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POLÍTICA DE COMPRAS 

 

A PreZero em Espanha e Portugal, empresa que se dedica à Gestão de Serviços Urbanos, 

Tratamento de Resíduos, Reciclagem e Gestão Ambiental para clientes do sector público e 

privado, desenvolve a sua política de compras com base nos seguintes princípios gerais: 

• Os clientes estão o centro de tudo o que fazemos: todo o nosso trabalho está orientado 

para compreender as necessidades dos nossos clientes, e temos como objetivo entregar 

serviços baseados na qualidade, no custo e no prazo. 

 

• A PreZero em Espanha e Portugal irá colaborar com fornecedores com elevados padrões 

de integridade e transparência nas suas relações comerciais, e não irá dar início a 

qualquer relação comercial com aqueles que não cumpram com as leis aplicáveis, 

especialmente as leis referentes à anticorrupção. Por isso, incentiva a que os seus 

fornecedores atuem de acordo com o Código de Ética de Fornecedores e com a Política 

Anticorrupção da PreZero em Espanha e Portugal. 

 

• Os fornecedores e subcontratados são essenciais no nosso negócio: consideramos os 

nossos fornecedores e subcontratados como colaboradores, procuramos o benefício 

mútuo, e colocamos no empenho e na criatividade o foco para conseguir repercutir nos 

nossos clientes melhorias na qualidade e serviço, estabelecendo sempre que possível, 

relações de longa duração. 

 

• A PreZero em Espanha e Portugal e os seus colaboradores irão pautar a sua relação com 

os fornecedores nos princípios da integridade, profissionalismo e transparência, seguindo 

as orientações do código de ética empresarial e corporativo. 

 

• A PreZero em Espanha e Portugal irá contratar fornecedores que cumpram a legislação 

em vigor, em todos os países em que operam, respeitando os direitos humanos e o 

ambiente. 

• A inovação é a chave da função das Compras, através da qual desenvolvemos projetos 

aplicando as soluções tecnológicas mais avançadas, que potenciam a eficiência de todo 

o processo de compras. 
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Esses princípios materializam-se num modelo de gestão de compra através do qual nos 

comprometemos a: 

• Estabelecer uma gestão eficaz de compras e subcontratações de forma a garantir que os 

produtos adquiridos e os serviços subcontratados cumprem com os requisitos 

especificados nos contratos e com as melhores condições económicas, técnicas, 

ambientais e de eficiência energética, assim como, na área de segurança e saúde no 

trabalho e de integridade ética. 

 

• Assegurar a concorrência entre propostas dos diferentes fornecedores, garantindo a 

aplicação de critérios objetivos e ponderados. 

 

• Garantir a transparência e a confidencialidade das propostas e dos dados disponibilizados 

pelos fornecedores. 

 

• Dar prioridade à melhoria contínua através da motivação e formação dos profissionais de 

compras. 

 

• Implementar ferramentas tecnológicas que aumentem a eficiência do processo global de 

compras. 

 

• Desenvolver protocolos de verificação e monitorização da qualidade do serviço, e do 

comportamento ético dos nossos fornecedores e subcontratados, visando a otimização 

progressiva do quadro de fornecedores. 

 

• Promover, potenciar e garantir o cumprimento do Procedimento de Compras, bem como 

o cumprimento mútuo dos acordos macro celebrados com os fornecedores. 

 

• A política de compras é aplicável a todos os centros, empresas e colaboradores da 

PreZero em Espanha e Portugal, que participem direta ou indiretamente no processo de 

compras. 


