
28/05/2021 

 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES 

A Gres Panaria Portugal. S.A., GPP considera a relação com os Fornecedores determinante para 
a prossecução da sua Política de Sustentabilidade. Neste sentido, anualmente, a avaliação dos 
Fornecedores tem subjacente quatro etapas principais:  

1. IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES QUALIFICADOS PARA A AVALIAÇÃO 
Os Fornecedores considerados relevantes para o estudo são selecionados com base nos 
seguintes critérios de seleção:  

 Apresentam um volume de faturação superior a 50.000€; 
 São considerados relevantes para o estudo, apesar do volume de faturação ser 

inferior a 50.000€; 
 Outros critérios que podem ser revistos anualmente em linha com a estratégia da 

Organização (p.e. este ano foram apenas considerados Fornecedores portugueses 
para o ano piloto deste estudo). 
 

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES PELA EQUIPA INTERNA DA GRES PANARIA  

A avaliação interna dos Fornecedores é realizada através do preenchimento de um 
questionário pela equipa interna da Gres Panaria e compreende a análise das notas 
atribuídas aos critérios de avaliação, comparando os Fornecedores dentro da sua 
Tipologia de Atividade (Matérias-Primas, Esmaltes, Embalagens, Combustíveis de Produção, 
Transportes e Serviços, Produtos Acabados).  

O questionário avalia os Fornecedores com base nos seguintes CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 Qualidade do Produto/Serviço; 
 Preço; 
 Tempo de Resposta; 
 Prazo de Entrega; 
 Disponibilidade; 
 Não-Conformidades. 

O questionário preenchido pela equipa interna consiste na avaliação dos diferentes critérios 
consoante a seguinte ESCALA DE AVALIAÇÃO: 
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3. ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS FORNECEDORES A UM QUESTIONÁRIO  
O questionário preenchido pelos Fornecedores contempla 100 questões, por forma a avaliar 
a correspondência de requisitos nas seguintes DIMENSÕES: 

 Ambiental: Os parâmetros avaliados estão principalmente relacionados com a 
adoção de iniciativas, processos e/ou procedimentos internos tendo como objetivo a 
redução dos resíduos e do impacto ambiental e a adoção de sistemas certificados de 
gestão e monitorização dos impactos ambientais; 

 Social: Os parâmetros avaliados estão principalmente relacionados com a adoção de 
políticas internas oficiais no âmbito da responsabilidade social interna (p.e. 
diversidade e igualdade de oportunidades, comunicação periódica, formação) e 
responsabilidade social externa; 

 Governance: Os parâmetros avaliados estão principalmente relacionados com temas 
de gestão empresarial, como por exemplo, estratégia e sustentabilidade do negócio, 
princípios e valores na relação com todos os stakeholders; 

 Qualidade: Os parâmetros avaliados estão principalmente relacionados com a 
gestão da qualidade, como por exemplo controlo dos parâmetros críticos que 
influenciam a qualidade, análise das necessidades dos stakeholders e avaliação da 
satisfação dos mesmos. 

 
A ESCALA DE AVALIAÇÃO utilizada varia entre 0 e 100%, de acordo com a favorabilidade 
dos parâmetros avaliados (p.e. adoção de sistemas certificados de gestão e monitorização 
da qualidade): 
 

 

4. ANÁLISE CRÍTICA DA AVALIAÇÃO INTERNA E REPOSTAS DOS FORNECEDORES AO 
QUESTIONÁRIO 

Tendo em conta os resultados da avaliação interna dos Fornecedores pela equipa da Gres 
Panaria e as respostas obtidas dos Fornecedores ao questionário de correspondência de 
requisitos no âmbito ambiental, social, governance e qualidade, é realizada uma análise crítica à 
avaliação efetuada, tendo por base a comparação dentro da tipologia de atividade, e são 
sistematizadas/definidas ações/iniciativas a implementar para os Fornecedores com pior 
classificação. 

 


