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Satisfazer as exigências dos nossos clientes é um desafio
constante que implica uma evolução contínua na adaptação à
dinâmica de um mercado cada vez mais exigente.
Para responder a este desafio, é essencial colaborar com
fornecedores de confiança que acrescentem força à cadeia de
processos.
Em busca de uma relação ideal com os nossos fornecedores, a
Adea estabeleceu condições gerais de contratação que
regulam as relações comerciais em benefício de acordos
duradouros e satisfação mútua, permitindo-nos obter os
melhores resultados económicos, de qualidade e de serviço.
Para o efeito, foi desenvolvida esta Política de Gestão de
Fornecedores, que destaca os fatores económicos e de
qualidade dos serviços prestados, bem como a integridade e
cumprimento dos fornecedores com a legislação em vigor
sobre o trabalho, a fiscalidade, a segurança e a saúde no
trabalho, os direitos humanos, proteção de dados, segurança
e confidencialidade e proteção ambiental.

Regular as relações com os
nossos fornecedores proporciona
uma relação de confiança e satisfação mútua.
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Para oferecer a máxima qualidade aos nossos clientes, é
fundamental ter um registo de fornecedores sólido e de
confiança, que permite alcançar um alto nível de desempenho
do negócio. Por este motivo, a Adea aposta numa relação
comercial firme, sustentado pelo respeito mútuo,
objetividade, qualidade, transparência e honestidade. Além
disso, no seu compromisso com o meio ambiente e com a
aquisição responsável, a Adea segue uma gestão que minimiza
o impacto da sua operações no ambiente e promove a
preservação dos recursos naturais.
Nesta Política de Gestão de Fornecedores, a Adea define os
procedimentos para a seleção de fornecedores e a realização
de compras, procurando evitar conflitos de interesses e obter
um benefício mútuo, consolidando-se na sua ideologia de
permanecer uma empresa responsável e sustentável.

Para oferecer a máxima qualidade
aos seus clientes, a Adea aposta numa carteira
de fornecedores sólida
e de confiança.
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Para cumprir os objetivos definidos, a Adea compromete-se a:
 Selecione os fornecedores sob procedimentos claros,
objectivamente e em igualdade de oportunidades, evitando
o favoritismo que prejudica a livre concorrência.
 Não se influenciar por relações pessoais ou pelo interesse
dos colaboradores na adjudicação ou contratação de um
serviço. Nenhum trabalhador da Adea obterá qualquer
benefício da adjudicação de um contrato, proibindo a
aceitação de qualquer objeto ou incentivo que possa
influenciar os critérios objetivos de contratação.
 Selecionar os fornecedores cujas condições permitam,
através de um contrato, o cumprimento pontual dos
objetivos anteriores estabelecidos, garantindo as condições
de compra e venda em tempo útil.
 Selecionar os fornecedores comprometidos com o
cumprimento da legislação em vigor, a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, as convenções
fundamentais da Organização Internacional do Trabalho, os
princípios do Pacto Mundial das Nações Unidas, a proteção
ambiental e o cumprimento das normas mínimas de
segurança e saúde no trabalho.
 Conhecer as expetativas e necessidades do cliente para
oferecer a mais alta qualidade nos seus processos e no seu
serviço final.
 Oferecer uma comunicação adequada que favoreça a
gestão, a tomada de decisão e a relação comercial,
promovendo a rentabilidade para ambas as partes.
 Estabelecer mecanismos de melhoria e avaliação contínua
que ajudem a prevenir riscos.
 Cumprir o prazo e a forma de pagamento estipulados no
contrato.
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Por outro lado, a Adea espera que os seus fornecedores:
 Se comprometam com os objetivos estipulados no
contrato, cumprindo os compromissos acordados em
tempo útil.
 Cumpram os mais elevados padrões de qualidade em todos
os produtos e serviços fornecidos, estando estes isentos de
defeitos.
 Cumpram a legislação, regulamentos e acordos contratuais,
afastando-se de qualquer prática de corrupção, extorsão ou
peculato.
 Proporcionem aos seus colaboradores um ambiente de
trabalho seguro, que proteja os direitos humanos dos seus
trabalhadores e os trate com dignidade e respeito, sem
incorrer em práticas discriminatórias, trabalho forçado ou
recrutamento de crianças, adotando os compromissos
estabelecidos nas leis locais e estatais, bem como na
Declaração Universal dos Direitos Humanos, nas
convenções fundamentais da Organização Internacional do
Trabalho e nos princípios do Pacto Global das Nações
Unidas.
 Sejam respeitosos com o meio ambiente, estabelecendo
meios para evitar fugas e emissões acidentais, para além de
utilizar os recursos naturais de forma responsável e
económica, reduzindo o consumo de energia e as emissões
de gases com efeito de estufa.
 Implementem um modelo de organização e gestão de
cumprimento normativo seguindo as orientações
determinadas no quinto parágrafo do artigo 31.o do Código
Penal, a fim de estabelecer as medidas adequadas para a
prevenção de crimes (incluindo, entre outros, fraude,
insolvências puníveis, suborno, tráfico de influências,
crimes contra a propriedade intelectual e industrial, o
mercado, os consumidorese a corrupção nos negócios... ).
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 Estejam atentos e aceitem as Políticas de Qualidade, Meio
Ambiente e Segurança da Informação, disponibilizadas a
todos os interessados no site da Adea, bem como o seu
Código de Conduta, que descreve a missão e visão da nossa
Organização e os valores que devem reger a atividade diária
de gestores e colaboradores.
Com base nas disposições estabelecidas, o fornecedor
compromete-se a corrigir o mais rapidamente possível
qualquer bem fornecido que não cumpra o que precede. Para
verificar se estes requisitos são cumpridos, a Adea avaliará
periodicamente os seus fornecedores, reservando-se o direito
de realizar auditorias e inspeções que garantam o
cumprimento desta política, os regulamentos legais e as
disposições do contrato.
Se os princípios acima referidos não forem cumpridos, a Adea
procurará soluções para remediar a situação. Se não for
alcançado um acordo satisfatório, serão aplicadas as sanções
consideradas adequadas e o contrato com o fornecedor pode
ser rescindido.
A Adea estará recetiva a qualquer proposta que implique uma
melhoria contínua em termos da sua relação com os
fornecedores, entendendo que este é um benefício para
ambas as partes.

A Adea, no seu compromisso de alcançar os seus
objetivos, aplica uma política de seleção de
fornecedores baseada na transparência e na
igualdade de oportunidades.
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A Adea mantém um compromisso permanente com o meio
ambiente, razão pela qual procura preservá-lo em cada um
dos processos da sua linha de negócio.
Desde 2017, a Adea tem vindo a calcular a sua pegada de
carbono e a registar os seus resultados no Ministério da
Transição Ecológica e do Desafio Demográfico, além de aplicar
medidas para reduzir a emissão de gases para a atmosfera,
demonstrando o seu compromisso com a luta contra as
alterações climáticas.
Nos últimos anos, a Adea tem adotado medidas para reduzir
o consumo de energia das suas instalações, para além do
consumo de água e combustível. Por outro lado, as emissões
para a atmosfera foram reduzidas e foi implementado um
sistema responsável e eficiente de reciclagem de resíduos.
Estas medidas são revistas sempre que for identificado um
novo processo, serviço, atividade ou produto, garantindo a
manutenção dos valores de compromisso ambiental
estabelecidos.
Os fornecedores que prestam os seus serviços à Adea
assinarão um documento no qual declararão respeitar e
cumprir estes requisitos ambientais, de modo a não colocar
em causa o compromisso de prevenção da poluição que possa
ter um impacto negativo no desempenho ambiental da
empresa.

A Adea mantém um compromisso permanente
com os recursos naturais e a preservação do
meio ambiente.
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Diagrama do processo de seleção de fornecedores
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A Adea aplica uma política responsável de compras para evitar
situações adversas que dificultem o alcance dos objetivos
estabelecidos. Para tal, estabeleceu os procedimentos que
regulam o processo e elaborou uma análise de risco de
fornecedores que recolhe cada um dos setores afetado por
cada um dos fornecedores e o impacto que o incumprimento
do contrato causaria.
Entre os riscos derivados das compras estariam:
 Realização de compras sem autorização.
 Receção de produtos não solicitados.
 Receção de produtos defeituosos.
 Paragem de produção por falta de abastecimento.
 Atrasos na entrega da produção por falta de
abastecimento.
Para minimizar estes riscos, antes de efetuar a compra a Adea
tem em conta uma série de considerações, entre as quais:
 Estabelecer os requisitos dos produtos a adquirir.
 Selecionar fontes de mantimentos.
 Negociação, contratação, emissão e monitorização de
ordens.
 Verificação do preço oferecido.
 Verificação da pontualidade na entrega.
 Receção do produto e conformidade.
 Controlo de resultados e qualidade de serviço.
 Devolução do produto dentro do período estabelecido.
 Em caso de devolução, verificar se o produto é devolvido
nas condições estabelecidas.
 Verificação da restituição do montante do produto
devolvido ou receção do produto em bom estado de
conservação.
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Para perceber, verificar e monitorizar o desempenho da
responsabilidade dos fornecedores, estabeleceu-se um
processo de diagnóstico e avaliação dos fornecedores
contratados, garantindo que os requisitos estabelecidos no
contrato sejam cumpridos.
A Adea realiza uma avaliação contínua dos fornecedores,
estabelecendo um índice de qualidade que indica o grau de
satisfação com cada fornecedor. Isto permite priorizar com que
fornecedores contratar, renovar compromissos, procurar
melhorias na qualidade e eficácia dos serviços e como interagir
no contexto da compra, tudo de acordo com os critérios
estabelecidos num planeamento anterior.
Para realizar a avaliação dos fornecedores, foram
estabelecidos uma série de critérios quantificáveis a partir dos
quais é obtido um valor objetivo que qualifica o fornecedor.
 Nível de qualidade de serviços, materiais, equipamentos...
fornecidos.
 Grau de conformidade com os prazos de entrega dos
produtos ou serviços.
 Nível de flexibilidade face às mudanças de requisitos para
se adaptar às necessidades da organização.
 Cumprimento em quantidades e especificações dos
requisitos.
 Capacidade de resolver problemas face a reclamações ou
sugestões.
 Nível de acompanhamento no progresso da prestação de
produtos e serviços.
 Qualidade no serviço pós-venda.
 Competitividade, relação qualidade/preço.
Com a informação obtida, tem sido possível definir categorias
para abranger os diferentes fornecedores: fornecedores que
respondem às exigências da organização; fornecedores que
respondam com determinadas limitações; fornecedores que
não respondem às exigências da organização... A catalogação
de fornecedores desta forma permitiu-nos estabelecer um
sistema de melhorias em termos de qualidade.
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Por sua vez, os dados obtidos permitem elaborar uma matriz
de criticidade que reflita a probabilidade ou o risco de
incidentes com fornecedores e a gravidade das
consequências. Dependendo da gravidade destas
consequências, o fornecedor será tratado com maior ou
menor prioridade e será efetuado um controlo de
acompanhamento maior ou menor sobre o mesmo. Os
fornecedores com risco extremo serão submetidos a um
controlo de acompanhamento mais intensivo, uma vez que
um desvio nos seus serviços irá causar graves consequências
para a organização.

Muito possível

Moderado

Possível

Baixo

Improvável

Baixo

Raro

PROBABILIDADE

MATRIZ DE CRITICIDADE

Baixo

Baixo

Baixo

Moderado

Ligeira

Significativo

Grave

Muito grave.

Alto

Alto

Alto

Moderado

Alto

Alto

Moderado Moderado

Alto

CONSEQUÊNCIA
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