Tosquias 2021
Ficha de Inscrição

Condições gerais da tosquia
O valor, por cada ovino tosquiado, é de 1,70 €, acrescido de IVA.
Nas situações em que haja necessidade de recorrer a gerador da equipa de tosquia, serão cobrados adicionalmente
0,03 € por ovino tosquiado, acrescidos de IVA.
3. Toda a lã obtida na tosquia realizada terá obrigatoriamente de ser entregue na concentração da ANCORME, no
armazém localizado no CDAPEC (ex. IROMA) em Évora, que realizará a sua comercialização e posterior
pagamento ao produtor. Quem não cumprir o estipulado terá um custo acrescido de 1,5€ por cada ovelha
tosquiada.
4. A ANCORME fornece sacaria para acondicionamento da Lã. No caso de não ser devolvida será cobrado o custo da
mesma.
5. Durante a tosquia o produtor terá a garantia de assistência técnica por parte da ANCORME.
6. O produtor deverá cumprir as indicações técnicas relativas ao maneio do gado, tendal de tosquia e acondicionamento
da lã. Caso contrário, a ANCORME reserva-se no direito de não executar o serviço ou cobrar um valor adicional em
função do prejuízo causado.
7. No final da tosquia o produtor, ou o seu representante, assinará uma ficha de tosquia, onde serão registados o número
de animais tosquiados e os acontecimentos relevantes ocorridos durante a tosquia.
8. O pagamento do serviço de tosquia será efetuado à ANCORME, logo após a tosquia.
9. A ANCORME, quando solicitado pelo criador, realizará um adiantamento sobre a lã entregue no armazém, em
função do seu tipo e qualidade, mediante a apresentação da respetiva fatura.
10. A ANCORME disponibiliza transporte das lãs, até ao seu armazém, mediante marcação e pagamento de 1,0 €/km.
1.
2.

Nome: ________________________________________________________ NIF: __________________
Morada (para fatura): _____________________________________________Código Postal: _____-____
Telefones: _____________; _____________ Correio eletrónico: __________________@_____________
Nome da pessoa de contacto: ____________________________________________________________
Nome da Exploração: _____________________________________ Marca Exploração: ______________
Concelho: _______________________________ Freguesia: ____________________________________
Descrição para localização: ______________________________________________________________
Número Total de animais a tosquiar: ___________, em que ________ são Adultos, e _________são Borregos/as
Data em que pretende tosquiar: 1ª quinzena _________, 2ª quinzena ________, do Mês de ____________________
Condições existentes: eletricidade ____, Ovil coberto ____

Local de tosquia: terra ___, cimentado ___, coberto ___

NOTA
A inscrição pressupõe o integral conhecimento e aceitação das condições gerais da tosquia, acima descritas.

Assinatura: ______________________________________________________ Data: ________________

Envie a sua inscrição para:
- hquintas@ancorme.com ou através dos contactos, 926 791 130, 266 744 287
- helena.santos@ajasul.com ou através do contacto, 266 702 135

