781 0112 0112 0014301 17, a quantia correspondente a 30% do preço estimado da cortiça para a correspondente UG (acrescido de
IVA à taxa legal), a título de sinal e princípio de pagamento, sob pena da adjudicação
ficar sem efeito;

8.1.2

O preço estimado da cortiça (com o IVA) para cada UG é calculado com base na seguinte fórmula:
PEC = QCE [@] x PUC [€/@] x (1+IVA)

PEC

QCE.
PUC
IVA

Preço Estimado da Cortiça (com IVA)
Quantidade de Cortiça Estimada. A quantidade de cortiça estimada por unidade de
gestão encontra-se já apresentada na tabela do ponto dois deste caderno de encargos (Quantidade de Cortiça Estimada)
Preço Unitário da cortiça adjudicado por @ (arroba) (sem IVA)
Imposto de valor acrescentado (IVA) à taxa em vigor referente à comercialização
da cortiça
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8.1.3

- A título de reforço de sinal, o adjudicatário depositará na conta da FLORESTGAL
indicada no número 8.1. supra, na data da celebração e assinatura do contrato de
compra e venda de cortiça, a quantia de 30 % (trinta por cento) do preço estimado
da cortiça para a correspondente UG (acrescido de IVA à taxa legal);

8.1.4

- Os restantes 40 % (quarenta por cento) aos quais acresce o IVA à taxa legal, serão
pagos pelo comprador em duas prestações de 20% (vinte por cento) cada uma,
quando as pesagens acumuladas totalizarem, respetivamente 20% e 40% da quantidade total de cortiça estimada. O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária à conta da FLORESTGAL referida no número 8.1. supra;

8.1.5

- O comprador deverá remeter para o endereço de correio eletrónico da FLORESTGAL: geral@florestgal.pt, no prazo de cinco dias, os comprovativos de todas as transferências efetuadas para a conta da FLORESTGAL.

8.2 - A cortiça virgem e os respetivos fragmentos serão faturados pela FLORESTGAL e pagos pelo
comprador no prazo de 5 dias após a pesagem, não havendo lugar a qualquer desconto de
humidade.
8.3 - O acerto final do preço será feito em função do apuramento final das pesagens.

9. Apuramento do peso da cortiça
9.1. - A cortiça, os fragmentos (bocados e calços) e a cortiça virgem serão pesados sobre um veículo do comprador no momento em que saírem da área de exploração.
9.2. - Diariamente será efetuada a pesagem de toda a cortiça e fragmentos (bocados e calços)
extraídos nesse dia na UG. O apuramento do peso da cortiça no dia da extração será efetuado
numa báscula localizada a uma distância da UG não superior a 25 (vinte e cinco) quilómetros.
9.3. - Todas as pesagens de veículos sem carga (tara) e com carga têm de ser acompanhadas por,
pelo menos, um representante da FLORESTGAL.
9.4. - Os funcionários da báscula onde serão efetuadas as pesagens entregarão obrigatoriamente
os documentos das pesagens da tara e das pesagens com carga ao representante da FLORESTGAL, bem como, as correspondentes cópias aos representantes do Comprador.
9.5. - O Comprador deve alocar diariamente um número de veículos com capacidade de transporte da cortiça que garantam a saída da cortiça e respetivos fragmentos explorados nesse
mesmo dia na correspondente UG.
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9.6. - Se, por qualquer motivo, a cortiça e fragmentos extraídos no dia não forem pesados no
mesmo dia da extração, tendo em conta o teor do desconto de humidade máximo estabelecido para o dia de extração - 16% -, por cada dia de atraso na pesagem será aplicado um
decréscimo de 3% ao referido teor do desconto de humidade (a que correspondem as seguintes reduções por cada dia: 16%, 13%, 10%, 7%, 4%, 1% e 0%).
9.7. - Desde que a cortiça e os fragmentos estejam pesados, se o comprador tiver por conveniente, poderá solicitar à FLORESTGAL a cedência de um espaço para o armazenamento temporário da cortiça e fragmentos já pesados, caso em que recai sobre o comprador toda a
responsabilidade e riscos sobre quaisquer danos que venham a ocorrer na cortiça e fragmentos armazenados.
9.8. - Na carga da cortiça e fragmentos em cada veículo de pesagem poderão coexistir cortiças
exploradas em diferentes dias, caso em que caberá ao responsável pelo acompanhamento
dos trabalhos, designado pela FLORESTGAL, determinar as respetivas relações de cargas,
sendo estas definidas em percentagem (%) da carga do veículo

10. Prazos e Penalidades
10.1 - A data planeada pela FLORESTGAL para o início das operações exploração da cortiça é o
dia 30 de maio de 2022.
10.2 - O Comprador obriga-se a iniciar os trabalhos de descortiçamento na data planeada no n.º
anterior, sob pena de perda do sinal e demais pagamentos que tiverem sido feitos à FLORESTGAL.
10.3 - Caso o Comprador entenda antecipar temporalmente a data do início das operações de
exploração da cortiça, deve comunicar e solicitar antecipadamente, no prazo de 48 horas,
à FLORESTGAL, a autorização para antecipação da data do início das mesmas.
10.4 - Se até ao dia 22 de junho de 2022 a FLORESTGAL verificar que não existem condições
ambientais favoráveis ao descortiçamento, não será explorada a cortiça, ficando a presente
venda sem efeito, e a FLORESTGAL devolverá ao Comprador o valor do sinal e o reforço de
sinal que entretanto tenham sido pagos.
10.5 - A data-limite definida pela FLORESTGAL para a conclusão das operações de exploração da
cortiça é o dia 30 de julho de 2022. Este prazo poderá ser prorrogado pela FLORESTGAL,
mediante pedido do comprador, se ocorrer um caso de força maior, designadamente uma
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intempérie que impeça o normal desenvolvimento da exploração da cortiça, devendo o pedido ser reduzido a escrito e remetido para o correio eletrónico - geral@florestgal.pt.
10.6 - Ainda que as operações de exploração da cortiça não se encontrem concluídas da datalimite fixada no número anterior, o Comprador fica obrigado a pagar à FLORESTGAL, nessa
mesma data-limite, o remanescente, que ainda não tiver sido pago, da totalidade do valor
da cortiça estimada ao preço adjudicado por arroba.
10.7 - Para além dos prejuízos causados à Florestgal pelo atraso, estipula-se um valor da indeminização a pagar por cada dia de calendário para alem da data limite de 0,25% do valor da
adjudicação

11. Planeamento e supervisão da exploração
11.1 - 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 procedimento, mormente assegurar que toda a cortiça e respetivos fragmentos sejam pesados no dia da sua exploração.
11.2 - O acompanhamento e a supervisão da execução dos trabalhos de exploração da cortiça e
do cumprimento das demais condições da venda serão da responsabilidade da FLORESTGAL.
11.3 - Os poderes de acompanhamento e supervisão a que se refere o n.º anterior podem ser
conferidos a uma entidade externa, contratada pela FLORESTGAL.
11.4 - A alocação espacial e temporal dos locais da execução da exploração da cortiça é definida
pela FLORESTGAL.
11.5 - Os trabalhos de exploração da cortiça devem ser desenvolvidos no terreno de forma contínua e de acordo com a especificações constantes deste caderno de encargos e do contrato
de compra e venda, e de acordo com as demais orientações e sob a supervisão da FLORESTGAL.

12. Requisitos da exploração da cortiça
12.1 - O processo de descortiçamento será executado de forma manual com o recurso ao machado.
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12.2 - O descortiçamento será executado a pau batido.
12.3 - Terão de ser descortiçados todos os sobreiros em pau batido com cortiça criada com 9 ou
mais anos de idade e todos os sobreiros com cortiça virgem com 70 cm de perímetro do
tronco, medido sobre a cortiça, a 1,30 metros do solo (PAP).
12.4 - A altura permitida do descortiçamento é medida ao longo do fuste e das pernadas e não
pode exceder os seguintes múltiplos do perímetro do tronco, medido sobre a cortiça, a 1,30
metros do solo (PAP):
a) Três (3) vezes, para árvores produtoras de cortiça;
b) Duas (2) vezes, para arvores produtoras de cortiça virgem.
12.5 - Não é permitido o descortiçamento de cortiça em fustes e pernadas cujo perímetro, medido
sobre a cortiça no limite superior do descortiçamento, seja inferior a 70 cm.
12.6 - Não é permitida a expansão do descortiçamento para as braças dos sobreiros.
12.7 - O comprador está obrigado a inscrever sobre o fuste explorado, com tinta indelével e de
forma percetível, o algarismo das unidades do ano da tiragem da cortiça (algarismo 2).
12.8 - Não é permitido deixar “calços ou tacos” agarrados aos sobreiros, nem os riscar após o
descortiçamento.
12.9 -Toda a cortiça explorada no dia deverá ser imperativamente rechegada nesse dia.
12.10 - Não é permitido deixar cortiça por rechegar no local da exploração.
12.11 - Deve proceder-se à extração da cortiça com o máximo de cuidado, de forma não ferir a
árvore e evitar danificar o entrecasco com golpes ou pressões exageradas, bem como, não
forçar o descortiçamento quando a cortiça estiver a “dar mal”, para não provocar danos graves no entrecasco.
12.12 - No caso de ocorrência de feridas deve aplicar-se ou pincelar-se, sobre as feridas, uma
película cicatrizante adequada.
12.13 - Deve ser realizado um bom remate da extremidade superior do descortiçamento.
12.14 - Quando a cortiça recém-extraída é deixada no solo, para rechega, deve-se ter o cuidado
de fazer com que o ventre/barriga desta fique voltado para o solo, de modo a que a sua
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dessecação seja mais lenta, com o intuito de minimizar perda de humidade e, consequentemente, de peso.
12.15 - O descortiçamento deve iniciar-se pelas árvores sãs e sempre que se explore uma árvore
doente devem os operadores desinfetarem o machado.
12.16 - O machado tem de ser desinfetado todos os dias com o início dos trabalhos e regularmente durante os trabalhos da exploração.
12.17 - O desinfetante pode ser álcool 70% ou água oxigenada.
12.18 - Não é permitido o uso de produtos à base de lixívia (hipoclorito de sódio).
12.19 - Deve ser evitado o contato do machado com a terra.
12.20 - Não é permitido o descortiçamento após a ocorrência de dias com ventos fortes, secos e
quentes e em dias chuvosos.
12.21 - O comprador obriga-se a utilizar as técnicas adequadas e mão-de-obra especializada e
experiente.
12.22 - Se for detetado um tirador de cortiça que durante a exploração não cumpra com os requisitos da exploração da cortiça será de imediato impedido de continuar a trabalhar.
12.23 - Para além das condições estabelecidas no presente Caderno de Encargos, o comprador
obriga-se a cumprir o disposto no Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, que aprova o
regime jurídico da proteção do montado de sobro.
12.24 - No caso de se verificar que o descortiçamento não está a ocorrer de forma correta e que
seja evidente a frequência do incumprimento dos requisitos da exploração, legais ou das boas
práticas ambientais, as operações deverão cessar de imediato, assim que essa ordem seja
comunicada pela FLORESTGAL.

13. Boas Práticas Ambientais
O comprador obriga-se a respeitar e cumprir todas as boas práticas da exploração da cortiça, nomeadamente as seguintes:
a) Caminhos e aceiros: Mantê-los em bom estado de conservação e retirar de imediato
os detritos resultantes ou depositados durante o processo de exploração de cortiça e
ou operações conexas;
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b) Pontos de água: Proceder de modo a não impedir o acesso de pessoas e/ou veículos
aos pontos de água pela obstrução dos caminhos. Não contaminar as águas com quaisquer produtos ou resíduos;
c) Linhas de água: Não atuar sobre as zonas de proteção às linhas de água, exceto se
forem dadas outras indicações, e não depositar sobre essas zonas de proteção quaisquer detritos ou materiais que as contaminem e/ou obstruam;
d) Árvores e arbustos: Não cortar quaisquer arbustos ou árvores sem receber indicação
expressa para tal. Ao operar, proceder cuidadosamente de forma a não causar qualquer dano, particularmente sobre o seu sistema radicular.
e) Vida animal: Durante a exploração, se forem encontrados ninhos, tocas ou outros abrigos de animais selvagens, devem executar-se os trabalhos de forma a não perturbar
ou destruir esses habitats;
f)

Resíduos: Todos os resíduos devem ser recolhidos e guardados em recipientes adequados e retirados da floresta no mais curto espaço de tempo possível, tendo como
data-limite o dia do termo dos trabalhos, e devem ser encaminhados para o parque
de gestão de resíduos mais próximo e/ou em alternativa depositados em entidade licenciada, fazendo disso prova.

14. Acessos ao local de exploração
14.1. - Em situação alguma poderá colocar-se em causa o acesso ou a passagem de veículos ao
longo dos caminhos ou aceiros da unidade de gestão.
14.2. - Na área de exploração da cortiça apenas é permitida a passagem e a circulação de veículos
devidamente identificados pelo Comprador, e desde que sejam necessários para as operações exploração da cortiça, incluindo para o transporte de pessoal e cortiça.

15. Riscos
15.1 - O comprador procederá às operações da exploração da cortiça 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.
15.2 - Em caso algum a FLORESTGAL será responsabilizada pelos processamentos ou a utilização
final que seja dada à cortiça explorada.
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15.3 - A responsabilidade por todos os riscos, incluindo, roubo, deterioração e incêndio da cortiça,
será da responsabilidade do comprador.
15.4 - Em caso de ocorrência de furtos de cortiça extraída no interior da Unidade de Gestão,
mesmo aquela que não tenha apurado o seu peso, o Comprador é obrigado a efetuar o respetivo pagamento, sendo apurado o peso dessa cortiça com base no histórico do número de
machados por dia e do rendimento da cortiça explorada por machado por dia.
15.5 - Os eventuais prejuízos decorrentes da ocorrência de fogo florestal, acidente ou qualquer
outro 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.

16. Obrigações Legais
16.1 - O comprador obriga-se a cumprir todos procedimentos descritos neste caderno de encargos
e respetivos anexos, compromete-se a respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação laboral,
fiscal, de saúde e higiene e segurança no trabalho, ambiental e a referente à aquisição e
exploração da cortiça, bem como, qualquer outro normativo respeitante à atividade.
16.2 - Todas as máquinas, equipamentos e viaturas utilizadas pelo proponente, em trânsito ou em
exploração devem estar legalizadas nos termos da lei.
16.3 - O Comprador 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.
16.4 - Logo que solicitado, o comprador obriga-se a facultar a lista nominativa com os trabalhadores assalariados ou contratados para a realização dos trabalhos, 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.
16.5 - 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.
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16.6 - 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.
16.7 - O comprador deve ser o tomador do seguro de responsabilidade civil e quando lhe for
solicitado, deverá apresentar a respetiva apólice e o recibo comprovativo do pagamento do
respetivo prémio.
16.8 - O comprador garantirá o sigilo quanto a informações que os seus funcionários, ou qualquer
outro pessoal ao serviço venham a ter conhecimento durante a exploração.

17. Incumprimento e resolução
17.1 - Em caso de incumprimento pelo Comprador das condições do presente Caderno de Encargos e Contrato de Compra e Venda e que resultam na cessação da exploração da cortiça, o
comprador perde o sinal e fica obrigado a pagar toda a cortiça explorada, tendo como base
os preços por unidade (arroba) contratados.
17.2 - O disposto no número anterior produz efeitos mediante comunicação da FLORESTGAL remetida ao comprador com aviso de pagamento no prazo de 5 dias úteis.

Anexo I – Cartografia
Anexo II – Minuta do Contrato de Compra e Venda
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Anexo I
Cartografia
Venda de cortiça com exploração a cargo do comprador
Campanha de 2022
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Anexo II
Minuta do Contrato de Compra e Venda de Cortiça
exploração a cargo do comprador

Campanha de 2022
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CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CORTIÇA COM EXTRAÇÃO A CARGO DO COMPRADOR

Florestgal – Empresa de Gestão e Desenvolvimento Florestal, S.A., com o número único de matrícula na 2ª Secção da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de pessoa coletiva 504.528.319,
com sede na Avenida Comendador Joaquim Araújo Lacerda, 16-18, 3260-412 Figueiró dos Vinhos,
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 República Portuguesa, ambos com domicílio profissional na na sede da sua representada, adiante designada de Primeira Contraente;
E
______________________________, com sede na ______________________________, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de ____________ sob o número único de matrícula e de
identificação

fiscal ____________, devidamente representada pelo

seu representante,

______________________________, titular do Cartão de Cidadão número ____________, válido até
____________, com domicilio profissional na sede da sua representada, adiante designada por Segunda Contraente,
É livremente e de boa-fé celebrado o presente Contrato de Compra e Venda de cortiça com eploração
a cargo do comprador, que se rege nos termos da lei e pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1.ª
(Considerações)
1. A Primeira Contraente é proprietária de povoamento(s) florestais com exploração, na campanha
de 2022, de cortiça com 9 e mais anos, e de cortiça virgem, situados na unidade gestão (UG)
denominada de [nome da UG], localizada no concelho de __________ na(s) freguesia(s) de [Freguesias], propriedade da Primeira Contraente, a qual contém os seguintes produtos suberícolas:
a. Cortiça: Toda a cortiça resultante da despela de sobreiros com cortiça com 9 ou mais
anos de idade. Atendendo às condições dos povoamentos e à normal eficiência da
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exploração da cortiça, é apenas admissível na exploração da cortiça a contabilização
de um máximo de 6% de fragmentos de cortiça (bocados e calços);
b. Cortiça virgem: Toda a cortiça existente em sobreiros nunca descortiçados, no todo
ou em parte, e que se encontram sujeitos a requisitos legais específicos para serem
sujeitos à primeira extração de cortiça (desbóia). Na contabilização da quantidade
total de cortiça virgem incluem-se todos os fragmentos de virgem resultantes da sua
exploração.
2. A localização da(s) Unidade(s) de Gestão onde se irá proceder à comercialização da cortiça, encontra-se devidamente identificada na cartografia constante do anexo ao presente contrato
como Anexo I, e que dele faz parte integrante, e que se descreve na tabela seguinte:
UG

Concelho

Freguesia

3. A Segunda Contraente é uma entidade que se dedica à comercialização de cortiça, estando legalmente constituída, e que assegura executar, de acordo, com a legislação em vigor e com as
boas práticas, as operações de exploração da cortiça até ao seu termo, respeitando as regras
ambientais e de segurança.

CLÁUSULA 2.ª
(Objeto)
1. Pelo presente Contrato, a Primeira Contraente vende e a Segunda Contraente compra, livre de
ónus ou encargos, nos termos das cláusulas seguintes e do Caderno de Encargos constante do
Anexo II ao presente contrato e que dele faz parte integrante, a totalidade da cortiça, cortiça
virgem e fragmentos (bocados e calços) que resultarem da exploração a efetuar no ano de 2022,
referente à totalidade das árvores com 9 ou mais anos de criação, como a cortiça virgem, desde
que o seu perímetro à altura do peito seja superior a 70 cm, existentes no montado de sobro da
Unidade de Gestão referida no n.º 1 da cláusula 1.ª […] e cuja cartografia consta do Anexo I.
2. Durante o período de vigência do presente contrato, a SEGUNDA CONTRATANTE procederá a
todas as operações relacionadas com a extração, segurança e guarda da cortiça, designada, mas não
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unicamente, despela, rechega, carregamento, armazenamento, transporte para pesagens e saída da
cortiça, bem como pela eliminação de todos os sobrantes que da mesma provierem.

CLÁUSULA 3.ª
(Preço e Condições de Pagamento)
1. O preço da compra e venda da cortiça estipulado no presente contrato é o seguinte:
a) O Preço unitário da venda da cortiça é de € [●] ([●] euros) por @ (arroba) ao qual acresce
o IVA à taxa legal e o preço global estimado da cortiça corresponde à quantia de € [●] ([●]
euros), à qual acresce o IVA à taxa legal;
b) O Preço unitário da venda da cortiça virgem, é de € [●] ([●] euros) por @ (ao qual acresce
o IVA à taxa legal);
c) O preço unitário dos fragmentos de cortiça (bocados e calços) é de € [●] ([●] euros) por @
(ao qual acresce o IVA à taxa legal).
2. O Preço Global estimado da cortiça será pago pela Segunda Contraente à Primeira Contraente
do seguinte modo:
a) A título de sinal e princípio de pagamento, a Segunda Contraente pagará à Primeira Contraente o montante de 30% (trinta por cento) do preço global estimado da cortiça, que
corresponde à quantia de € [●] ([●] euros) à qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, e que
será pago no prazo máximo de 5 dias seguidos após a comunicação da adjudicação por
parte da Primeira Contraente, por meio de carta registada, e do qual esta dará quitação
após boa cobrança;
b) A título de reforço de sinal e pagamento, a Segunda Contraente pagará à Primeira Contraente o montante de 30 % (trinta por cento) do preço global estimado da cortiça, que corresponde à quantia de € [●] ([●] euros) à qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, que a
Segunda Contraente pagará na data da celebração e assinatura deste contrato, e de que a
Primeira Contraente dará quitação após boa cobrança;
c) O remanescente do preço, ou seja, 40 % (quarenta por cento) do preço global estimado da
cortiça, que corresponde à quantia de € [●] ([●] euros) à qual acresce IVA à taxa legal em
vigor, será pago pela Segunda Contraente em duas prestações iguais de 20% (vinte por
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cento) cada uma, quando as pesagens acumuladas totalizarem, respetivamente 20% e 40%
da quantidade total de cortiça estimada. Compete à Primeira Contraente notificar a Segunda Contraente da data em que esta deverá efetuar cada um destes pagamentos, mediante correio eletrónico dirigido para o endereço eletrónico da Segunda Contraente, constante do presente contrato.
3. A cortiça virgem e os bocados serão pagos pela Segunda Contraente à Primeira Contraente no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a sua pesagem, com o preço fixado nas alíneas a) e b)
do n.º 1, não havendo lugar a qualquer desconto de humidade.
4. As quantias a que se referem as alíneas a), b,) e c) do n.º 2 e o antecedente n.º 3 serão pagas
pela Segunda Contraente à Primeira Contraente mediante transferência bancária para a conta
titulada pela Primeira Contraente junto do IGCP com o IBAN PT 50 0781 0112 0112 0014301 17,
devendo a Segunda Contraente, de imediato, enviar para a Primeira Contraente cópia do comprovativo da transferência para o correio eletrónico geral@florestgal.pt.
5. Concluída a tiragem de toda a cortiça vendida ao abrigo do presente contrato, far-se-á, em face
das pesagens e das regras constantes da Cláusula Quarta, o apuramento das quantidades efetivamente extraídas, devendo a Contraente em favor da qual o acerto for apurado proceder à
faturação do montante a ele respeitante, o qual deverá ser pago pela contraparte no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a receção da respetiva fatura.
CLÁUSULA 4.ª
(Prazos e Planeamento da exploração)
1. O início dos trabalhos de exploração deverá ocorrer, impreterivelmente até ao dia 30 de maio
de 2022 devendo a Segunda Contraente notificar por escrito a Primeira Contraente, com uma
antecedência de, pelo menos, 5 (cinco) dias uteis, e por qualquer um dos meios previstos na
Cláusula Sétima, da data efetiva em que os trabalhos se iniciarão.
2. Se, até ao dia 30 de maio de 2022 a Primeira Contraente verificar que não existem condições
ambientais favoráveis ao descortiçamento, não se procederá à exploração da cortiça, ficando o
presente contrato de compra e venda sem efeito, caso em que a Primeira Contraente devolverá
à Segunda Contraente o valor do sinal e o reforço de sinal que entretanto lhe tiverem sido pagos.
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3. A Segunda Contraente obriga-se a iniciar os trabalhos de exploração da cortiça no prazo estipulado no n-º 1 da Cláusula 4ª do presente contrato, sob pena de perda do sinal e de incumprimento.
4. A Segunda Contraente compromete-se a executar e concluir a exploração da totalidade da cortiça até ao último dia útil dia útil do mês de julho de 2022, data do termo do presente contrato

CLÁUSULA 5.ª
(Apuramento da quantidade de cortiça)
1. A quantidade exata da cortiça existente nos montados será determinada por peso sobre camião,
a apurar em báscula a indicar pela Primeira Contraente localizada num raio não superior a 25
(vinte e cinco) quilómetros relativamente ao perímetro exterior da área de exploração, considerando-se para o efeito o peso bruto deduzido da tara do veículo.
2. À cortiça e fragmentos de cortiça (bocados e calços) aplica-se o desconto de [●]% de humidade
no dia da extração.
3.

Se por algum motivo, não for possível pesar a cortiça no dia da extração, tendo como referência
a taxa de humidade no primeiro dia, será efetuado, relativamente a esse índice de referência,
um desconto de 3% por dia que permaneça na exploração.

4. Os bocados e calços resultantes da extração ficam limitados a 6% do peso total líquido da cortiça
(cortiça efetivamente pesada menos o desconto de humidade).
5. A totalidade da cortiça virgem e respetivos fragmentos (calços e bocados), que forem explorados
serão pesados sobre o camião, não lhe sendo aplicável qualquer desconto de humidade.
6. Os custos da operação de pesagem – pagamento da báscula - correm por conta da Primeira
Contraente.

CLÁUSULA 6.ª
(Cobertura e Riscos)
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1. A Segunda Contraente procederá às operações de exploração da cortiça referidas no n.º 1 da
Cláusula 1.ª, compreendendo o conjunto de operações de despela, rechega, carregamento, armazenamento, transporte para pesagens e saída de cortiça, por sua conta e risco, e assume toda
a responsabilidade pelo cumprimento do caderno de encargos constante do Anexo II e com as
boas práticas silvícolas e demais requisitos legais e regulamentares aplicáveis à atividade, bem
como, com os recursos humanos e meios mecânicos e/ou outros que utilizar para o efeito, durante período de vigência do presente Contrato.

2. Todos os riscos direta ou indiretamente relacionados com a exploração e transporte da cortiça
mormente, roubo, deterioração, incêndio relativamente a cortiça explorada do presente contrato, ou por qualquer ato negligente, por parte da Segunda Contraente ou dos recursos humanos afetos aos trabalhos de exploração e transporte são inteiramente 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.

4. Constitui obrigação da Segunda Contraente a Subscrição de seguro de responsabilidade civil de
exploração, que garantirá a cobertura de qualquer sinistro ocorrente, designadamente ante a
primeira Contraente, e de seguro de acidentes de trabalho, seguros estes que permanecem obrigatoriamente ativos durante a presente vigência deste contrato e cujas apólices e comprovativos
de pagamento devem ser remetidos para Primeira contraente no prazo limite de 2 dias antes do
início da exploração.

5. A existência dos seguros mencionados não limita a responsabilidade legalmente exigida à Segunda Contraente.
6. Desde a data do início dos trabalhos até à sua integral conclusão, a Segunda Contraente é a única
responsável pela segurança e guarda da cortiça, sendo igualmente responsável por quaisquer
danos causados na propriedade em geral e/ou nas árvores em particular decorrentes das operações de exploração e transporte da cortiça ou quaisquer operações conexas.
CLÁUSULA 7.ª
(Acompanhamento da exploração)
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1. Não poderão ser iniciados os trabalhos sem a prévia comunicação à Primeira Contraente.
2. À Primeira Contraente assiste a faculdade de, diretamente ou através de entidade por si designada, acompanhar, supervisionar e/ou fiscalizar a execução dos trabalhos da responsabilidade
da Segunda Contraente, sem que tal acompanhamento, supervisão e/ou fiscalização possam servir-lhe de fundamento para se eximir ou mitigar as responsabilidades e/ou consequências decorrentes do incumprimento do presente contrato.
3. A Segunda Contraente, durante a exploração florestal é obrigada a comunicar formalmente à
Primeira Contraente e ao técnico de campo responsável da unidade de gestão, para o esclarecimento de qualquer dúvida ou detalhe ou para a participação de qualquer ocorrência anormal.
4. O nome e o contacto telefónico do técnico de campo e responsável pela Unidade de Gestão encontra-se identificado na cartografia constante do Anexo I ao presente contrato.
CLÁUSULA 8.ª
(Circulação)

1. A primeira Contraente autoriza, durante o período de vigência deste contrato a Segunda Contraente a utilizar os caminhos e acessos da Unidade de Gestão na zona da exploração da cortiça.
2. A Segunda Contraente, no fim da exploração florestal, deverá deixar os caminhos, aceiros e acessos limpos e no caso de existirem danos na sua plataforma que condicionem a circulação de veículos deverá proceder à sua reparação.
3. Se, no decorrer da exploração florestal a Segunda Contraente considerar que as condições de
extração são insuficientes deve requerer à primeira Contraente, por escrito, autorização para
proceder à limpeza de matos em determinada zona, abertura de caminhos, trilhos e/ou linhas
de extração.
4. As limpezas de mato, caminhos, trilhos e linhas de extração autorizados, só podem ser traçados
com orientação técnica da Primeira Contraente.
5. Todos os encargos com a limpeza de matos, abertura/manutenção de caminhos, trilhos e/ou
linhas de extração são da exclusiva responsabilidade da Segunda Contraente.
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CLÁUSULA 9.ª
(Obrigações)

1. A Segunda Contraente obriga-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.
2. 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.
3. A Segunda Contraente assume que será a única e exclusiva 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.
4. A Segunda Contraente procederá às operações da exploração da cortiça conforme com as especificações constantes do Caderno de Encargos (Anexo II), 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.
CLÁUSULA 10.ª
(Resolução)
1. Constituem, entre outras, justa causa de resolução do presente contrato por parte da Primeira
Contraente, dando-lhe de imediato o direito a vedar o acesso da Segunda Contraente aos locais
da sua propriedade e a interromper os trabalhos de exploração e transporte de cortiça neste
previstos:
(i) O não pagamento atempado por parte da Segunda Contraente das quantias referidas nas
alíneas do n.º 2 da Cláusula Terceira;
(ii) A violação, por parte da Segunda Contraente, das regras da arte relativas à exploração;
(iii) A suspensão pela Segunda Contraente por mais de 10 (dez) dias interpolados ou por mais
de 5 (cinco) dias corridos (neles se incluindo fins de semana e/ou feriados) dos trabalhos previstos no presente contrato.
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2. A resolução opera por meio de simples notificação escrita dirigida pela Primeira à Segunda Contraente produzindo efeitos no dia útil seguinte à data da respetiva expedição.
CLÁUSULA 12.ª
(Comunicações)
1. Todas as comunicações decorrentes da execução do presente contrato e a efetuar entre as Partes deverão sê-lo por escrito, para os contatos que a seguir se identificam:

Primeira Contraente:
Av. Comendador Joaquim Araújo Lacerda, nº 16-18,
3260-412 Figueiró dos Vinhos
Telefone: (…)
Correio Eletrónico: geral@florestgal.pt
Segunda Contraente:
(…)
2. As Partes obrigam-se a comunicar prévia e mutuamente, através de carta registada com aviso
de receção, quaisquer mudanças relativas aos contatos referidos no número anterior, sob pena
de se considerarem devidamente notificadas e de não poderem enjeitar qualquer efeito, que do
conteúdo de todas as comunicações para aqueles efetuadas, decorra.

CLÁUSULA 13.ª
(Proteção de dados pessoais)

No âmbito da celebração 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.

CLÁUSULA 14.ª
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(Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo)

A Primeira Contraente poderá solicitar ao 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 15.ª
(Confidencialidade e Know-How)
A partes obrigam-se mutuamente, a não divulgar, durante o período de vigência do presente contrato, bem como após a sua cessação, quaisquer informações de natureza confidencial que as Partes
troquem entre si, designadamente informações referentes à sua organização, métodos de produção
ou negócios, clientela, propriedade industrial e direitos de autor ou de que tenha conhecimento no
decurso da prestação de serviços, sob pena de incorrer em responsabilidade civil e criminal.
CLÁUSULA 16.ª
(Interpretação e Foro competente)
1. As partes declaram que celebram o presente contrato de livre vontade e de boa-fé, e que o
mesmo corresponde e exprime a vontade de cada uma, sendo que, em tudo o que for omisso se
rege pelas disposições legais em vigor.
2. As partes acordam que qualquer litígio emergente do presente contrato será dirimido pelos Tribunais da Comarca de Figueiró dos Vinhos, com expressa renúncia a qualquer outro, exceto
norma imperativa em contrário.
CLÁUSULA 17.ª
(Alterações/Modificações)
O presente Contrato exprime a única, fiel e atual vontade das partes, ora contratantes, pelo que,
qualquer alteração ou modificação ao mesmo carece de documento escrito, rubricado e assinado
por ambas as Partes.
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Este contrato é celebrado em duplicado, ficando cada CONTRAENTE na posse de um exemplar.

(______), (____) de (____) de 2022

A Primeira Contraente,

(…)

(…)

Administrador

Administrador

A Segunda Contraente

(…)

(…)

(…)

(…)

Anexo I - Cartografia
Anexo II – Caderno de Encargos
Anexo III – Proposta
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