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1. OBJECTIVO 

Este documento tem por objetivo transmitir os requisitos gerais de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde aos Fornecedores da Valinox de 
Serviços e/ou Produtos. 

Ao aceitar uma encomenda da Valinox, o Fornecedor aceita automaticamente cumprir com descrito neste documento. 

 

2. REQUISITOS GERAIS 

Estes requisitos são aplicáveis a todos os fornecedores da Valinox, independentemente do tipo de atividade. 

2.1. POLÍTICA DE SELECÇÃO DE FORNECEDORES 

Em cumprimento da sua Política da Qualidade, Ambiente e Segurança, na seleção dos seus Fornecedores, a Valinox: 

Privilegia: 

❖ Estejam certificados ou envolvidos em processos de certificação ambiental, da qualidade e da segurança; 

❖ Efetuem rastreabilidade aos seus produtos; 

❖ Privilegiem materiais e soluções eco-eficientes e demonstrem um claro interesse na melhoria contínua dos seus processos de 
gestão; 

❖ Fomentem uma política de transparência, comunicação e envolvimento com os seus parceiros e com a comunidade. 

Obriga: 

❖ Fornecimento atempado dos certificados de materiais e/ou outra documentação solicitada; 

❖ Cumprimento do estabelecido nas notas de encomenda, nomeadamente os prazos de entrega; 

❖ Separação seletiva de resíduos na origem e promoção da sua reutilização/reciclagem e o encaminhamento dos resíduos não 
passíveis de reutilização para empresas devidamente licenciadas; 

❖ Cumprimento das disposições legais relativas ao Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho e de uma cultura de prevenção de 
riscos ambientais e profissionais. 

2.2. REQUISITOS GERAIS DE QUALIDADE E AMBIENTE 

2.2.1. O Fornecedor compromete-se a cumprir e a fazer cumprir os requisitos legais da Qualidade e Ambiente em vigor, assim como as 
instruções específicas que lhe sejam transmitidas pela Valinox, nomeadamente quanto aos Aspetos e Impactes Ambientais 
relevantes. 

2.2.2. No caso de fornecimentos enquadrados na Diretiva de Dispositivos Médicos, o Fornecedor compromete-se a dar cumprimento às 
exigências da Diretiva, nomeadamente as referidas no Mod.317 - Requisitos no âmbito da Diretiva de Dispositivos Médicos. 

2.3. REQUISITOS GERAIS DE SEGURANÇA E SAÚDE 

2.3.1. O Fornecedor obriga-se a acautelar todos os aspetos relacionados com a Segurança e Saúde dos seus colaboradores, de acordo 
com as disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como a cumprir escrupulosamente todas as regras de segurança e 
normas estipuladas pela Valinox, zelando pela saúde e a vida dos mesmos e a assumir a assistência médica que careçam por 
motivo de acidente de trabalho. 

2.3.2. O Fornecedor tomará todas as precauções no sentido de garantir que os seus colaboradores possuem conhecimentos técnicos 
inerentes às atividades que lhe forem confiadas, compreensão dos riscos que lhes estão associados e que dispõem de meios e 
equipamentos adequados, em particular ferramentas de trabalho e equipamentos de proteção coletiva e individual. 

2.3.3. O Fornecedor deverá possuir um Plano de Medicina no Trabalho implementado e atualizado, tendo os seus funcionários os exames 
médicos previstos na Lei devidamente efetuados, bem como evidência de consultas bianuais para funcionários com idades entre os 
18 e 50 anos e consultas anuais para funcionários menores de 18 anos e maiores de 50 anos 

2.4. REQUISITOS GERAIS NA SEPARAÇÃO DE RESIDUOS 

2.4.1. O Fornecedor deve proceder à recolha e separação dos resíduos produzidos em consequência da atividade executada, garantindo 
o seu transporte e posterior tratamento em conformidade com a legislação em vigor. 

2.4.2. A recolha de resíduos só pode ser contratada a operadores autorizados e/ou licenciados conforme a legislação em vigor, com nº de 
registo na Agência Portuguesa do Ambiente. 

2.4.3. O Fornecedor deverá garantir a entrega à Valinox dos documentos comprovativos da legalização da sua atividade quando aplicável 
e solicitado, nomeadamente: Alvará de Licença para a Realização de Operações de Gestão de Resíduos, Autorização de 
Operações de Gestão de Resíduos/Licenciamento, Alvará para o exercício da atividade de transporte de resíduos ou de 
mercadorias perigosas, conforme aplicável. 
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3. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Estes requisitos são aplicáveis somente a fornecedores que executem trabalhos ou nas instalações da Valinox, ou nas instalações de 
clientes da Valinox ao seu serviço. 

3.1. POÍTICA DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA DA VALINOX 

3.1.1. Quando ao serviço da Valinox o fornecedor fica obrigado a respeitar e a fazer-se guiar pela Política de Qualidade, Ambiente e 
Segurança da Valinox. Assim sendo, o Fornecedor compromete-se a comunicar ao seu pessoal a Política da Valinox: 

Prioridade ao cliente 

• Atitude e decisão orientada para a satisfação do cliente. 

• Integridade e Disponibilidade como prioridades no relacionamento. 

• Cumprimento total dos requisitos do cliente. 

Orientação para a Melhoria Contínua e Inovação 

• Atuar estrategicamente, dando prioridade ao cumprimento dos objetivos e metas definidas. 

• Inovação constante na busca das melhores soluções para as necessidades dos clientes. 

• Melhorar continuamente, com rigor e objetividade, na busca da excelência dos processos e produtos. 

• Apostar na formação e qualificação como veículos para o sucesso. 

Responsabilidade social, ambiental e de segurança 

• Cumprimento das obrigações de conformidade aplicáveis. 

• Compromisso na proteção do meio ambiente, uso sustentável de recursos e prevenção da poluição. 

• Compromisso na criação de melhores condições para o desempenho do trabalho em segurança tendo como objetivo a prevenção de 
acidentes, incidentes e doenças profissionais. 

• Eliminação de perigos e redução dos riscos, consultando trabalhadores, incentivando a sua participação 

3.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE QUALIDADE, AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE 

3.2.1. O Fornecedor obriga-se a fornecer à Valinox, sempre que solicitado a sua identificação dos aspetos e a avaliação dos impactes 
ambientais associados às atividades. 

3.2.2. O Fornecedor comunicará imediatamente ao responsável de Segurança da Valinox qualquer acidente que envolva os seus 
colaboradores ou de outras entidades por si subcontratadas no decurso dos trabalhos. Esta comunicação não isenta o Fornecedor das 
participações, que nos termos da lei, tenha de fazer às entidades competentes. 

3.2.3. O Fornecedor obriga-se a fornecer à Valinox, os seguintes dados: 

• Nome, N.º Cartão de Cidadão, NIF, N.º Segurança Social de todos os colaboradores que estarão presentes nas instalações da 
Valinox ou em locais onde se desenvolvam atividades para a mesma; 

• Comprovativo do pagamento dos respetivos salários; 

• Horário e cronograma de trabalho; 

• Cópia da Apólice de seguro de Responsabilidade Civil e último recibo pago; 

• Cópia da Apólice de seguro de Acidentes de Trabalho, evidenciando o nome dos colaboradores e último recibo pago; 

• Declaração de não divida à Segurança Social atualizada; 

• Fichas de Aptidão dos colaboradores; 

• Fichas de Procedimento de Segurança; 

• Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e/ou Coletiva (EPC) que os colaboradores dispõem para executar o trabalho em 
segurança; 

• Cópia do registo de entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); 

• Máquinas e equipamentos a utilizar; 

• Produtos químicos a utilizar; 

• Fichas de Dados de Segurança dos produtos químicos de acordo com a legislação em vigor, em Português e contendo os 16 
capítulos. 
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E sempre que solicitado, as análises e avaliações de riscos associados às atividades, registo de formação e registos de manutenção de 
máquinas e equipamentos. 

3.2.4. O Fornecedor deve garantir o cumprimento dos seguintes procedimentos de segurança: 

3.2.4.1. Circulação de Veículos 

• Não exceder a limitação de velocidade estabelecida e/ou sinalizada; 

• Não estacionar na área delimitada do ponto de encontro; 

• Não obstruir o acesso a entradas, portões e saídas de emergência, bem como de equipamentos de prevenção e combate a 
emergências; 

• Não obstruir a circulação de veículos; 

• Estacionar com a frente virada para a saída (estacionar de traseira). 

3.2.4.2. Comportamento Humano 

É proibido: 

• A execução de qualquer trabalho sob o efeito de álcool e/ou estupefacientes e/ou substâncias psicotrópicas, bem como o consumo 
das mesmas; 

• A execução de qualquer trabalho por menores com idade inferior a 18 anos; 

• A execução, por estagiários, de trabalhos perigosos ou o desempenho de tarefas em locais de risco; 

• Fumar e comer fora dos locais assinalados para o efeito. 

É obrigatório: 

• Limitar a circulação às áreas onde irá decorrer a execução do serviço e respetivos acessos; 

• Respeitar e fazer cumprir a sinalização de segurança, que nunca pode ser retirada ou ocultada; 

• Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) fornecidos para os trabalhos em questão. 

3.2.4.3. Armazenamento de Materiais 

• Proibido o armazenamento de materiais em locais que possibilitem a queda de materiais sobre as vias de circulação, acesso e 
saídas de emergência; 

• Os produtos contidos em recipientes devem estar devidamente rotulados; 

• Respeitar as instruções de manipulação e utilização dos produtos químicos que constem nos rótulos e nas fichas técnicas e de 
segurança dos produtos; 

3.2.4.4. Ferramentas, Máquinas e Equipamentos 

• As ferramentas, máquinas e equipamentos devem estar em bom estado de conservação e cumprir os requisitos de segurança 
conforme a legislação vigente. 

3.2.4.5. Organização 

• Manter as vias de circulação livres e desimpedidas; 

• Guardar o material de trabalho em local próprio. 

3.2.4.6. Emergência 

• Respeitar e cumprir as regras instituídas pela Valinox referentes a situações de emergência. 

 

4. INCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

4.1. Quando constatado o não cumprimento da legislação em vigor e/ou das regras instituídas, a Valinox, através dos seus representantes, 
reserva-se o direito de interdição imediata da atividade, inclusive com o afastamento das pessoas envolvidas, até que sejam tomadas 
as medidas necessárias à regularização das condições, independentemente do cumprimento do cronograma do serviço em execução. 

 

Nota: Os requisitos acima apresentados estão condicionados à lei. Se em algum momento ou situação a lei em vigor se sobrepuser aos 
requisitos acima apresentados, a lei deverá ser adotada.  


