Requisitos de Compra para Fornecedores

DQAS

GP.ESP.001/8

A expressão dos presentes requisitos não invalida a responsabilidade do fornecedor do cumprimento da legislação em vigor à data ou outra
regulamentação aplicável à sua actividade/produtos/serviços, bem como condições contratuais estabelecidas entre as partes e respeito pela Política
de Sustentabilidade da Gres Panaria Portugal, S.A..
Fornecedor de:

Tipo

Requisitos de Compra

Tipo (Influência ou
Controlo)

Área envolvida

Abertura de Furos

Serviço

Cópia de licenciamento de atividade.
Inscrição na plataforma GestPlano

Controlo

Industrial

Abrasivos e Discos

Produto

Ficha Técnica do Produto Fornecido.

Influência

Industrial

Acessórios Cerâmicos
Decorações Compradas

Produto

Identificação inequívoca da referência do produto.
De acordo com padrão aprovado.
Cumprimento dos requisitos de rotulagem nas caixas, exigidos pela GPP.

Influência

Compras e Product
Development

Auditores ao SGI (auditorias
internas)

Serviço

Envio de CV atualizado.

não aplicavel

QAS

Combustiveis Derivados do
petróleo

Produto

Cópia das Fichas de Dados de Segurança em Português no primeiro fornecimento ou sempre
que haja actualizações e em cumprimento da legislação em vigor.
Condições de embalagem e respectiva rotulagem de acordo com legislação em vigor.
Garantia de ADR aquando do fornecimento se aplicável.
Cumprimento de requisitos legais associados à gestão de embalagens colocadas no
mercado.
Marcação P (pi) no caso de RSP.

não aplicavel

Industrial

Confirmações metrológicas

Serviço

Certificado de acreditação do Laboratório.
Certificados de confirmação metrológica dos equipamentos utilizados em ensaios não
acreditados.
Inscrição na plataforma GestPlano (quando serviços efetuados nas nossas instalações)

não aplicavel

Laboratório

Destinatários de residuos

Serviço

Cópia do licenciamento da actividade.
Cópia da licença ambiental se aplicável.
Obrigatoriedade de validação da eGAR.

Influência

QAS

Equipmento monitorização e
medição (EMM's)

Produto

Certificado de confirmação metrologica inicial, quando aplicável.
Declaração de Conformidade CE em Português.

não aplicavel

Laboratório

Equipamento elétrico e
electrónico (EEE)

Produto

Declaração de Conformidade CE em Português.
Manual de instruções em Português.
Evidências da adesão a um sistema integrado de gestão de REEE (para
produtores/importadores).

não aplicavel

Sistemas de
Informação e
Manutenção

Ensaios Laboratoriais ao
produto

Serviço

Certificado de Acreditação que inclua os ensaios solicitados pela GPP.

não aplicavel

Gestor do
Laboratório

Produto

Declaração de Conformidade CE em Português
Manual técnico dos equipamentos em Português.
Evidências da adesão a um sistema integrado de gestão de REEE (para
produtores/importadores)
Rotulagem de acordo com legislação em vigor e obrigatoriamente em Português

não aplicavel

Manutenção

Produto

Cópia das Fichas de Dados de Segurança em Português no primeiro fornecimento ou sempre
que haja actualizações e em cumprimento da legislação em vigor.
Condições de embalagem e respectiva rotulagem de acordo com legislação em vigor.
Garantia de ADR aquando do fornecimento se aplicável.
Cumprimento de requisitos legais associados à gestão de embalagens colocadas no
mercado.

não aplicavel

Director Industrial

Equipamentos de
refrigeração, ar condicionado
e bombas de calor

Lubrificantes Derivados do
petróleo
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Requisitos de Compra para Fornecedores

DQAS

GP.ESP.001/8

A expressão dos presentes requisitos não invalida a responsabilidade do fornecedor do cumprimento da legislação em vigor à data ou outra
regulamentação aplicável à sua actividade/produtos/serviços, bem como condições contratuais estabelecidas entre as partes e respeito pela Política
de Sustentabilidade da Gres Panaria Portugal, S.A..
Fornecedor de:

Tipo

Requisitos de Compra

Tipo (Influência ou
Controlo)

Área envolvida

Produto

Marcação CE.
Manual de Instruções em Português.
Manual de Uso e Manutenção.
Declaração de Conformidade CE em Português.

Influência

Director Industrial

Produto

Cumprimentos dos requisitos de fabricos aplicáveis à data de fabrico.
Marcação aplicável à data de fabrico.
Declaração de Conformidade do equipamento.

Influência

Manutenção

Produto

Cumprimentos dos requisitos de fabricos aplicáveis à data de fabrico.
Marcação aplicável à data de fabrico.
Declaração de Conformidade do equipamento.

Influência

Manutenção

Máquinas de movimentação
alugadas

Serviço

Cópia de Manual de Instruções em Português e da Declaração CE.
Manutenção dos equipamentos.

Influência

Manutenção

Materiais de Embalagem

Produto

Embalagem de acordo com Norma de Impressão aprovada pela GPP.

Influência

Industrial

Marcação de acordo com a legislação em vigor e envio de cópia de certificados de tratamento
se exigido.

Influência

Industrial

Produto

Ficha Técnica do Produto Fornecido.

Influência

Manutenção

Serviço

Envio de cópia do certificado de acreditação.
Envio de certificados de confirmação metrológica dos equipamentos utilizados em ensaios
não acreditados.
Execução de relatório de acordo com legislação em vigor.
Inscrição na plataforma Gestplano

não aplicavel

QAS

Produto

Fornecimento de lotes que cumpram com a seguinte Especificação:
Actividade específica γ 226Ra + 232Th ≤ 5000 Bq/Kg
Actividade específica γ 226Ra ≤ 4300 Bq/Kg
Actividade específica γ 232Th ≤ 800 Bq/Kg
Actualização de informação trimestral, sobre radioactividade do material fornecido.

Influência

QAS

Produto

Fornecimento de lotes que cumpram com a seguinte Especificação:
Actividade específica γ 226Ra + 232Th ≤ 570 Bq/Kg
Actividade específica γ 226Ra ≤ 400 Bq/Kg
Actividade específica γ 232Th ≤ 170 Bq/Kg
Actualização de informação trimestral, sobre radioactividade do material fornecido.

Influência

QAS

Máquinas e equipamentos de
trabalho Novos (incluindo a
gás)
Equipamentos Sob Pressão
Transportáveis
ex: garrafas de gás

Recipientes Sob Pressão
(RSP ou ESP)
ex: depósitos de ar comprimido

Materiais de Embalagem em
madeira não processada

Moldes e Cunhos

Monitorizações e medições
Ambientais e de Segurança

Silicato de Zircónio

Argila EL 50
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A expressão dos presentes requisitos não invalida a responsabilidade do fornecedor do cumprimento da legislação em vigor à data ou outra
regulamentação aplicável à sua actividade/produtos/serviços, bem como condições contratuais estabelecidas entre as partes e respeito pela Política
de Sustentabilidade da Gres Panaria Portugal, S.A..
Fornecedor de:

Tipo

Requisitos de Compra

Tipo (Influência ou
Controlo)

Área envolvida

Produto

Cópia de licença/autorização de exploração no primeiro fornecimento ou a quando de troca
de exploração
Fornecimento de lotes que cumpram com Especificações acordadas.

Influência

Industrial

MPPV

Produto

Fornecimento de lotes que cumpram com Especificações acordadas.
Cópia das Fichas de Dados de Segurança em Português no primeiro fornecimento ou sempre
que haja actualizações e em cumprimento da legislação em vigor.
Condições de embalagem e respectiva rotulagem de acordo com legislação em vigor.
Garantia de ADR aquando do fornecimento se aplicável.
Cumprimento de requisitos legais associados à gestão de embalagens colocadas no
mercado.

Influência

Industrial

Quadros e rolos serigráficos
e Rolos de Silicone

Produto

De acordo com o desenho fornecido.

Influência

Industrial

Serviços de Formação

Serviço

Cumprimento de dossier pedagógico de aplicável.

não aplicavel

RH

Serviços de Limpeza

Serviço

Cumprimento das condições contratuais.
Cumprimento de regras ambientais (prevenção da poluição) e de segurança (prevenção de
acidentes de trabalho) e emergência durante a execução do trabalho.

Controlo

QAS

Serviços de Segurança

Serviço

Cumprimento das condições contratuais.
Cumprimento de regras ambientais (prevenção da poluição) e de segurança (prevenção de
acidentes de trabalho) durante a execução do trabalho.

Controlo

Compras

Serviços de Manutenção a
Equipamentos de
refrigeração, ar condicionado
e bombas de calor

Serviço

Por cada intervenção o técnico qualificado deve garantir os registos exigidos por lei.
Responsabilidade pela gestão dos residuos gerados, excepto se acordado de outra forma.
Proibida a aquisição de equipamentos com substância proibidas no âmbito da legislação em
vigor, nomeadamente gases com PAG igual ou superior a 2500 ton CO2, a partir de 2020.
Cópia das Fichas de Segurança e dados Técnicos.
Equipamentos com substâncias regulamentadas, efectuar o controlo de fugas, imediatamente
após a sua entrada em funcionamento.
Garantir que os equipamentos com gases fluorados com efeito estufa se encontram
rotulados, de acordo com a legislação aplicável.
Dar destino final adequado aos resíduos.
Pedir cópia dos certificados dos técnicos e da respectiva empresa.
Inscrição na plataforma GestPlano

Controlo

Manutenção

Serviços subcontratados de
construção civil

Serviço

Cumprimento das condições contratuais.
Cumprimento de regras ambientais (prevenção da poluição) e de segurança (prevenção de
acidentes de trabalho) durante a execução do trabalho.
Inscrição na plataforma GestPlano

Controlo

Manutenção

Serviços Subcontratados de
Manutenção

Serviço

Cumprimento das condições contratuais.
Cumprimento de regras ambientais (prevenção da poluição) e de segurança (prevenção de
acidentes de trabalho) durante a execução do trabalho.
Inscrição na plataforma Gestplano.

Controlo

Manutenção

Serviços de Manutenção a
extintores

Serviço

Cumprimento das condições contratuais.
Cumprimento de regras ambientais (prevenção da poluição) e de segurança (prevenção de
acidentes de trabalho) durante a execução do trabalho.
Inscrição na plataforma Gestplano.

Controlo

QAS

Serviço de Jardinagem

Produto

Cumprimento das condições contratuais.
Cumprimento de regras ambientais (prevenção da poluição) e de segurança (prevenção de
acidentes de trabalho) durante a execução do trabalho.
Autorização para aplicação de produtos fitofarmacêuticos.

Controlo

Manutenção

MPPP
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A expressão dos presentes requisitos não invalida a responsabilidade do fornecedor do cumprimento da legislação em vigor à data ou outra
regulamentação aplicável à sua actividade/produtos/serviços, bem como condições contratuais estabelecidas entre as partes e respeito pela Política
de Sustentabilidade da Gres Panaria Portugal, S.A..
Fornecedor de:

Tipo

Requisitos de Compra

Meios de Promoção (para
PMP) - Stands, Expositores e
outros

Produto

Cumprimento das condições contratuais.
Cumprimento de regras ambientais (prevenção da poluição) e de segurança (prevenção de
acidentes de trabalho) durante a execução do trabalho.

Substâncias/Preparações

Produto

Cópia das Fichas de Dados de Segurança em Português no primeiro fornecimento ou sempre
que haja actualizações e em cumprimento da legislação em vigor.
Condições de embalagem e respectiva rotulagem de acordo com legislação em vigor.
Garantia de ADR aquando do fornecimento se aplicável.
Cumprimento de requisitos legais associados à gestão de embalagens colocadas no
mercado.

Transporte de Resíduos

Serviço

Transporte de Óleos usados

Tipo (Influência ou
Controlo)

Área envolvida

Influência

Marketing

não aplicavel

Industrial

Cópia do alvará de transporte por conta de outrém.
Cópia de licença de matriculas.

Influência

QAS

Serviço

Cópia do alvará de transporte por conta de outrém.
Cópia de licença de matriculas.
FDS (sempre que aplicável).

Influência

QAS

Transportes

Serviço

Cópia do alvará de transporte por conta de outrém.
Cópia de licença de matriculas.

Influência

Compras

Transportes para os EUA

Serviço

Contentores homologados - verificações em dia - traking number/traking online (preferencial) PAS/ISO 17712 para os selos do contentor - registo criminal dos motoristas (se solicitado) obrigação de notificar a GPP no caso de violação do selo dos contentores

Influência

Logística
Comercial (Trade)

Apoio tecnico dos colorificios

Serviço

Inscrição da plataforma GestPlano.

Equipamentos de Protecção
Individual

Produto

Cumprimento das normas de fabrico.
Marcação CE.

Influência

QAS

Produtos das máquinas de
vending

Serviço

Produtos em conformidade.
Inscrição na plataforma Gestplano

Influência

Compras

Produto

De acordo com padrão aprovado e desenhos tecnicos do Produto.

Influência

Compras e Product
Development

Produto

De acordo com padrão aprovado e especificações técnicas do Produto.

Influência

Compras e Product
Development

Produtos MIMIC

Argamassas junta
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A expressão dos presentes requisitos não invalida a responsabilidade do fornecedor do cumprimento da legislação em vigor à data ou outra
regulamentação aplicável à sua actividade/produtos/serviços, bem como condições contratuais estabelecidas entre as partes e respeito pela Política
de Sustentabilidade da Gres Panaria Portugal, S.A..
Fornecedor de:

Tipo

Requisitos de Compra

Tipo (Influência ou
Controlo)

Área envolvida

Pavimento e Revestimento
subcontratado extra grupo

Produto

De acordo com padrão aprovado e especificações técnicas do Produto.

Influência

Industrial

Pavimento e Revestimento
subcontratado inter a grupo

Produto

De acordo com padrão aprovado e especificações técnicas do Produto.

Influência

Industrial

Organização de Eventos e
Feiras

Serviço

De acordo com o acordado.

Influência

Marketing

Auditores energético

Serviço

Controlo

Manutenção

Pneus

Produto

Influência

Manutenção

Paletes de madeira

Produto

Controlo

Escolha e
embalagem

Manutenção de Rede de gás
natural

Serviço

Controlo

Manutenção

Reconhecimento oficial do técnico de energia.
Execução dos relatórios de acordo com a legislação aplicável.
Registo das auditorias em plataformas para o efeito.
Comprar pneus a fornecedores que retomem os pneus usados e verificar na factura o valor
correspondente ao ecovalor, a favor do Valor Pneu.
Exigir o certificado (passaporte fitossanitário) que ateste o tratamento adequado das paletes
pelo calor até atingir 56 ºC, pelo menos 30 minutos.
Símbolos nas embalagens de madeira de acordo com o previsto por lei.
Recorrer a entidades inspetoras reconhecidas pela DGEG para as inspeções periódicas.
Inscrição na plataforma GestPlano
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