
 





 

 

POLÍTICA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES  

 

Na ACORfato procedemos à avaliação periódica dos nossos fornecedores e subcontratos. 

Para tal, são analisados os seguintes critérios: 

– Cumprimento dos prazos;   

– Cumprimento das Quantidades e Referências; 

- Envio de documentação técnica; 

- Conformidade do produto/serviço; 

- Capacidade de resolução de problemas / tratamento de reclamações; 

- Cumprimento de Boas Práticas Ambientais. 

 

 Cada critério é avaliado numa escala de 1 (não cumpre) a 3 (cumpre), ficando assim 

definida a posição do fornecedor/subcontratado: 

 

 Não aprovado – Todos aqueles que obtenham avaliação inferior a <1.5 valores  

• Aprovado – Todos aqueles que obtenham avaliação ≥ 1.5 valores  

 

 

 Na condição de “Não aprovado” o fornecedor/subcontratado receberá uma 

comunicação escrita (preferencialmente por email) com a indicação da sua pontuação e 

exclusão da lista de fornecedores/subcontratados aprovados.  

Na condição de “Aprovado” a ACORfato considera dispensada qualquer comunicação, 

mantendo-se assim o mesmo na lista de fornecedores aprovados. 

 

Na ACORfato continuamos a contar com a vossa colaboração! 

 
  

Vila Nova da Oliveirinha, 28 de Fevereiro de 2022 

A Administração  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guia de Boas Praticas Ambientais para Fornecedores e 
Prestadores de Serviços  

 



  

 

 

 

 

No âmbito do Sistema Integrado de 

Gestão da Qualidade e Ambiente, 

segundo as normas ISO 9001 e ISO 

14001, a ACORfato pretende 

sensibilizar e influenciar todos os 

seus Fornecedores para o 

cumprimento da Legislação 

Ambiental e das Boas Práticas 

Ambientais e  aplicáveis ás suas 

actividades. 



Consumo de Recursos Naturais 

 

Verifique se todas as torneiras e autoclismos ficam bem 

fechados após utilização;  

Aproveite ao máximo a luz natural; 

Se for o último a sair, desligue as luzes; 

Desligue os equipamentos informáticos quando 

terminar a sua utilização; 

 Adote hábitos de condução mais eficientes que 

permitam reduzir o consumo de combustível e a 

emissão de gases poluentes. 

  

Gestão de Resíduos 

Deposite os resíduos produzidos em contentores 

devidamente identificados e faça a separação 

consoante as suas características; 

É da responsabilidade do fornecedor a gestão de 

resíduos decorrentes dos serviços prestados à 

ACORfato. Os resíduos devem ser encaminhados para 

operadores de resíduos devidamente licenciados e 

autorizados para o efeito. 

 

 Quando aplicável devem proceder à submissão anual do 

MIRR. 

 

É estritamente proibida a queima de resíduos. 

 

Ruído ambiental 

Nas atividades do exterior utilize equipamentos que 

cumpram as potências sonoras legalmente definidas. 

Ligue o equipamento apenas pelo tempo necessário para 

executar as tarefas. 

 

Produtos Químicos /Derrames 

Todos os produtos químicos devem estar devidamente 

rotulados e acompanhados de informações de segurança. 

 

Em caso de ocorrência de derrame de produtos químicos, 

devem ser usadas luvas de proteção e recurso a materiais 

absorventes de modo a evitar a contaminação de águas e/ou 

solos. Os resíduos resultantes devem ser recolhidos e 

encaminhados para um operador de resíduos para 

tratamento adequado.                                

 



Efluentes Líquidos 

 

Adote medidas que minimizem a poluição da água; 

Se produzir águas residuais industriais proceda ao 

respetivo licenciamento de descarga; 

Implemente um plano de autocontrolo de águas 

residuais de acordo com a legislação em vigor relativa a 

efluentes líquidos e proceda à comunicação de 

resultados.  

 

Qualidade do Ar 

Caso aplicável, devem ser adotadas medidas que visem 

a minimização de emissão de poluentes atmosféricos; 

Se tiver fontes fixas de emissão proceda à sua 

caracterização e comunicação de resultados de acordo 

com a legislação em vigor relativa a efluentes gasosos.  

 

Omissões 

Em todas as omissões do presente regulamento, devem 

aplicar-se os requisitos legais em vigor 

 
 

 

 

 

Consulte no nosso site a Política da Qualidade e 

Ambiente da ACORfato. 

 

 

 

 

O nosso desempenho ambiental está 

intrinsecamente ligado ao desempenho dos nossos 

Fornecedores e Prestadores de Serviços!  

 

Contamos Consigo! 
 
 
 

 
Novembro de 2021 

 


