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ZONA DA CALDEIRA
50,31m2
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ARRUMOS
39,79m2

Gerador
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c

3$3DUTXHGH5HVtGXRVQ
3$3DUTXHGH5HVtGXRVQ

Planta do R/Chão

3$3DUTXHGH5HVtGXRVQ

B

C
LEGENDA _ EQUIPAMENTOS
A - Local de armazenamento de medicamentos refrigerado
B - Mala de primeiros socorros
C - Produtos de Higienização (acesso restrito)
D - Pédiluvio
E - Sistema de aquecimento de água - Cilindro eléctrico
F - Armário para trabalhador com possibilidade de ser fechado à chave

G - Banco
H - Cabide
I - Secretária
J - Quadro de Controlo / Alarme
L - Gerador de arranque automático
M - Arca

_Área da parcela/lote - 27800.00m2
_Área bruta de construção por piso (RMUE) _R/Chão: 2528.78m2
_TOTAL: 2528.78m2

PROJETO DE ARQUITETURA - TELAS FINAIS
Construção de uma Exploração Pecuária

_Área de construção para efeitos de índice de utilização (PDM) - 2528.78m2
_Índice de utilização - 0.09096
_Percentagem de ocupação do solo do terreno - 0.09096
3$
_Número de Lugares de Estacionamento no interior - 0
_Número de Lugares de Estacionamento no exterior - 2

Requerente

CARLOS & LUCIA GUEDES, Lda
Local
232 687 188 / 966 030 305
geral@spurb.com / www.spurb.com
NIPC: 509 312 438

"PENEDO DA PREGUIÇA" - TOURO - VILA NOVA DE PAIVA
Descrição

PLANTA DO R/CHÃO

3DUTXHVGH5HVtGXRV

Abril 2020

03
1/100

O
Técnico

Distribuidor
Sector Veterinário
CONTINENTE
Alcobaça
Candevete - Comércio de Produtos Veterinários e Pecuários, Lda.
Alcochete
Calagro - Sociedade de Produtos Químicos e Farmacêuticos, Lda.

Batalha
Propecuária – Veterinária e Farmacêutica, Lda.
Braga

Novavet - Produtos Agro-Pecuários, Lda

Coimbra
Lobo, Alves, Amaral – SILOAL, S.A.

Évora
Sopronorte Vet – Comércio de Produtos Fármaco-Terapêuticos, Lda

Grândola
Polivete - Assistência Veterinária, Lda

Lisboa
EQUINVEST - Sociedad de Responsabilidad Limitada (SUCURSAL)

Mafra
Bio2 - Representação e Comércio de Produtos Agropecuários SA
Montijo
Calagro - Sociedade de Produtos Químicos e Farmacêuticos, Lda.

Oliveira do Bairro
PENCIVET - Comércio de Produtos Veterinários, Lda

Ourém
AVIOURÉM - ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, S.A.

Palmela
Bio2 - Representação e Comércio de Produtos Agropecuários SA
Pombal
RACIVET – Rações Equipamentos e Veterinária, Lda

Rio Maior
Socampestre – Comércio de Produtos Agro-pecuários, Lda

Santarém
GADIVETE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA
Santiago do Cacém
A.S.L.A, S.A. - AGRUPAMENTO DE SUINICULTORES DO LITORAL ALENTEJANO
Bio2 - Representação e Comércio de Produtos Agropecuários SA

Santo Tirso
Sopronorte Vet – Comércio de Produtos Fármaco-Terapêuticos, Lda

Distribuidor
Sector Veterinário
Tondela
Carbovete - Técnica Agro Pecuária, Lda.
Torres Vedras
DOMINGOS M. J. BERNARDINO, Lda

Vila Nova de Famalicão
Farmo Pecuária - Comércio Por Grosso de Medicamentos e Produtos Químicos Farmacêuticos Lda
Vila Nova de Gaia
AGROFAUNA - Sociedade de Representações de Produtos Pecuários, Lda
Viseu
AGROVISEU - Comércio, Indústria e Representações, S.A.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Funchal
Mamepe, Comercio de Medicamentos e Produtos Veterinários, Lda.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Ponta Delgada
AGROÚTIL - Especialidades Farmacêuticas, Lda.

Poposta para a recolha e tratamento de embalagens
contaminadas
CARLOS & LÚCIA GUEDES, LDA
(Chamusca, 10/03/2020)

Sede Social: Rua Pinhal do Duque, Eco-Parque do
Relvão, 2140-671 Carregueira, Chamusca - Portugal

geral@ecodeal.pt
comercial@ecodeal.pt

(+351) 249 749 030
(+351) 249 749 039

CARLOS & LÚCIA GUEDES, LDA
PROPOSTA COMERCIAL N.º ORC-SP2003/0005
EMPRESA:

CARLOS & LÚCIA GUEDES, LDA

PARA:

Helder Pacheco Albuquerque

Email:

helder.de.albuquerque@gmail.com

N.º PÁG.(incluindo esta):

TELEFONE/Fax:

(+351)/ 939529507

DATA: 10/03/2020

Vª Ref.:

Contacto para a e Ecodeal

DE:

SARA PERES

REF.:

05/SP/2020

ASSUNTO:

23

Proposta para a recolha e tratamento de embalagens contaminadas

Exmo. Sr. Helder Pacheco Albuquerque

Na sequência da Vª consulta, que desde já agradecemos, serve o presente para apresentar a nossa
melhor proposta sobre o assunto em epígrafe.

Ficando ao dispor para o que tenham por conveniente, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,

___________________________
(SARA PERES)

Tlm.

- (+351) 912405001

E-mail - speres@ecodeal.pt
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PROPOSTA COMERCIAL N.º 05/SP/2020

1. ENQUADRAMENTO E APRESENTAÇÃO DA ECODEAL:
A ECODEAL – Gestão Integral de Resíduos Industriais, SA é uma empresa que atua na área do ambiente,
designadamente em gestão de resíduos e presta os seguintes serviços:

Gestão integral de resíduos perigosos e não perigosos;
Tratamento de solos contaminados;
Gestão de passivos ambientais.

A ECODEAL detém a licença de exploração do centro integrado de recuperação, valorização e eliminação de
resíduos perigosos – CIRVER ECODEAL, localizado no concelho da Chamusca, assumindo-se como
especialista em gestão de resíduos perigosos.
Nos termos da legislação relativa à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição foi concedida à ECODEAL a
Licença Ambiental n.º 31/2006.

O CIRVER ECODEAL veio garantir uma solução nacional de destino final, para o tratamento de resíduos
perigosos, tecnológica e economicamente evoluída, dando cumprimento ao princípio da autossuficiência do
país, em matéria de gestão de resíduos perigosos.
A unidade industrial está situada no Eco-Parque do Relvão, concelho da Chamusca.
A instalação dispõe de unidades de tratamento de resíduos: Unidade de Classificação, Triagem e
Transferência, Unidade de Descontaminação de Solos, Unidade de Valorização de Embalagens Contaminadas,
Unidade de Tratamento de Resíduos Orgânicos, Unidade de Preparação de Combustíveis Alternativos a partir
de resíduos perigosos, Unidade de Tratamento Físico-Químico, Unidade de Estabilização e Aterro de Resíduos
Industriais. O laboratório tem como função assegurar a correta caracterização dos resíduos, previamente à sua
admissão na instalação e o seu encaminhamento interno após a receção.
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O consórcio ECODEAL, liderado pela empresa espanhola Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) e
pela portuguesa Quimitécnica Ambiente (atual Quimitécnica – Investimentos e Participações SGPS, S.A.),
liderou a corrida à construção e exploração de um centro integrado de recuperação, valorização e eliminação
de resíduos perigosos (CIRVER) em Portugal, no âmbito do concurso público lançado pelo Governo Português
e cujo resultado foi conhecido no início de 2005.
Atualmente, a ECODEAL – Gestão Integral de Resíduos industriais, SA é detida em 53,6% pela FCC, 24,4%
pela QUIMITÉCNICA - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S.A., 19,5% pelo Grupo Nelson Quintas
e 2,5% pela Câmara Municipal da Chamusca.
O CIRVER ECODEAL foi inaugurado a 4 de junho de 2008, o investimento total ascende, hoje, a 25 milhões
de euros e uma capacidade de tratamento de resíduos de cerca de 200.000 t/ano.
Entre 2008 e 2016 foram construídas mais duas células do aterro, respetivamente a célula 4 e célula 2, já que
a exploração do aterro é uma exploração faseada.
A ECODEAL é uma unidade de referência no tratamento de resíduos industriais e na relação com os seus
colaboradores, clientes, fornecedores e comunidade envolvente.
No tratamento de resíduos industriais, a ECODEAL, utiliza as melhores técnicas disponíveis com vista à
satisfação das necessidades do cliente e das partes interessadas, assegurando o respeito pela segurança dos
colaboradores, da instalação e do Eco-Parque onde estamos inseridos. Promovemos um desenvolvimento
sustentável, com respeito pelo meio ambiente e privilegiando a reciclagem e a valorização.
A Ecodeal obteve, a 19 de maio de 2011, os certificados do Sistema de Gestão Integrado Qualidade, Ambiente
e Segurança segundo as normas: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 pela empresa
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Processo de aceitação de resíduos:
CONTACTA A
ECODEAL

UNIDADE DE
VALORIZAÇÃO
E TRATAMENTO

RESÍDUO
DO CLIENTE

AMOSTRA

PEDIDO DE
ACEITAÇÃO (PA)

ENQUADRAMENTO
TÉCNICO

ACEITAÇÃO DO
RESÍDUO (PA)

1- UNIDADE DE CLASSIFICAÇÃO, TRIAGEM E
TRANSFERÊNCIA

2- UNIDADE DE DESCONTAMINAÇÃO DE SOLOS
3- LABORATÓRIO
4- UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DE EMBALAGENS
CONTAMINADAS

TRIAGEM

VALIDAÇÃO DO
RESÍDUO RECEBIDO

PEDIDO DE
LEVANTAMENTO

5- UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
ORGÂNICOS
6- UNIDADE DE TRATAMENTO FISICO-QUÍMICO
7- UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
ALTERNATIVOS

PESAGEM

COORDENAÇÃO DO
SERVIÇO LOGÍSTICO

PROPOSTA COMERCIAL
ADJUDICADA

8- UNIDADE DE ESTABILIZAÇÃO

9- ATERRO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS
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2. CONDIÇÕES COMERCIAIS:
Na tabela seguinte apresentam-se os custos associados à recolha e tratamento de resíduos, provenientes de
CARLOS & LÚCIA GUEDES, LDA , cujas instalações se localizam em TOURO.
Tabela 1 – Condições comerciais

Resíduos
Designação

LER

Embalagens contaminadas

15 01 10*

Cód de
Operaçã
o

R3

Estado
Físico

Acondicio
namento

Sólido

Qtd..
Est.(1)

Paletes

0,050

Destino

t

ECODEAL

Valor Unitário
Custo(-) /
Valorização(+)

Valor
Total(€)
(2) (4) (5) (6)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(7) (8) (9)

(-) 125,00(€/t)

(-) 6,25

Transportes - Serviços
Tipo de
artigo
Transporte
para recolha
de Resíduos

Valor Total
Descrição

Transporte de 1 palete em viatura c/ ADR

Qtd.Est.(1)

Destino

Valor Unitário(2)
(€)(2)

1 un

ECODEAL

(-) 130,00(€/un)

(-) 130,00

Local de Carga
: TOURO
Local de Descarga :Carregueira (Chamusca)

Legenda:
1. Quantidade meramente indicativa e estimada com base na informação fornecida pelo cliente. Caso se
verifique alteração da quantidade estimada de trabalho e/ou resíduos prevista, será efetuado o respetivo
reajustamento em conformidade com a lista de preços unitários apresentada e com as Condições Gerais de
Prestação de Serviços constantes do ponto 3;
2. Ao valor apresentado acresce IVA, bem como os impostos e taxas devidos à taxa legal em vigor;
3. O Enquadramento técnico efetuado está sujeito à verificação de conformidade do Laboratório da ECODEAL
aquando a entrada do resíduo nas nossas instalações;
4.

Em caso de encaminhamento para estabilização ou aterro, acresce Taxa de Gestão de Resíduos de acordo
com os artsº 58º e 60º do DL nº 178/2006, de 05 de setembro, alterados pelo artº 121º da Lei nº 64-A-2008,
de 31 de dezembro. Valor em vigor para 2020 : 11€/t

5. O acondicionamento dos resíduos é da responsabilidade do cliente e não está incluído nos preços
propostos;
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6. A carga é da responsabilidade do cliente e não está incluída nos preços propostos;
7. A receção de resíduos que gerem alarme no pórtico de deteção de radioatividade serão alvo dos
procedimentos previstos na legislação afeta à matéria nomeadamente: Decreto-Lei 30/2012 de 9 de
fevereiro, Decreto-Lei n.º 156/2013, Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de Junho e Despacho n.º 891/2015. As
despesas inerentes a estes procedimentos deverão ser assumidas pelo produtor junto das respetivas
entidades IST/CTN (Instituto Superior Técnico/ Centro Tecnológico Nuclear) e COMRSIN (Comissão
Reguladora para a Segurança das Instalações Nucleares) e podem apresentar custos iniciais de 260€. Não
obstante os custos acima referidos pode existir lugar a cobrança da taxa de eliminação de resíduos
radioativos consoante a sua tipologia, tal como disposto na Tabela II do Anexo do Despacho n.º 891/2015.

Condições de pagamento e faturação:
Condições de pagamento: (TRF 30 dias) a 30 dias da data da fatura;
Faturação mínima: 150 € (aos quais acresce o IVA bem como os impostos e taxas devidos à taxa legal
em vigor);
Os valores presentes nesta oferta poderão ser sujeitos a revisão anual, de acordo com critérios de
razoabilidade e/ou em qualquer momento, desde que se verifiquem variações significativas, que
desequilibrem a relação comercial existente, nomeadamente relativas ao cumprimento de obrigações legais
e/ou a fatores de produção (v.g.: combustíveis e mudança de destinos finais);
No ponto 3., são apresentadas as Condições Gerais de Prestação de Serviços (Normas Ecodeal).

Validade da oferta:
Validade da Oferta: 30 dias a partir da presente data.

Prazo de execução do trabalho:
Execução do trabalho: A combinar de acordo com as necessidades do cliente.

Informação Adicional:
O transporte deve ser acompanhado dos respetivos modelos obrigatórios: e-GAR e ADR (quando
aplicável). A emissão e preenchimento da documentação referida, é da responsabilidade do cliente; Com a
entrada em vigor da e-GAR deixou de ser possível emitir guias de acompanhamento de resíduos
posteriormente ao seu transporte, e como tal informamos que a Ecodeal para estes casos específicos irá
proceder à emissão de Certificados de Receção de Resíduos, de forma a que o cliente possa ter em sua
posse os elementos de que necessita para corrigir os dados no MIRR por via de ausência da e-GAR.
Caso no ato de receção do resíduo se verifique que as características do mesmo, diferem das
características iniciais da amostra analisada/PA preenchido/Análises e/ou estudos fornecidos e/ou fichas de
segurança, o cliente será informado da recusa da carga. Nos casos em que for aplicável, serão apresentadas
as novas condições comerciais para eliminação/encaminhamento do resíduo de Acordo com as Normas
Gerais do CIRVER Ecodeal (disponíveis em www.ecodeal.pt);
Peso Líquido: Báscula do destino final.
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3. PROCEDIMENTO DE ADJUDICAÇÃO
Envio da aceitação das condições técnico-comerciais propostas e das Condições Gerais de Prestação de
Serviços, por escrito (modelo abaixo ou outro), para:
email: comercial@ecodeal.pt ou speres@ecodeal.pt ou fax: 249 749 039

ADJUDICAÇÃO DA PROPOSTA REFª. 05/SP/2020

Data: ____ / ____ / ____

CARLOS & LÚCIA GUEDES, LDA
Adjudico a proposta (1)

ID SIRAPA(2): APA______________

Não adjudico a proposta porque: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Observações: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Pessoa de contacto: ________________________ N.º tlf.: ___________________ email: ________________

FACTURAÇÃO(1)
É NECESSÁRIO CONSIDERAR A VOSSA REF.ª DE ENCOMENDA PARA EFEITOS DE FACTURAÇÃO?

SIM

NÃO

Dados para facturação(3):
Nome: ___________________________________________________________________________________
Morada: _________________________________________________________________________________
Código Postal: _______-_____ Localidade: __________________________________________
N.º contribuinte: _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pessoa de contacto: ________________________ N.º tlf.: ___________________ email: ________________
FACTURAÇÃO ELECTRÓNICA
Aceita receber as faturas ou documentos equivalentes emitidos em formato electrónico pela Ecodeal nos termos
do n.º 10 do artigo 36.º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado: SIM

NÃO

Os documentos serão enviados em formato pdf para o(s) email(s): __________________________________

Assinatura (com carimbo):______________________________________________

(1)
(2)
(3)

Em caso de adjudicação preencha por favor os campos relacionados com a facturação.
SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do Ambiente https://siliamb.apambiente.pt/login.jsp
Preenchimento obrigatório se o cliente de facturação for diferente do cliente que adjudica a proposta
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ANEXO I
(Condições gerais da Prestação de Serviços)
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Condições Gerais da Prestação de Serviços
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CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Aplicação
1.1 As presentes Condições Gerais fazem parte integrante e aplicam-se à formação, celebração, execução,
alteração e cessação dos contratos de serviços ambientais e de gestão de resíduos celebrados entre a
Ecodeal e os seus Clientes.

1.2 Para além das condições previstas na Oferta Comercial, incluindo as previstas nestas Condições Gerais,
só podem ser invocadas pelo cliente as condições que com ele tenham sido acordadas por escrito com a
Ecodeal.

Definições
2.1 Sem prejuízo dos termos e definições estabelecidos infra, os termos e definições utilizados nas presentes
Condições Gerais são os constantes do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro,
conforme alterado.

2.2 Na Oferta Comercial, incluindo nas presentes Condições Gerais, e nos contratos formados ao abrigo
daquela, as palavras e expressões terão os significados a seguir indicados:

(a) CIRVER - Centros Integrados de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos;
(b) Condições Gerais – as presentes Condições Gerais de Prestação de Serviços;
(c) Contrato – negócios celebrados entre as Partes ao abrigo das Condições Gerais na sequência da
aceitação pela Ecodeal da Encomenda;

(d) Cliente – pessoa singular ou coletiva que dirige à Ecodeal uma Encomenda que dá origem a um
Contrato;

(e) Encomenda – proposta negocial do Cliente mediante a qual é requerida a prestação de serviços da
Ecodeal, composta pelos documentos referidos no ponto 4.1. da Oferta Comercial;

2.3 Força maior - evento imprevisível e insuperável cujos efeitos se produzam independentemente da
vontade ou circunstâncias pessoais das partes, designadamente situações de catástrofe natural, atos
de guerra, declarada ou não, motins, subversão ou alteração da ordem pública, terramotos, explosões,
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incêndios, inundações, ações governamentais, lutas laborais por razões externas à Ecodeal, bloqueios
económicos, epidemias;
2.4 Partes – a Ecodeal e o Cliente;
2.5 Preço-base – preço dos serviços com exclusão dos impostos e taxas que lhe acresçam;
2.6 Oferta Comercial – oferta de serviços da Ecodeal, do qual estas Condições Gerais constituem Anexo I.

Enquadramento legal
Os serviços prestados ao Cliente regem-se pelas presentes Condições Gerais e, conforme aplicável, pelos seguintes
diplomas:
Instalação e exploração de CIRVER
Decreto-Lei n.º 3/2004, de 3 de março (conforme alterado): estabelece o regime jurídico do licenciamento da
instalação e da exploração dos CIRVER.
Portaria n.º 172/2009, de 17 de fevereiro: Aprova o Regulamento dos CIRVER.
Gestão de resíduos
Regulamento (UE) n.º 1357/2014 da Comissão, de 18 de dezembro de 2014: aprova as características dos
resíduos dos resíduos que os tornam perigosos;
Decisão 2014/955/UE da Comissão, de 18 de dezembro de 2014: aprova a nova Lista Europeia de Resíduos;
Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de setembro (conforme alterado): estabelece o regime geral da gestão de
resíduos;
Portaria n.º 289/2015, de 17 de setembro: aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado
de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER);
Decreto-Lei nº 183/2009 de 10 de agosto de 2009 (conforme alterado): estabelece os critérios de
admissibilidade de resíduos por classe de aterro.

Transportes
Decreto-Lei n.º 257/2007, de 16 de julho (conforme alterado): estabelece o regime jurídico da atividade de
transporte de mercadorias;
Regulamento CE n.º 1013/2006, de 1 de fevereiro 2006 (conforme alterado) - Estabelece os procedimentos
e regimes de controlo relativos a transferências de resíduos no interior, à entrada e à saída da Comunidade;
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Decreto-Lei n.º 45/2008, de 11 de março (conforme alterado): estabelece as regras relativas à transferência
de resíduos;
Portaria n.º 335/97, de 16 de maio - fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos dentro do território
nacional;
Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril (conforme alterado): regula o transporte terrestre, rodoviário e
ferroviário, de mercadorias perigosas.

Ofertas, encomendas e contratos
Vinculação da Ecodeal
A Ecodeal apenas se vincula à Encomenda apresentada pelo Cliente:
(a) quando a tenha aceite expressamente por escrito; ou
(b) quando, de acordo com os usos da atividade, inicie a prática de atos materiais de execução do
serviço requerido nas Encomendas.
Vinculação do Cliente
As Encomendas do Cliente são irrevogáveis.

Preço
5.1 O Preço-base das prestações de serviços constante da Oferta Comercial constitui um preço provisório
estimado com base na informação prestada pelo Cliente, quer no que respeita ao tipo de resíduos em
causa, quer no que respeita à quantidade de resíduos indicada.
5.2 Caso os resíduos não correspondam em quantidade ou qualidade aos indicados pelo Cliente, o Preçobase estimado será revisto nos termos da cláusula 0 infra.
5.3 A Ecodeal reserva-se o direito de atualizar os preços de contratos em execução ou aceites desde que
justificadamente tenha havido uma alteração significativa das condições de realização. Neste caso o
cliente tem também o direito de rescindir o contrato por simples comunicação escrita no prazo de 30 dias
contados desde a notificação da Ecodeal. Caso não responda naquele prazo, o silêncio do Cliente valerá
como aceitação da revisão proposta pela Ecodeal.
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5.4 Aos Preços-base previstos no ponto 3.1. da Oferta Comercial acrescem todos os impostos e taxas
aplicáveis, ainda que os serviços se reportem a destinos finais, e ainda que estes impostos e taxas sejam
referidos pela legislação que os instituiu como devidos pela Ecodeal.

Prazos de execução
Prazos de execução de serviços
6.1.1

Os prazos para a realização dos serviços pela Ecodeal são indicativos e acordados com o cliente,
uma vez ultrapassados, poderá o Cliente requerer por escrito a realização dos serviços dentro de um
período de tempo adicional razoável, nunca inferior a 2 dias úteis.

6.1.2

Ultrapassado o período fixado pelo Cliente nos termos do número anterior sem que os serviços
tenham sido prestados, o Cliente poderá resolver o Contrato por declaração escrita.

Prazo para receção de resíduos
6.2.1

Os prazos definidos para a receção de resíduos nas instalações da Ecodeal devem ser cumpridos
pelo cliente sob risco de não receção ou de cobrança de sobretaxas de trabalho extraordinário a
definir pela Ecodeal.

Suspensão dos prazos
Os prazos para a realização dos serviços da Ecodeal suspendem-se por motivos de força maior e pela mora
do Cliente no cumprimento de qualquer obrigação, principal ou acessória, decorrente de qualquer contrato
entre a Ecodeal e o Cliente.

Serviço de transporte e manuseamento
Transportador subcontratado
7.1.1

No caso de a prestação de serviços incluir o transporte de resíduos, a Ecodeal subcontratará
transportador devidamente licenciado.

7.1.2

A Ecodeal não será responsável pelos prejuízos que o transportador possa causar durante a
operação, sendo aquele única e exclusivamente responsável por eventuais danos causados.

7.1.3

Em caso de conflito a ECODEAL estará sempre disponível para cooperar naquilo que o cliente
entender necessário.
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Operação de carga e descarga
Salvo disposição escrita em contrário, a cooperação da Ecodeal, diretamente ou por intermédio de
subcontratado, na operação de carga/descarga ou enchimento/esvaziamento de contentores, cisternas ou
camiões é voluntária ou prevista na oferta comercial.

Obrigações da Ecodeal nas instalações do Cliente
A Ecodeal e os seus subcontratados, obrigam-se ao cumprimento e observação das regras de segurança e
especificações do Cliente, em conformidade com as disposições legais e as melhores práticas, que
prevalecerão em caso de conflito.

Transporte pelo cliente
No caso de a prestação de serviços não incluir o transporte de resíduos, o Cliente obriga-se a cumprir todas
as regras de segurança, de acondicionamento de carga e especificações, bem como o estabelecido na
programação relativa à descarga, sob pena de a Ecodeal poder recusar a receção ou cobrar os custos
adicionais que daí advenham.
Inspeção, aceitação
A carga objeto de serviços da Ecodeal ou dos seus parceiros detentores de instalações e destinos finais é
examinada quanto à sua embalagem, peso, estado físico, e características de classificação, de forma a
verificar a sua conformidade com o disposto na Encomenda, aplicando-se o artigo seguinte no caso de
discrepância.
Desconformidades
Geral
Em caso de desconformidade entre o serviço solicitado na Encomenda e aquele que, de acordo com as
obrigações legais e/ou com as melhores técnicas disponíveis, deva ser prestado, a Ecodeal poderá:

(a) sujeitar os resíduos a tratamento diferente do previsto ou alterar o serviço proposto, revendo o preço
proposto.

(b) se for o caso, informar o Cliente de que a Ecodeal não se encontra habilitada a prestar o serviço, e
encaminhá-lo para destino onde o serviço possa ser prestado.
Procedimento
8.2.1

Para efeitos do número anterior, a Ecodeal comunicará ao Cliente a existência da desconformidade,
e este deverá pronunciar-se, aceitando ou recusando os novos termos:
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(a) Imediatamente após a receção da comunicação e por qualquer meio (preferencialmente por escrito),
caso a desconformidade seja detetada antes do início do serviço ou da descarga. O camião aguarda
enquanto se resolve a desconformidade. O camião não descarrega, entretanto;

(b) 72 (setenta e duas) horas após a receção da comunicação e por escrito, caso a desconformidade
seja detetada após o início do serviço ou da descarga.

8.2.2

Caso não responda no prazo de 12 (doze) horas à comunicação da Ecodeal referida na alínea (a), o
silêncio do Cliente valerá como aceitação do procedimento que a Ecodeal lhe tenha comunicado.

8.2.3

Decorridos o prazo referido na alínea (b) supra sem que se tenha pronunciado, o silêncio do Cliente
valerá como aceitação do procedimento que a Ecodeal lhe tenha comunicado.

Custos adicionais
Independentemente de aceitação ou recusa pelo Cliente das condições propostas nos termos dos números
anteriores, caso a Ecodeal, os seus parceiros e os seus subcontratados forem alheios à desconformidade,
todos os custos daí decorrentes, incluindo a devolução do resíduo, transporte, armazenagem, tratamento
obrigatório por lei, ou quaisquer outros, correrão por conta do Cliente.

Pagamento
Prazos de pagamento
Salvo convenção que disponha de outra forma, o pagamento à Ecodeal é efetuado nos 30 (trinta) dias
subsequentes à emissão de fatura.
Excetua-se do parágrafo anterior o pagamento de serviços de Preço-base inferior a 150 (cento e cinquenta)
euros, que é sempre feito em simultâneo com a emissão da fatura.

Preço mínimo
Salvo quando a lei disponha o contrário, o valor mínimo de faturação por serviço da Ecodeal é de 150 (cento
e cinquenta) euros, ainda que do cômputo do Preço-base para os respetivos serviços resulte um valor inferior.
Mora
Sempre que o Cliente se constitua em mora perante a Ecodeal, no âmbito do Contrato daqui emergente ou
de qualquer outro contrato celebrado entre as Partes, vencem-se, sem necessidade de interpelação, todos
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os créditos de que a Ecodeal seja titular perante o Cliente, fazendo correr os correspondentes juros de mora
aplicáveis sobre as quantias em dívida, sem prejuízo do cálculo de indemnizações adicionais, bem como
correm por conta do Cliente todos os custos com a movimentação ou devolução do resíduo por falta de
pagamento.
Garantias
A Ecodeal reserva-se o direito de exigir o pagamento adiantado, por inteiro ou parcialmente, ou outra forma
de garantia, sempre que, tendo dúvidas justificadas quanto à solvabilidade do Cliente este, quando interpelado
por escrito, através de qualquer meio, nomeadamente telemático, para demonstrar a sua capacidade
financeira necessária ao cumprimento das suas obrigações, não o fizer no prazo de 48 horas.
Suspensão da prestação
11.5.1 Em caso de mora do Cliente superior a 90 (noventa) dias relativamente aos pagamentos devidos à
Ecodeal em virtude da atividade de tratamento de resíduos, goza a Ecodeal do direito de suspender
a sua atividade e comunicar essa situação à Autoridade Competente do Ministério do Ambiente,
relativamente a esse Cliente.
11.5.2 Em caso de mora do Cliente superior a 5 (dias) relativamente aos pagamentos devidos à Ecodeal em
virtude da atividade de transporte, goza a Ecodeal do direito de suspender aquela atividade.

Propriedade intelectual
Direitos
Os direitos de propriedade intelectual, os direitos de propriedade industrial e todo o conhecimento específico
utilizado pela Ecodeal na execução dos serviços contratados são da sua exclusiva propriedade e uso, estando
vedado ao Cliente a sua transferência e uso fora do âmbito da relação técnico-comercial com a Ecodeal.
Marca e informação
Carece sempre de autorização expressa e por escrito da Ecodeal a utilização pública, pelo Cliente, da marca
ou de informação relativa aos serviços realizados pela Ecodeal.

Garantia, reclamações
Garantia
A Ecodeal garante a qualidade e boa execução dos seus serviços, no estrito cumprimento de todas as regras,
legislação, normas de conduta e melhores práticas aplicáveis e nos termos em que se tenha obrigado
contratualmente com o Cliente.
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Reclamações
Para efeitos de melhor resposta e tratamento da informação, as reclamações referentes à qualidade de
execução do serviço da Ecodeal deverão ser remetidas pelo Cliente até 15 dias após a prestação do serviço.

Responsabilidade
Geral
A Ecodeal não será responsável por danos resultantes do incumprimento ou cumprimento defeituoso que lhe
não sejam diretamente imputáveis a título de dolo ou culpa grave, nem se responsabilizará por lucros
cessantes.
Força Maior
A Ecodeal não será responsável por danos resultantes de incumprimento em casos de força maior.
Obrigação de indemnizar
A eventual obrigação da Ecodeal de indemnizar o Cliente, independentemente da sua causa, terá como valor
máximo, em alternativa e cabendo a escolha à Ecodeal:
(a) o valor faturado pela prestação em causa;
(b) a relação dos danos causados, calculados por terceiro independente designado por acordo das
Partes;
(c) o valor que a seguradora pagar para reparação do dano, caso o sinistro esteja coberto por apólice de
seguro.
Meios de defesa
Os meios de defesa das presentes Condições Gerais aproveitam tanto aos funcionários como aos
subcontratados que a Ecodeal designe para efetuar as prestações contratadas.
Responsabilidade do Cliente
O Cliente obriga-se a indemnizar quaisquer danos causados à Ecodeal, seus funcionários ou subcontratados,
independentemente do grau de culpa da conduta que os tenha originado.

Comunicações
Comunicações da Ecodeal
Salvo disposição em contrário, as comunicações da Ecodeal dirigidas ao Cliente poderão ser efetuadas por
via postal, telefone, fax ou correio eletrónico para, respetivamente, a morada, número de telefone, número de
fax ou endereço eletrónico indicados no formulário de adjudicação da Oferta Comercial.
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Comunicações do Cliente
Salvo disposição em contrário, as comunicações do Cliente para a Ecodeal poderão ser efetuadas pelas
mesmas vias mencionadas na cláusula anterior para:
Morada: Eco-parque do Relvão, Rua Pinhal do Duque, 2140-671 Carregueira, Chamusca;
N.º de telefone: (+351) 249 749 030
N.º de fax: (+351) 249 749 039
Correio eletrónico: geral@ecodeal.pt

Cessação, alteração
Resolução e suspensão
16.1.1 Para além das situações previstas na lei, a Ecodeal poderá resolver ou suspender a execução do
Contrato, mediante notificação escrita ao Cliente, e sem prejuízo do direito a ser indemnizada pelos
danos daí resultantes, sempre que se verifique algum dos seguintes factos:

(a) Insolvência, rutura financeira, interposição e/ou início de procedimentos para recuperação de
empresa;

(b) Incumprimento definitivo ou cumprimento defeituoso na execução das obrigações previstas nos
Contratos.
16.1.2 Caso o Cliente se encontre em mora superior a 90 (noventa) dias relativamente aos pagamentos
devidos pela prestação do serviço de tratamento de resíduos, a Ecodeal notificará o Cliente para
pagar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de se verificar incumprimento definitivo do contrato.
16.1.3 Caso o Cliente se encontre em mora superior a 5 (cinco) dias relativamente aos pagamentos devidos
pela prestação do serviço de transporte de resíduos, a Ecodeal notificará o Cliente para pagar no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de se verificar incumprimento definitivo do contrato.
Alteração das circunstâncias
A Ecodeal poderá rever preços de Contratos em execução ou celebrados, com base em alteração significativa
de condições de realização, incluindo alterações da legislação aplicável, notificando o Cliente dessa revisão,
que poderá resolver o Contrato nas 48 horas subsequentes, considerando-se o silêncio do Cliente como
aceitação da revisão.
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Direito aplicável e foro
Direito aplicável
Toda e qualquer questão emergente da Oferta Comercial, designadamente das Condições Gerais, e dos
Contratos celebrados ao abrigo daquela, nomeadamente quanto à sua interpretação, validade, eficácia ou
execução, é regida e regulada pelo direito Português, sendo este o único aplicável.
Foro
Qualquer litígio relacionado com a interpretação ou execução de Contratos celebrados ao abrigo da Oferta
Comercial, designadamente das Condições Gerais, será submetido ao foro da Comarca de Santarém, com
expressa renúncia de qualquer outro.
Custas
Todas as custas judiciais e demais encargos, incluindo honorários de advogados, suportados pela Ecodeal
na recuperação de créditos vencidos correm por conta do Cliente.
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ANEXO II
(Condições gerais de Proteção de Dados)
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1.1 No caso em que a prestação de serviços envolva o tratamento de dados pessoais pela Ecodeal esta tratará os
Dados Pessoais fornecidos pela Cliente em conformidade com o Regulamento UE 2016/679, do Parlamento e do
Conselho, de 27 de Abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de
dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados), corrigido pela Retificação publicada no Jornal Oficial da União Europeia L119, de 4 de maio de
2016, e demais legislação aplicável e de acordo com as instruções da Cliente.
1.2 A Ecodeal não utilizará os dados para uma finalidade distinta nem os comunicará a outras pessoas e/ou entidades
(exceto se existir a contratação de outro subcontratado e desde que atenda aos requisitos especificados ut infra).
1.3 A finalidade do tratamento é a Prestação de Serviços objeto desta nota de encomenda, sendo necessário tratar
dados de identificação, contacto, informação económica, comercial, transações de bens e serviços, bem como outros
necessários para a Prestação de Serviços, dos Clientes e / ou Funcionários (de acordo com o tipo de serviço). A
Ecodeal:
a) Trata os dados pessoais apenas mediante instruções documentadas da Cliente, incluindo no que respeita às
transferências de dados para países terceiros ou organizações internacionais, caso existam a menos que seja obrigado
a fazê-lo pelo direito da União ou do Estado-Membro a que está sujeito, informando nesse caso o responsável pelo
tratamento desse requisito jurídico antes do tratamento, salvo se a lei proibir tal informação por motivos importantes de
interesse público;
b) Garante que as pessoas autorizadas a tratar os Dados Pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade
ou estão sujeitas adequadas obrigações legais de confidencialidade;
c) Implementa as medidas técnicas e organizativas necessárias a garantir a segurança dos Dados Pessoais e evitar a
sua alteração, destruição, perda, tratamento ou acesso não autorizado, em conformidade com os requisitos do RGPD;
d) Não subcontrata os Serviços, exceto com a autorização prévia e por escrito, específica ou geral da Cliente nos
termos estabelecidos pelas Condições Gerais " Subcontratação" ut infra. Existindo autorização prévia da ECODEAL, é
necessária a assinatura de um Acordo de Proteção de Dados com os requisitos exigidos pelo Regulamento e que a
entidade subcontratada esteja localizada na União Europeia;
e) Na medida do possível a Ecodeal presta assistência à Cliente, através de medidas técnicas e organizativas
adequadas, para que esta possa cumprir sua obrigação de responder a solicitações que tenham como objeto o
exercício dos direitos dos titulares dos dados previstos nos artigos 15º e seguintes do Regulamento;
f) Presta assistência à Cliente no sentido de se assegurar o cumprimento das obrigações estabelecidas nos artigos 32º
e 33 do RGPD, relativas à segurança do tratamento, notificação ao responsável pelo tratamento caso a Ecodeal tenha
conhecimento de uma violação de dados pessoais, sem demora injustificada.
g) Informa a Cliente se, na sua opinião, uma instrução violar a Lei Aplicável;
h) Devolve imediatamente à Cliente ou apaga os Dados Pessoais finda a prestação de serviços, consoante a decisão do
responsável pelo tratamento;
i) Disponibiliza à Cliente toda a informação necessária para demonstrar a cumprimento das obrigações estabelecidas no
Regulamento, bem como para permitir e contribuir para a realização de auditorias, inclusive as inspeções, conduzidas
pela Cliente ou por outro auditor por ela mandatado, nos termos do RGPD;
j) Notifica a Cliente assim que tenha conhecimento de qualquer violação de segurança que possa afetar os Dados
Pessoais.
1.4 Os dados pessoais fornecidos pela Ecodeal, por exemplo dos seus colaboradores, serão tratados pela Cliente para
gerir a prestação de serviços, nomeadamente, e sem excluir outras, o acesso às suas instalações e cumprimento de
normas legais, quando aplicável.
1.5 A Ecodeal, na qualidade de subcontratada, é responsável pelos danos eventualmente causados pelo tratamento
caso não cumpra as obrigações decorrentes do Regulamento dirigidas especificamente aos subcontratados ou caso
não tenha seguido as instruções lícitas da Cliente.
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Distribuidor
Sector Veterinário
CONTINENTE
Alcobaça
Candevete - Comércio de Produtos Veterinários e Pecuários, Lda.
Alcochete
Calagro - Sociedade de Produtos Químicos e Farmacêuticos, Lda.

Batalha
Propecuária – Veterinária e Farmacêutica, Lda.
Braga

Novavet - Produtos Agro-Pecuários, Lda

Coimbra
Lobo, Alves, Amaral – SILOAL, S.A.

Évora
Sopronorte Vet – Comércio de Produtos Fármaco-Terapêuticos, Lda

Grândola
Polivete - Assistência Veterinária, Lda

Lisboa
EQUINVEST - Sociedad de Responsabilidad Limitada (SUCURSAL)

Mafra
Bio2 - Representação e Comércio de Produtos Agropecuários SA
Montijo
Calagro - Sociedade de Produtos Químicos e Farmacêuticos, Lda.

Oliveira do Bairro
PENCIVET - Comércio de Produtos Veterinários, Lda

Ourém
AVIOURÉM - ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, S.A.

Palmela
Bio2 - Representação e Comércio de Produtos Agropecuários SA
Pombal
RACIVET – Rações Equipamentos e Veterinária, Lda

Rio Maior
Socampestre – Comércio de Produtos Agro-pecuários, Lda

Santarém
GADIVETE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA
Santiago do Cacém
A.S.L.A, S.A. - AGRUPAMENTO DE SUINICULTORES DO LITORAL ALENTEJANO
Bio2 - Representação e Comércio de Produtos Agropecuários SA

Santo Tirso
Sopronorte Vet – Comércio de Produtos Fármaco-Terapêuticos, Lda

Distribuidor
Sector Veterinário
Tondela
Carbovete - Técnica Agro Pecuária, Lda.
Torres Vedras
DOMINGOS M. J. BERNARDINO, Lda

Vila Nova de Famalicão
Farmo Pecuária - Comércio Por Grosso de Medicamentos e Produtos Químicos Farmacêuticos Lda
Vila Nova de Gaia
AGROFAUNA - Sociedade de Representações de Produtos Pecuários, Lda
Viseu
AGROVISEU - Comércio, Indústria e Representações, S.A.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Funchal
Mamepe, Comercio de Medicamentos e Produtos Veterinários, Lda.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Ponta Delgada
AGROÚTIL - Especialidades Farmacêuticas, Lda.

VI Resíduos
Etapas do processo geradoras de resíduos

Resíduos do capítulo 10 da Lista Europeia de Resíduos
LER

Descrição

Subprocesso que
origina

10 01 01

Cinzas, escórias e
poeiras de caldeiras
(excluindo as poeiras de
caldeiras abrangidas em
10 01
04).

Queima de
combustível sólido
(biomassa) para
aquecimento das áreas
de produção

Armazenamento
temporário e
acondicionamento
Armazenado em
tambor metálico

Resíduos do capítulo 15 da Lista Europeia de Resíduos
LER

Descrição

Subprocesso que
origina

15 01 01
15 01 02
15 01 03

15 01 10*

Embalagens de papel
e cartão
Embalagens de
plástico
Embalagens de
madeira.

Embalagens de novos
equipamentos, peças
objetos, outros item
relacionados com o
processo;

Embalagens contendo ou
contaminadas por
resíduos de substâncias
perigosas.

Embalagens de
desinfetantes (para
fumigação ou líquidos), ou
outras substâncias
perigosas;

Armazenamento
temporário e
acondicionamento
Armazenado em
contentor
plástico/metálico
Armazenado em
local próprio sem
contentor
Armazenado em
contentor plástico
estanque;

Resíduos do capítulo 16 da Lista Europeia de Resíduos
LER

Descrição

Subprocesso que
origina

16 02 14

Equipamento fora de uso
não abrangido em 16 02
09 a 16 02 13.

Equipamentos em fim
de vida, não
reparáveis;

Resíduos do capítulo 18 da Lista Europeia de Resíduos

Aviário do Penedo da Preguiça,
Lage Gorda, Touro, Vila N. de Paiva;
Carlos & Lúcia Guedes, Lda.

Armazenamento
temporário e
acondicionamento
Em contentor
plástico

LER

LER 18 02 03

Descrição

Resíduos de
medicamentos e outros
produtos de uso
veterinário

Subprocesso que
origina
Controlo veterinário

Armazenamento
temporário e
acondicionamento
Armazenado em
contentor de 50l.

Resíduos do capítulo 20 da Lista Europeia de Resíduos
LER

16 02 14

Descrição

Lâmpadas LED.

Subprocesso que
origina
Substituição de

Armazenamento
temporário e
acondicionamento
Contentor plástico

lâmpadas

de 20l;

20 03 01.

Outros resíduos urbanos
e equiparados, incluindo
misturas de resíduos

RSU’s resultantes da
atividade diária que
não reúnam condições
para ser separados.

Contentores
plásticos de 20l;

20 03 04

Lamas de fossas
sépticas.

Filtros sanitários – WC’s;

Fossas séticas
estanques 1,5 m3;

Antes da sua expedição, os resíduos são inspecionados visualmente para confirmar a
classificação, integridade e qualidade. A massa de resíduo é estimada à saída da instalação. No
caso dos resíduos de reduzido peso/volume a pesagem poderá ser feita nas instalações do
transportador/operador que posteriormente confirma pesagem com envio de respetiva guia.
O peso dos resíduos de embalagens de papel/cartão, plásticos, metais e vidro são produzidos
em reduzidas quantidades, o seu peso é estimado e entregue no ecoponto disponibilizado pela
autarquia.
Os RSU (produção <1100l/dia) são depositados nos contentores disponibilizados pela
autarquia.

Aviário do Penedo da Preguiça,
Lage Gorda, Touro, Vila N. de Paiva;
Carlos & Lúcia Guedes, Lda.

VI Resíduos
Características dos locais de armazenamento temporário e
condições de acondicionamento

A instalação dispõe de várias locais para o armazenamento de resíduos – Parques de Resíduos
– de acordo com a tipologia do resíduo e as condições existentes para a sua operação (ver
planta de localização dos diversos parques).

PA1 – Arrumos/Parque de Resíduos Geral
Este parque estará localizado na Zona de Arrumos de 40 m2 de área coberta, e
impermeabilizada. O parque é destinado a resíduos perigosos e não perigosos: embalagens
(plástico, madeira, metal, vidro, equipamentos elétricos/eletrónicos, embalagens
contaminadas.
PA2 – Exterior
Este parque localizado no exterior da área coberta em zona de 2 m2 aproximadamente,
destina-se a aí localizar o contentor metálico onde são armazenadas as cinzas da caldeira.
Parque localizado no exterior para minimizar risco de incêndio.
PA 3 - exterior
Área exterior não coberta localizada nas imediações do pavilhão onde se localiza a fossa sética
estanque de efluentes para acondicionamento temporário prévio ao seu destino final – a
ETAR. Ver separador recursos hídricos e planta da localização.

