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DECLARO RESPONSAVELMENTE que: 

 

1. A empresa que represento possui a documentação que comprova o cumprimento dos 

requisitos, e de outras acreditações relacionadas, que serão apresentados de imediato à PreZero 

em Espanha e Portugal assim que esta o solicite para o seu controlo ou fiscalização. 

2. A empresa que represento dispõe de profissionais capacitados para o exercício das 

especialidades, categorias e modalidades declaradas, com habilitação profissional se for caso 

disso, ou com os conhecimentos teórico-práticos exigidos nos respetivos regulamentos, normas 

regulamentares ou instruções técnicas. A lista de profissionais será imediatamente apresentada 

à PreZero em Espanha e Portugal quando esta o exigir para controlo ou fiscalização, juntamente 

com a documentação que comprove a formação dos profissionais. 

3. Os dados e declarações que constam neste documento são verdadeiros e a empresa tem 

conhecimento que, no caso de ser adjudicatária, deve: 

• Compromete-se a manter o cumprimento dos requisitos exigidos durante a vigência do 

contrato, assim como a exercer a sua atividade em conformidade com as regras e 

requisitos estabelecidos nos respetivos regulamentos ou normas regulamentares e, se 

for caso disso, nas respetivas instruções técnicas e ordens de desenvolvimento. 

• Deverá enviar toda a documentação solicitada pela PreZero em Espanha e Portugal antes 

de assinar o contrato. Caso contrário, o prazo para pagamento da primeira fatura será 

estabelecido como o prazo máximo para envio dos documentos. Após este período, o 

contrato será rescindido e os serviços prestados não serão pagos. 

• Deverá manter atualizada a documentação disponibilizada à PreZero em Espanha e 

Portugal, durante a execução do contrato. 

• Deverá entregar no centro de trabalho a seguinte documentação, referente a todos os 

produtos fornecidos ou usados durante a prestação do serviço: 

o Ficha Técnica de Produto 

o Ficha de Dados de Segurança (Para os produtos de carácter perigoso) 

o Certificado de Marcação CE. (Se aplicável). 

o Certificado de Produto (Marca N ou equivalente) (Se aplicável) 

• Irá entregar no centro de trabalho a seguinte documentação referente aos equipamentos 

usados durante a prestação do serviço (se aplicável): 

o Certificados de calibração para equipamentos de medição. 
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• Qualquer evento que implique a alteração de algum dos dados de carácter essencial 

constantes nesta declaração, assim como, a cessação das atividades, deverá ser 

comunicado à PreZero em Espanha e Portugal através de nova declaração de 

responsabilidade, no prazo de um mês. 

• A falta de rigor, falsificação ou omissão dos dados e declarações de carácter essencial, 

permite à PreZero em Espanha e Portugal rescindir o contrato. 

4. A empresa que represento compromete-se a cumprir, no desenvolvimento das suas atividades, 

os 10 Princípios de Responsabilidade Social Corporativa e de Desenvolvimento Sustentável, 

constantes do Pacto Mundial (www.pactomundial.org). 

5. A empresa que represento não foi sancionada por nenhuma infração grave em questões 

profissionais ou de integração laboral de pessoa portadora de deficiência, ou por alguma infração 

muito grave em questões sociais ou ambientais. 

6. Que a empresa que represento não utiliza mão de obra infantil. 

7. Que a empresa que represento cumpre o disposto nas Convenções Fundamentais da OIT 

(Organização Internacional do Trabalho) em toda a cadeia produtiva e de abastecimento, seja de 

forma direta ou através de subcontratação. 

8. A empresa que represento declara ser conhecedora e obriga-se a respeitar e agir de acordo 

com o Código de Ética de Fornecedores, Política Anticorrupção e com as demais Políticas 

estabelecidas periodicamente pela PreZero em Espanha e Portugal, no âmbito da sua relação 

comercial e de desempenho das suas atividades com a empresa. 

Todos os requisitos exigidos pela PreZero em Espanha e Portugal a um terceiro para fazer parte 

do seu quadro de fornecedores estão publicados na “Área de Fornecedores” no site PreZero em 

Espanha e Portugal, acessível através do seguinte link: www.prezero.pt 

 

O Código de Ética Empresarial e a Política Anticorrupção também figuram no site da PreZero em 

Espanha e Portugal www.prezero.pt e permitem aos nossos fornecedores, tanto homologados 

como potenciais, o acesso a um Canal de Ética onde podem reportar confidencialmente condutas 

irregulares ou inadequadas relacionadas com este regulamento. 

E, para que conste para efeitos da homologação para o exercício da atividade nas especialidades, 

categorias e modalidades, o declarante aceita a presente Declaração de Responsabilidade.  
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