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Exma. Senhora
Dina Batel
Presidente da Comis são de Abertura
e Análise
Praça do /v.unlciplo
3754-500 Águeda

l-.i/ Refo: 405/PSF/2012 Setúbal, 19 de Novembro de 2012

Assunto: Proposta para arrendamento e compra de madeiro dos prédios rústicos •
"Cabeço da Seladinha" e "Alto da Se/adinha do Corgo do Reconco"

grupo Portucel Soporcel

Exma. Senhora Presidente da Comissão de Abertura e Análise,

No seguimento do Procedimento aberto para arrendamento de dois prédios rúsiicos
"Cabeço da Seladinha" e"Alto da Seladínha da Corga do Reconco", datado de 15 de
Outubro de 2012 e suas alterações, vimos por este meio apresentar, salvaguardada a
condição que infra se refere relativamente à titularidade do prédio "Cabeço da
Seladinha" , a presente proposta para o arrendamento dos referidos prédios, bem como
para a aquisição da madeira de eucalipto existente nos mesmos.

Salientamos. no entanto, que a proposta aqui apresentada fica condicionada à inclusão
na minuta de contrato proposta por V. Exas. de aspectos que nos parecem essenciais
para a concretização desses mesmos contratos, nomeadamente:

Contrato de arrendamento

Inclusão de uma condição resolutiva que salvaguarde que, no caso de o
projecto de florestação não ser aprovado pelas entidades competentes, este
cesse de imediato restituindo-se às partes à situação anterior à sua
celebração.

Inclusão de uma cláusula que possibilite o ajustamento da renda face à
eventualidade de redução da área prevista plantar ou de se encontrarem no
terreno obstáculos naturais que impeçam a florestação e, consequentemente,
originem a redução de área florestada.

Inclusão de uma cláusula que permita a flexibilidade de prazos de contrato e
possibilite que, no caso da necessidade de um corte antecipado de rotação
completa, esta antecipação seja também aplicada ao prazo . do
arrendamento.

Inclusão de cláusulas de força maior que regulem os procedimentos a adoptar
no caso de incêndio ou outras ocorrências que ponham em causa as . .~ /
condições de produtividade do objecto do arrendamento. ;. -::;:)i" /
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Autorização expressa para cessão de posição contratual da PortucelSoporcel
Florestal a qualquer sociedade participada ou que com ela esteja em relação
de Grupo, obrigando-se a PortucelSoporcel Florestal a proceder à
comunicação prévio aos Primeiros Controenres.

Contrato de compra de madeiro

Realização de contrato de compra de madeira autónomo e que contemple
vários aspectos omissos na minuta que faz parte do Procedimento oberto por
V. Exas., nomeadamente, condições e responsabilidades que garantam o
acesso aos prédios, qualidade da madeiro, protecção contra riscos de
ocorrências, entre outros .

Garantidos os condicionalismos acima expostos, e que desde já nos disponibilizomos para
discutir no momento que considerarem mais oportuno, apresentamos a nossa melhor
proposta:

PROPOSTA DE ARRENDAr/,ENTO
Arrendamento por 24 anos com pagamento de uma renda anual de 4.5ÜO€, para
uma área a plantar de 25 hectares, área essa que será medida no final dos
trabalhos de florestação. Os valores serão anualmente actualizáveis de acordo
com a taxo de inflação do ano civil anterior.

PROPOSTA DE CO/v,PRA DEMADEIRA DE EUCALIPTO
Compro do madeiro de eucalipto existente nas propriedades em análise, com
diãmetro superior a 7 centímetros, não fogueada e isenta de carvão, pelo valor
unitário de 3ü€ por tonelada com casca.

Gostaríamos de sublinhar que a florestação com eucalipto será realizada com recurso o
clones certificados, desenvolvidos e patenteados pelo Grupo PortucelSoporceL fruto do
programo de melhoramento genético do eucalipto, desenvolvido no seu Instituto de
Investigação e Desenvolvimento - RAIZ. Este aspecto é um factor que diferencia o
presente proposta, dado o reconhecido e superior desempenho florestal destes clones.

A presente praposta fica necessariamente condicionada à confirmação do titularidade
dos prédios em causa, nomeadamente, mas sem limitar, o prédio inscrito na matriz
predial rústica das freguesias de Águeda sob os artigos 790 e 795, o qual é também
reivindicado pelos Compartes dos Baldios de Bolfiar.

A validade da proposta é de 60 dias .

Com os melhores cumprimentos
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Victor Coelho, Enç ".
Administrador

Gonçalo Veloso de Sousa, Dr.
Ad ministra dor

grupo Portucel Soporcel
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