Requisitos de Compra

QAS

PRODUTOS

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 e procedimentos da Gres Panaria Portugal.
Fornecedor de:

Decorações

Requisitos de Compra

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

De acordo com padrão aprovado.
Cumprimento condições contratuais (se aplicável).
Produto Acabado (pavimento Cumprimento das normas e regulamentos aplicaveis, nomeadamente 14411 e Regulamento Produtos de
e resvestimento cerâmico)
Construção e outras especificações técnicas quando acordadas.
Cumprimento das especificações aplicáveis à marcação das caixas.
Cumprimentos de requisitos aplicáveis a certificações de produto quando acordado.
Fornecimento de lotes que cumpram com Especificações acordadas.
Matérias Primas de
Envio de cópia de licença/autorização de exploração no primeiro fornecimento ou aquando a troca de local de
Preparação de Pasta (MPPP) exploração.

Área envolvida

Compras e Product
Development

Planeamento/Logística

Técnica

Produtos químicos

Declaração de não perigosodade para os produtos não perigosos.
FDS em lingua portuguesa, com todos os pontos da legislação REACH/CLP.
Atualizar a FDS sempre que há alterações e enviá-la á GPP.
Embalado de acordo com CLP se perigoso.
Rotulagem de acordo com REACH/CLP se perigoso, com simbologia de perogosidade atualizada e na lingua
portuguesa.
Quando a embalagem é um RSP deve ter a marcação da data de fabrico e marcação pi (TT), para os
equipamentos fabricados depois de 2002 ou a data da ultima inspeção.
A embalagem deve conter em lingua portuguesa de forma legível, a denominação do produto; a identificação
da empresa responsável pela sua comercialização; o n.º de lote e/ou data de fabrico; a data de validade do
produto, sendo que esta deve ser no mínimo 80% da vida útil.
Se aplicável, a FDS deve indicar o teor de COV's no seu ponto 12.
Garantia de ADR aquando do fornecimento se aplicável.

Compras

Caixas cartão

Embalagem de acordo com Norma de Impressão aprovada pela GPP.
Certificação FSC preferencial.
Enviar uma declaração sobre o conteúdo de materiais recicláveis ou reciclados na embalagem (requisito interno
GPP)

Compras

madeira (paletes e outras
madeiras)

A cada entrega, o certificado/registo do tratamento HT.

Compras

Argilas do Gres

Silicato de Zircónio

Equipamentos de Protecção
Individual

Fornecimento de lotes que cumpram com a seguinte Especificação:
226
232
Actividade específica γ Ra + Th ≤ 570 Bq/Kg
226
Actividade específica γ Ra ≤ 400 Bq/Kg
232
Actividade específica γ Th ≤ 170 Bq/Kg
Actualização de informação trimestral, sobre radioactividade do material fornecido.
Fornecimento de lotes que cumpram com a seguinte Especificação:
226
232
Actividade específica γ Ra + Th ≤ 5000 Bq/Kg
226
Actividade específica γ Ra ≤ 4300 Bq/Kg
232
Actividade específica γ Th ≤ 800 Bq/Kg
Actualização de informação trimestral, sobre radioactividade do material fornecido.
Cumprimento das normas de fabrico.
Marcação CE ficha técnica.
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SERVIÇOS
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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 e procedimentos da Gres Panaria Portugal.
Fornecedor de:

Requisitos de Compra

Área envolvida

Transportes

Adotar comportamentos seguros e eficientes em termos de segurança e ambiente por forma a minimizar os
riscos e as emissões gasosas.
Evidenciar o cumprimento da legislação aplicável (ADR/RPE) para o transporte de substâncias ou preparações
perigosas (quando aplicável)
Assegurar o cumprimento dos requisitos legais relativos ao transporte de resíduos, nomeadamente fazer
acompanhar os resíduos com respetiva e-gar, devidamente preenchida no campo produtor/detentor e no campo
transportador.

Logística/
Comercial

Transportes para os EUA

País sem risco de ameaça terrorista contra os EUA.
Certificação C-TPAT (preferencial).
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.

Logística/
Comercial (Trade)

Destinatários e
transportadores de residuos

Cópia do alvará ou licenciamento da actividade.
Alvará de transporte de mercadorias quando o transportador não é destinatário.

Obras com licenciamento

Inscrição de empres e colaboradores na plataforma Gestplano.
Elaborar e manter juntamente com o livro de obra, o registo dos RCD's, para obras com comunicação prévia ou
licenciamento.
Assegurar que os equipamentos para utilização exterior cumpram com o nível de potência sonora (dB),
identificado na placa de características.
Assegurar que os RCD se mantêm o mínimo de tempo possível em obra, sendo que os perigosos não podem
exceder os três meses.
Elaborar e cumprir o PGA e PSS, quando aplicável.

Ambiente, Segurança,
calibrações e Ensaios
produto (monitorizações)

Comprovativo da acreditação.
No caso da segurança, comprovativo de autorização da ACT/DGS.
Assegurar entrega dos relatórios no prazo de 30 dias (requisito adicional GPP).

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

Empresa certificada pelo CERTIF para reparação, instalação, desmantelamento e verificação de equipamentos
com GFEE.
Técnicos qualificados conforme as tipologias dos gases contidos nos equipamento (GFEE ou ODS), fazendo
evidência desta qualificação.

Serviços prestados nas
instalações da Gres Panaria
Portugal ou em seu nome

Alvará ou licenciamento para a atividade.
Inscriçao de empresa e funcionários na plataforma online Gestplano.
Fazer-se acompanhar das FDS de todos os produtos quimicos utilizados na prestação do serviço.

Controlo pragas

Evidenciar a certificação dos técnicos para a aplicação dos produtos fitofarmacêuticos.
Assegurar a correta identificação/sinalização dos postos de engodo.
Apresentar e atualizar a planta da sua localização.
Emitir o relatório dos serviços prestados por posto de engodo.
Apresenar as autorizações da DGS de todos os produtos fornecidos.
Remover das instalações todos os resíduos gerados da prestação do serviço.

Manutenção de
equipamentos contra
incêndio

Evidenciar registo na ANPC
No fim de cada intervenção entregar os respetivos registos.
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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 e procedimentos da Gres Panaria Portugal.
Fornecedor de:

Jardinagem

Requisitos de Compra

Área envolvida

Apresentar evidência da qualificação para aplicar produtos fitofarmacêuticos.
Assegurar que os equipamentos para utilização exterior têm a potência sonora afixada no equipamento.

Apresentar evidências das habilitações dos técnicos das instalações elétricas.
O técnicos das instalações elétricas deve apresentar:
Projeto, instalação,
- comprovativo do seguro de responsabilidade civil (minimo 50.000€ se individual ou 200.000€ se empresa).
exploração e manutenção de - comprovativo de inscrição na ordem dos engenheiro.
rede elétrica
- comprovativo de inscrição como técnico responsável na DGEG
- envio do relatório das instalações elétricas.
- comprovativo do termo de responsabiidade.

Rede de GN

Relatórios de inpeção/instalação do PRM e rede.
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QAS

EQUIPAMENTOS

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 e procedimentos da Gres Panaria Portugal.
Fornecedor de:

Requisitos de Compra

Área envolvida

Equipamentos (gerais)

Identificação do fabricante e do modelo.
Marcação CE no equipamento.
Declaração de conformidade CE em lingua portuguesa.
Manual de instruções em linha portuguesa.
Assegurar a formação dos utilizadores quando aplicável.
Equipamento com requisito ATEX: garantir a marcação do equipamento de acordo com a diretiva.
Sistemas de elevação e armazenagem: exibir carga máxima.

Manutenção

EEE - Equipamento Elétrico
e Eletrónico

De acordo com padrão aprovado.
Cumprimento condições contratuais (se aplicável).
Cumprimento das normas e regulamentos aplicaveis, nomeadamente 14411 e Regulamento Produtos de
Construção e outras especificações técnicas quando acordadas.
Cumprimento das especificações aplicáveis à marcação das caixas.
Cumprimentos de requisitos aplicáveis a certificações de produto quando acordado.

Sistemas de
Informação e
Manutenção

Equipamentos com sistema
de frio que contêm gases
regulamentados

Assegurar que os equipamentos não contêm substâncias regulamentadas proibidas ou em vias de proibição.
Garantir que os sistemas hermeticamente fechados estão rotulados como tal.
Garantir que os manuais destes equipamentos contêm informação sobre os gases fluorados, tipo de gás,
quantidade e o PAG.
Fornecer equipamentos eficientes em termos energéticos quando economicamente viável (COP (coeficiente de
desempenho) e EER (rácio de eficiência energética)).

Manutenção

Transformadores e
condensadores

Fornecer declaração de como os equipamentos não contêm óleos com PCB.
Declarar as quantidade de SF6 quando aplicável.

Manutenção

Recipientes Sob Pressão
(compressores,
reservatórios,
termoacumuladores)

Aquando a instalação de termoacumuladores, emitir termo de responsabilidade.
Cumprir os requisitos legais necessários à aprovação da instalação e autorização de funcionamento para
equipamentos com PS maior ou igual a 2 bar e /ou PS*V maior ou igual a 3000 bar/litro.
Assegurar as seguintes inscrições na placa de caracteristicas dos equipamentos:
- Pressão máxima de serviço (PS) em kilopascal ou bar;
- Temperatura máxima de serviço (T máx.) em graus centígrados;
- Temperatura mínima de serviço (T min.) em graus centígrados;
- Capacidade do recipiente;
- Idenfiticação do fabricante ou importador;

Manutenção

Máquinas de movimentação
alugadas

Comprovativo de formação para a condução do equipamento, conforme o equipamento.
Evidência da verificação de segurança e manutenção do equipamento dos ultimos 2 anos.
Cópia de Manual de Instruções em Português e da Declaração CE.

Manutenção
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