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1. OBJECTIVOS 

Este procedimento visa definir critérios de: 

  Selecção e Qualificação de novos Fornecedores de Produto e em Regime de Subcontratação; 

  Avaliação Contínua dos Fornecedores de Produto e Subcontratados, aprovados pelo DQAS. 

Definir a metodologia de execução das compras, como meio de garantir que a Qualidade dos materiais 

e serviços adquiridos está de acordo com as especificações aplicáveis e garantir a melhoria contínua do 

Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança e um adequado relacionamento de parceria com os 

Fornecedores, mediante a sua selecção, qualificação e avaliação. 

Define ainda a metodologia a seguir na Monitorização e Medição dos materiais e mercadorias a 

recepcionar pela CANAS.  

 

2. ÂMBITO 

Este Procedimento aplica-se a todos os Fornecedores de Produto e em Regime de Subcontratação: 

  Novos ou que foram temporariamente suspensos; 

  Sujeitos a Avaliação Contínua. 

Aplica-se a todos materiais, mercadorias e serviços adquiridos e recepcionados pela CANAS. 

 

3. SIGLAS, DEFINIÇÕES E REFERÊNCIAS 

Siglas:  GIC – Gestão Integrada de Custos 

   PCR – Painel de Controlo de Recepção 

 QAS – Qualidade, Ambiente e Segurança 

DQAS – Departamento da Qualidade, Ambiente e Segurança 

SGQAS – Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança 

NQA – Nível de Qualidade Aceitável 

 

Definições:  Dossier de Fornecedores – Dossier onde se pode encontrar, por família de produtos, 

todos os Fornecedores em condições de poderem fornecer os produtos dessa família. 

 

 Fornecedores – São aqueles que, relativamente ao período de avaliação em causa, 

forneceram produtos e/ou serviços à CANAS e cuja avaliação resultou na Classe A 

(se a sua Classe é B ou C, são fornecedores únicos de um tipo de serviços). 
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 Fornecedores alternativos – São aqueles que, no mesmo período de avaliação, 

obtiveram uma avaliação na Classe B ou C, mas que têm fornecedores concorrentes 

para fornecimento do mesmo tipo de serviços. Nesta coluna poderemos encontrar 

outros fornecedores sem indicação de Classe, visto que, neste período, não 

efectuaram fornecimentos à CANAS, embora já tenham fornecido noutros períodos. 

 

Painel Controlo de Recepção – Painel localizado no Armazém da empresa, na área 

de recepção de materiais, onde se podem encontrar afixados diversos materiais que 

servem de controlo na monitorização e medição de outros, da mesma referência, que 

dão entrada na empresa. 

 

Aplicáveis as definições que constam nas Normas NP EN ISO 9000:2005, NP EN 

ISO 14001:2004, NP 4397:2008 (OHSAS 18001:2007). 

 

Referências:  NP EN ISO 9000:2005 

NP EN ISO 9001:2008 

NP EN ISO 14001:2004 

NP 4397:2008 

OHSAS 18001:2007 

MIL-STD-105E 

Manual do SGQAS 

PQAS02 – Recursos Humanos 

PQAS04 – Controlo dos Dispositivos de Monitorização e Medição 

PQAS10 – Construção  

PQAS12 – Auditorias Internas 

 

4. PROCEDIMENTO, RESPONSABILIDADES e DOCUMENTOS / IMPRESSOS 

4.1 Selecção e Qualificação de Fornecedores 

 

1) Qualidade, Ambiente e Segurança (Questionário, Visitas):  QAS 

2) Preço:         Pr 

3) Prazo de Entrega:       Pz 

4) Condições de Pagamento:      Pg 
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Índice de Qualificação do Fornecedor =  40% Pr + 30% QAS + 20% Pz + 10%Pg 

 

Só são considerados qualificados os novos fornecedores que obtenham um Índice de Qualificação do 

Fornecedor mínimo de 50%. 

 

1) Qualidade, Ambiente e Segurança 

1.1) Qualidade, Ambiente e Segurança  

– Questionário de Avaliação dos Fornecedores 

Este questionário é enviado aos fornecedores de produtos de 3 em 3 anos, e aos novos fornecedores de 

produto a quando a sua qualificação. 

  Questionário Pontuação 

Empresa certificada (Qualidade, Ambiente e Segurança) 1 

Empresa certificada (só um dos sistemas de gestão) 0.9 

Empresa com produtos/serviços certificados 0.8 

Empresa em curso de certificação 0.7 

Empresa cumpre a legislação aplicável  0.6 

Empresa assegura o cumprimento das boas práticas nos aspectos da QAS 0.5 

Empresa possui metodologias de monitorização e medição documentadas 0.4 

Empresa assegura condições de monitorização e medição 0.3 

Empresa assegura condições de embalagem, armazenagem e expedição 0.2 

Nenhuma das anteriores 0.1 

Não respondeu ao Questionário 0.0 
 

A aprovação de qualquer fornecedor de produto que, por razões operacionais e/ou de serviço, seja 

necessário contratar para fornecer produtos, mesmo que não seja qualificado pela Canas, SA de acordo com 

o Procedimento em vigor, é da responsabilidade de quem solicita o fornecimento. 

 

1.2) Visitas 

Poderão ser efectuadas visitas a fornecedores quando os seus produtos/serviços sejam relevantes para 

a realização dos trabalhos nas obras executadas pela CANAS e; 

- que não nos enviam o Questionário de Avaliação de Fornecedores ou; 

- que não respondam ao pedido de esclarecimentos ou; 

- que suscitem dúvidas em relação à qualidade do produto/serviço fornecido ou; 
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- que suscitem dúvidas em relação às condições de segurança, ambiente e de cumprimento legal; 

- que sejam propostos por outros departamentos para serem visitados. 

Com base nestes indicadores o DQAS avalia a necessidade de realizar visitas aos fornecedores 

propondo a sua concretização à Administração, sendo posteriormente sujeito á sua aprovação. 

 

 

2) Preço 

Efectuado por comparação entre os diversos fornecedores, por produto/serviço, atribuindo valores 

entre 0 e 1. 

Preço Pontuação 

Melhor Preço 1 

2º Melhor Preço 0.7 

3º Melhor Preço 0.5 

4º Melhor Preço 0.3 

Pior Preço 0.1 
 

3) Prazo de Entrega 

Efectuado por comparação entre os diversos fornecedores, por produto/serviço, atribuindo valores 

entre 0 e 1. 

Prazo de Entrega Pontuação 

Melhor Prazo 1 

2º Melhor Prazo 0.7 

3º Melhor Prazo 0.5 

4º Melhor Prazo 0.3 

Pior Prazo 0.1 

 

4) Condições de Pagamento 

Efectuado por comparação entre os diversos fornecedores, por produto/serviço, atribuindo valores 

entre 0 e 1. 

Condições de Pagamento Pontuação 

Pg > 90 dias 1 

60 dias < Pg ≤ 90 dias 0.7 

30 dias < Pg ≤ 60 dias 0.5 

P. Pagam. < Pg ≤ 30 dias 0.3 

Pronto Pagamento 0.1 
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Na aquisição de Novos Produtos 

� Optar por produtos menos perigosos para o ambiente a para o homem; 

� O rótulo dos produtos deve exibir: 

o Marcação CE; 

o Logótipo da Sociedade ponto Verde; 

� Deve estar acompanhado pela Ficha de Dados de Segurança; 

 

Na aquisição de Novos Equipamentos é necessário ter em consideração os requisitos associados à 

segurança e ao ambiente. 

Requisitos Ambientais  

� O equipamento deve exibir: 

o Marcação CE; 

o Indicação do nível de potência sonora; 

� Deve estar acompanhado por uma declaração CE de conformidade; 

� Devem ser considerado o seu consumo e as emissões de CO2, privilegiando a aquisição de 

equipamentos mais ecológicos; 

� Não devem ser adquiridos equipamentos contendo gases perigosos para o ambiente, 

consultando para o efeito o DQAS; 

 

Requisitos de Segurança  

� O equipamento deve exibir: 

o Marcação CE; 

o Indicação do nível de potência sonora; 

� Deve estar acompanhado por uma declaração CE de conformidade; 

� Os equipamentos de trabalho deverão cumprir os requisitos do Decreto-Lei nº 50/2005. 
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4.2 Avaliação Contínua dos Fornecedores 

4.2.1 Fornecedores de Produto 

4.2.1.1 Avaliação Periódica 

Esta avaliação é efectuada anualmente, por Família de Produtos, com a aplicação das fórmulas da 

tabela seguinte, e o seu resultado é registado no impresso Avaliação Contínua de Fornecedores. 

Este registo serve para criação do Dossier de Fornecedores que se encontra estruturado por Família de 

Produtos. 

Por cada Família são colocados, por ordem decrescente de pontuação, os Fornecedores que naquele 

período de avaliação registaram fornecimentos à empresa. Em caso de igualdade de pontuação o indicador 

desequilibrador é o maior número de fornecimentos verificados nesse mesmo período. 

Como Fornecedores alternativos são colocados e ordenados, da mesma forma, aqueles que, neste 

período de avaliação, obtiveram a classificação na Classe B ou C e que têm Fornecedores concorrentes. 

Qualquer Fornecedor, sem identificação de Classe, existente nesta coluna e que passe, pelo menos, 4 

avaliações consecutivas sem registar fornecimentos é retirado do Dossier de Fornecedores e seguirá, 

posteriormente, no caso de se proporcionar a possibilidade de compras, o processo de selecção e 

qualificação de novos Fornecedores. 

 

Índice de Avaliação Contínua do Fornecedor [IACF]  

60% IC + 35% Ipz + 5%IQAS Para Fornecedores sem recepção de produto pelo cliente 

60% IC + 30% Ipz + 5% PR + 5%IQAS Para Fornecedores com recepção de produto pelo cliente 

 

1) Índice de Conformidade [IC] 

Avaliado pelos fornecimentos feitos à CANAS: 

 

NOTA : No caso em que, por aplicação desta fórmula, o IACF resultar com percentagens negativas, esse valor passará a 0%. 

 

 

 

 

 

 

1001 ×










 Σ
−=
∑ produtosdefamíliaportosFornecimen

desConformidaNão
IC
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2) Índice de Prazo de Entrega [IPz] 

Avaliado pelo cumprimento do prazo acordado entre a CANAS e o fornecedor. 

 

Desvio do tempo Pontuação 
A tempo 1 
Desvio � até 2 semanas (antes) 0.8 

Desvio = 1 semana (depois) 0.6 
Desvio > 2 semanas (antes) 0.4 
1semana < Desvio � 2 semanas (depois) 0.2 

Desvio > 2 semanas (depois) 0.1 

 

 

3) Protocolo de Recepção de Produtos [PR] 

Avaliado pela evidência do Protocolo. 

 

Protocolo de Recepção Pontuação 

Evidenciou 1 

Não evidenciou 0 
 

4) Índice de Qualidade, Ambiente e Segurança [IQAS] 

Atribuído em função da Análise ao Questionário de Avaliação dos Fornecedores de produto, 

anteriormente referido em 4.1.1). 

. 

 

Classificação 
 

Classe I.A.C.F 

A IACF � 80% 

B 60% � IACF < 80% 

C IACF < 60% 

 

 

 

100×










 Σ
=
∑ produtosdefamíliaportosFornecimen

pontos
IPz
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Classe de Fornecedor Observações 

Fornecedor Classe A Fornecedor que não nos traz problemas 

Fornecedor Classe B Fornecedor que necessita de Acções Correctivas ✪✪✪✪          a) 

Fornecedor Classe C Fornecedor que necessita de Acções Correctivas ✪✪✪✪ ✪✪✪✪      a) 

 

✪ Contactar o Fornecedor, cuja responsabilidade é do Depº Comercial e/ou DQAS, informando-o das 

Não Conformidades e/ou constatações verificadas e que levaram a CANAS a atribuir-lhe esta Classe de Fornecedor e 

pedindo-lhe esclarecimentos sobre o sucedido, as respectivas Acções Correctivas e prazos para a sua implementação. 

 

✪ ✪ Numa avaliação em que o Fornecedor se situe nesta Classe, contacta-se o Fornecedor, cuja 

responsabilidade é do Depº Comercial e/ou DQAS, informando-o das Não Conformidades e/ou constatações 

verificadas e que levaram a CANAS a atribuir-lhe esta Classe de Fornecedor e pedindo-lhe esclarecimentos sobre o 

sucedido, as respectivas Acções Correctivas e prazos para a sua implementação. 

 Se numa próxima avaliação esta Classe se repetir, o Fornecedor será suspenso até a próxima avaliação, 

excepto se se tratar de um Fornecedor único, pedindo-lhe, da mesma forma, esclarecimentos sobre o sucedido, as 

respectivas Acções Correctivas e prazos para a sua implementação. 

Os fornecedores só serão suspensos após autorização da Administração. 

 

a)  No caso da avaliação de um fornecedor surgir pelo f acto de terem sido 

emitidos 3 Relatórios de Ocorrência consecutivos e se o Fornecedor se 

classificar na Classe B ou C, contacta-se o Fornecedor, cuja 

responsabilidade é do Depº Comercial e/ou DQAS, inf ormando-o das Não 

Conformidades e/ou constatações verificadas e que l evaram a CANAS a 

atribuir-lhe esta Classe de Fornecedor e pedindo-lh e esclarecimentos 

sobre o sucedido, as respectivas Acções Correctivas  e prazos para a sua 

implementação. 

Nesta situação, se a Classe for C este será suspenso. 

  

4.2.1.2. Avaliação Não Periódica 

Um fornecedor poderá ser avaliado pontualmente, no caso de se verificar a existência de, no mínimo, 

3 Relatórios de Ocorrência consecutivos. 
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4.2.2 Fornecedores de Serviços 

Índice de Avaliação Contínua do Fornecedor [IACF] 

 

Este Índice é calculado com base na avaliação feita pela Canas S.A., com um peso de 70%, pelo 

Cliente, com um peso de 30%. Refira-se que, caso não exista avaliação do Cliente na(s) obra(s) em que o 

Fornecedor está a ser avaliado, o peso da avaliação da Canas S.A. é de 95%. 

 

 

 

 

 

 

Em que; 

 

Q – Questionário de Avaliação dos Fornecedores em Regime de Subcontratação 

Qc – Questionário de Satisfação dos Clientes 

 

Em cada uma das Obras que inclua Subcontratação, a Chefia dessa Obra ou um Colaborador nomeado 

por esta, que acompanhe o desenrolar da Obra, efectua a Avaliação do Fornecedor preenchendo o 

Questionário de Avaliação dos Fornecedores em Regime de Subcontratação. 

Este Questionário é entregue ao DQAS que, anualmente, efectua uma Avaliação estatística (pelos 

pontos atribuídos no Questionário, a cada item). 

Esta avaliação é efectuada por tipo de serviço prestado e o seu resultado é registado no impresso 

Avaliação Contínua de Fornecedores em regime de Subcontratação. 

Este registo serve para a criação do Dossier de Fornecedores em Regime de Subcontratação que se 

encontra estruturado por tipo de infra-estruturas e respectivos serviços. 

Por cada tipo de serviços são colocados, por ordem decrescente de pontuação, os fornecedores que 

naquele período de avaliação registaram fornecimento de serviços à empresa CANAS e cujo valor obrigue à 

sua avaliação. Em caso de igualdade de pontuação o indicador desequilibrador é o maior número de obras 

executadas nesse mesmo período.  

Como fornecedores alternativos, são colocados e ordenados da mesma forma, aqueles que neste 

período de avaliação obtiveram a classificação na Classe B ou C e que têm fornecedores concorrentes. 
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Qualquer fornecedor, sem identificação de Classe, existente nesta coluna e que passe, pelo menos, 4 

avaliações consecutivas sem registar fornecimento de serviços, é retirado do Dossier de Fornecedores e 

seguirá posteriormente, no caso de se proporcionar a possibilidade de novos fornecimentos de serviços, o 

processo de selecção e qualificação de novos Fornecedores. 

 

Classificação Geral 

 

Classe I.A.C.F (*) 

A � 65% 

B 50% � IACF < 65% 

C IACF < 50% 

 

(*)  Se num Questionário, independentemente da Classe do Fornecedor, se verificar num determinado item uma pontuação 

correspondente a MAU (pontuação 1), este é sujeito a Acções Correctivas e pode ser temporariamente suspenso. 

 

Classe de Fornecedor Observações 

Fornecedor Classe A Fornecedor que não nos traz problemas 

Fornecedor Classe B Fornecedor que necessita de Acções Correctivas ✪✪✪✪ 

Fornecedor Classe C Fornecedor que necessita de Acções Correctivas ✪✪✪✪ ✪✪✪✪ 

 

✪ Contactar o Fornecedor, cuja responsabilidade é da Chefia da Obra e/ou DQAS, informando-o das constatações verificadas e que 

levaram a CANAS a atribuir-lhe esta Classe de Fornecedor e pedindo-lhe esclarecimentos sobre o sucedido, as respectivas Acções Correctivas e 

prazos para a sua implementação. 

 

✪✪✪✪ ✪✪✪✪ Numa avaliação em que o Fornecedor se situe nesta Classe, contacta-se o Fornecedor, cuja responsabilidade é da Chefia 

da Obra e/ou DQAS, informando-o das constatações verificadas e que levaram a CANAS a atribuir-lhe esta Classe de Fornecedor e pedindo-lhe 

esclarecimentos sobre o sucedido, as respectivas Acções Correctivas e prazos para a sua implementação. 

 

 Se numa próxima avaliação esta Classe se repetir, o Fornecedor será suspenso até a próxima avaliação, excepto se se tratar de um 

Fornecedor único, pedindo-lhe, da mesma forma, esclarecimentos sobre o sucedido, as respectivas Acções Correctivas e prazos para a sua 

implementação. 
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4.3 Aquisição de Produtos / Serviços 

4.3.1 Fluxograma 
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Consulta de Fornecedores,
no Dossier de Fornecedores

Especificações

Produto/Serviço a Comprar

Pesquisa de Fornecedores

Existem
Fornecedores no

Dossier?

Envio de Questionário

Análise do Questionário

Ok?

Fornecedor
novo para

comparação?

Solicitação de Orçamentos

Selecção e Aprovação do
Fornecedor

Análise das Condições de
Fornecimento

Executa Compras

Avaliação Contínua

7)

8)

9)

10)

11)

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Primeira Encomenda

12)

Solicitação de Orçamentos

OK?

Sim

Não

Já foi enviado o
Questionário?

Sim

Não
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4.3.2 Descrição das Acções 

Responsabilidade Doc./Impresso Acção 

1) 
Resp. Encomendas 

1) 
--- 

1) 
Definir o produto e/ou serviço a comprar. 

2) 
Resp. Encomendas 
Dep. Comercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dep. Comercial 
 
 
 
 
 
 
DQAS 
 
 
 
 
 
Dep. Construção 

2) 
CO.003.97 
Catálogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIC 
 
 
 
 
 
 
QL.001.97 
QL.022.98 

2) 
São definidas pelos responsáveis das encomendas dos materiais, mediante a 
indicação da designação, quantidades, se o material é ou não sujeito a 
Monitorização e Medição de Recepção/Verificação nas instalações do 
Fornecedor por parte do Cliente e prazos previstos de entrega através do 
impresso Encomenda de Materiais Interna. 
Se se tratar de um Produto novo, definem-se as características do produto a 
encomendar. Caso contrário, elaborar a encomenda/requisição do produto por 
referência de catálogo. 
Sempre que na Encomenda de Materiais Interna constem materiais existentes 
em stock (GIC ou visualmente), não haverá lugar a encomenda específica para 
essa obra. 
O Dep. Comercial regista as encomendas de material na plataforma de compras 
do GIC. 
Sempre que aplicável a encomenda de materiais deverá referir a indicação dos 
requisitos ambientais e/ou segurança e saúde aplicáveis aos mesmos e que 
deverão ser cumpridos pelos fornecedores. 
A subcontratação de serviços é feita de acordo com as necessidades para a 
execução dos trabalhos. 
A encomenda de um serviço é feita após a análise do Questionário de 
Avaliação dos Fornecedores. Na encomenda de serviços serão sempre 
identificadas as especificações técnicas, de qualidade, ambiente e segurança, 
aplicáveis à obra/serviço a executar. 
É da responsabilidade do DQAS o envio dos Questionários de Avaliação de 
Fornecedores em Regime de Subcontratação e sua análise. 
É da responsabilidade do DQAS e Dep. da Construção a Aprovação do Dossier 
de Fornecedores qualificados pela empresa CANAS: 
É da responsabilidade das Chefias das Obras, que incluam Fornecedores 
Subcontratados: 

- sempre que surgirem obras que necessitem deste tipo de 
Fornecedores, pedir ao DQAS para este enviar o Questionário de 
Avaliação de Fornecedores a potenciais fornecedores, isto é, que 
não façam parte do Dossier de Fornecedores em regime de 
Subcontratação. 

- Efectuarem, por obra/serviço, o estudo do preço, prazo de 
execução, condições de pagamento e questionário da qualidade, 
ambiente e segurança para potenciais Fornecedores a subcontratar, 
de acordo com este Procedimento e cujos dados e resultados ficam 
no impresso Estudo de Fornecedores para Subcontratação, 
saindo daqui a escolha do Fornecedor subcontratado para essa 
obra/serviço. 

- efectuarem ou pedirem a Colaboradores que acompanham a 
obra/serviço para efectuarem a Avaliação dos Fornecedores, 
através do Questionário de Avaliação dos Fornecedores. 

3) 
Secção Orçamentação 
Dep. Comercial 

3) 
Doss. Fornecedor 
CO.003.97 
 

3) 
Consulta o Dossier de Fornecedores, disponível na pasta “Qualidade” que se 
encontra no servidor, visando encontrar fornecedores do produto/serviço em 
questão. 
A encomenda a ser feita depende sobretudo de requisitos, como: 
• Exigências do cliente ⇒ Fornecedores automaticamente pré-
seleccionados 
• Especificações técnicas do produto/serviço 
• Requisitos legais de ambiente e de segurança 
• Preço/Desconto 
• Prazos de entrega 
• Condições de pagamento 

4)  
Dep. Comercial 

4) 
--- 

4) 
Pesquisa junto dos potenciais fornecedores (diversos meios: lista telefónica / 
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Responsabilidade Doc./Impresso Acção 

Secção Orçamentação páginas amarelas e/ou junto dos fornecedores habituais). 
5) 
Resp. Encomendas 
Dep. Comercial 
Dep. Construção 
DQAS 

5) 
QL.001.97 

5) 
Enviar Questionário de Avaliação dos Fornecedores que poderá qualificar o 
fornecedor de forma a poder integrar o Dossier de Fornecedores. 

6) 
Resp. Encomendas 
Dep. Comercial 
Dep. Construção 
DQAS 
 

6) 
QL.001.97 

6) 
Análise da conformidade do Questionário de Avaliação dos Fornecedores em 
termos do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares e das 
especificações/habilitações necessárias para a execução dos trabalhos. 

7) 
Dep. Comercial 
Secção Orçamentação 
Dep. Construção 
Administração 

7) 
Carta/Fax/Mail/Telf 
Tabelas de preços 
GIC 

7) 
Proceder ao pedido de orçamentos. Caso o Departamento Comercial possua 
tabelas de preços dos materiais em causa, não necessita de efectuar esta 
consulta. Colocar a Nota de Encomenda para aprovação da Administração ou 
seu representante, caso o valor da NE seja superior a 800€. Após aprovação a 
encomenda será efectuada. 

8) 
Dep. Comercial 

8) 
PQAS15 
CO.004.98 
Nota de Encomenda 
Carta/Fax/Mail 

8) 
Envio da Nota de Encomenda ao Fornecedor. 
Aquando da chegada do material, procede-se à sua recepção de acordo com o 
descrito no Procedimento da QAS “Monitorização e Medição”. 

9) 
Dep. Comercial 
Dep. Construção 
 
 

9) 
Doss. Fornecedor 
 
 
 
CO.005.98 

9) 
- Fornecedores já pertencentes ao Dossier 
Selecção do fornecedor a partir do Dossier de Fornecedores. 
 
- Fornecedor novo para comparação 
Comparar no impresso Estudo de Fornecedores de Produto o índice de 
qualificação do novo fornecedor com os fornecedores pertencentes ao Dossier 
e seleccionar aquele que tem melhor índice, justificando outra escolha quando 
o índice do escolhido não for o mais elevado. 
 
- Fornecedores novos (todos) 
Comparar no impresso Estudo de Fornecedores de Produto o índice de 
qualificação dos fornecedores em estudo e seleccionar aquele que tem o melhor 
índice, justificando outra escolha quando o índice do escolhido não for o mais 
elevado. 

10) 
Dep. Comercial 
Secção Orçamentação 
DQAS 

10) 
--- 

10) 
Análise das condições do fornecimento tendo como base os requisitos referidos 
na acção 3). Refira-se que, relativamente a materiais de pequenas dimensões, 
são estabelecidos descontos no início do ano para o ano em curso, embora 
antes possam sofrer algumas alterações/acertos de preços líquidos/descontos. 

11) 
Dep. Comercial 

11) 
PQAS15 
CO.004.98 
Nota Encomenda 

11) 
Envio da Nota de Encomenda ao Fornecedor ou passagem de Requisição de 
Materiais. 
Aquando da chegada do material, procede-se à sua recepção de acordo com o 
descrito no Procedimento da QAS “Monitorização e Medição”. 

11) 
DQAS 
Dep. Comercial 

11) 
QL.025.98 

11) 
Os fornecedores são avaliados de acordo com o descrito no ponto 4.2 deste 
procedimento. 
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4.4 Identificação e Rastreabilidade do Produto 

4.4.1 Identificação de Material e Mercadoria 

Tipo de Materiais Identificação 
Material/Mercadoria da 
CANAS, na Sede da Empresa 
CANAS. 

8Etiqueta identificadora do Material/Mercadoria com os seguintes campos: 
• Código interno 
• Designação do produto 
• Código de Barras 
8Placa do fabricante e placa com indicação de nº de obra, cliente, quantidade aplicada, data e 
rubrica, para identificação de Bobines e Cabos, cujo destino são várias obras. As bobines que 
são debitadas na sua totalidade a uma só obra são identificadas com placa do fabricante e com o 
seu nº de obra. 
8Identificação de materiais de grande porte como Seccionadores, Transformadores, Quadros 
Eléctricos, etc…, são identificados com placa do fabricante e nº de obra. 

Material da CANAS(2), nos 
Estaleiros e locais de obra 

8Placa do fabricante, para identificação de Bobines e Cabos. 
8Identificação de materiais de grande porte como Seccionadores, Transformadores, Quadros 
Eléctricos, etc…, são identificados com placa do fabricante. 
8Em Prateleiras/ Caixotes identificados por tipo de materiais, para pequenos materiais e em 
zonas identificadas e apropriadas. 

NotaNotaNotaNota: Quando os materiais tenham como destino várias obras e se estes se encontrarem todos juntos, utiliza-se o 
impresso Movimento de Materiais no Estaleiro da Obra, para actualização do seu saldo. 

 

4.4.2 Identificação de Prateleiras, Caixotes e Áreas 

As prateleiras são identificadas com o nº de prateleira. 

Os vários sectores da prateleira estão identificados com: 

- Designação de Coluna 

- Nº de Célula Horizontal 

Exemplo: 

 

 

 

Algumas Prateleiras e Áreas são identificadas através de placas com os dizeres: 

“Material a recepcionar” 

“Material Não Conforme” 

“Material em espera de espaço de armazenamento” 

“Material e Ferramentas a usar sob condições” 

“Ferramentas e Acessórios diversos” 

“Material em espera de Embalagem” 

Os Caixotes são identificados com etiquetas dos materiais contidos nesses caixotes. 

 

                                                 

(2) No caso dos Estaleiros servirem mais que uma obra, para além da placa do fabricante, os materiais são também identificados com 

o correspondente nº de obra a que pertencem. 

A CB1 11

2

2

2

3

3

3

4

4

4 5

02
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4.4.3 Codificação da Localização dos materiais em Prateleiras 

O código de localização dos materiais em Prateleiras no Armazém segue o seguinte exemplo: 

 

 

 

Código:  2 B 4  

 

 

Casos Especiais: 
 
Código de Localização de um material em 
várias Colunas e na mesma Célula 
Horizontal 
 

  
 
Código de Localização de um material na 
mesma Coluna e em várias Células Horizontais 
 

A CB1 11

2

2

2

3

3

3

4

4

4 5

02

 

 

A CB1 11

2

2

2

3

3

3

4

4

4 5

02

 
 

Código:  2    A/B    3 
  

Código:  2    B    ¾ 
Código de Localização de um material em 
várias Colunas e em várias Células 
Horizontais (adjacentes) 
 

 Código de Localização de um material em 
sectores separados 
 

A CB1 11

2

2

2

3

3

3

4

4

4 5

02

 

 

A CB1 11

2

2

2

3

3

3

4

4

4 5

02

 
 

Código:  2    A/B    3/4 
  

Código:  2    A\3    C\4 
 

 

 

 

A CB1 11

2

2

2

3

3

3

4

4

4 5

02
Coluna Nº de célula 

horizontal 

Nº Prateleira 
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Os cabos que não estão armazenados em prateleiras, encontram-se nos Porta Bobinas, cuja localização 

terá os códigos: 

- P BOB INT, Porta Bobinas interior 

- P BOB EXT, Porta Bobinas exterior 

 

Este código de localização corresponde ao existente no GIC. 

 

4.4.4 Identificação de Estaleiros e Locais de Obra 

Efectuada de acordo com o descrito no Procedimento da QAS “Construção”. 

 

4.4.5 Rastreabilidade dos Materiais 

A rastreabilidade só é definida quando contratualmente exigida, sendo definida caso a caso. 

 

4.4.6 Estado de Monitorização e Medição 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Estado de Monitorização e Medição 

Fase Descrição Aguardar monitorização Não conforme Aceite 

Recepção 
(Armazém) 

Materiais adquiridos ao 
exterior e para instalação 
nas Obras 

Localizados em área 
identificada como 
“Material a Recepcionar” 

Localizados em área 
identificada como 
“Material Não Conforme” 
e segue o descrito no 
Procedimento da QAS 
“Controlo do Produto Não 
Conforme”, a partir da 
acção 2) do ponto 4.2. 

Não se efectua identificação 
do estado. É armazenado no 
respectivo local ou, caso não 
haja disponibilidade de 
espaço, é armazenado em 
área identificada como 
“Material em espera de 
espaço de armazenamento”. 

Recepção 
(Obras) 

Materiais adquiridos ao 
exterior e para instalação 
nas Obras 

Material identificado com 
o auxílio do Documento do 
Fornecedor. 

Segue o descrito no 
Procedimento da QAS 
“Controlo do Produto Não 
Conforme” a partir da 
acção 2) do ponto 4.2, no 
caso da sua existência. 

Não se efectua identificação 
do estado e é armazenado de 
acordo com o descrito no 
Procedimento da QAS 
“Construção” deste 
procedimento. 

Em curso Obra em execução 
Não aplicável Segue o descrito no Procedimento da QAS “Controlo do 

Produto Não Conforme” a partir da acção 2) do ponto 4.2, 
no caso da sua existência. 

Final Obra executada 
Não aplicável Segue o descrito no Procedimento da QAS “Controlo do 

Produto Não Conforme” a partir da acção 2) do ponto 4.2, 
no caso da sua existência. 
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4.5 Preservação do Produto 

4.5.1 Manuseamento 

Os materiais de pequenas dimensões acondicionados no armazém da CANAS são manuseados 

manualmente ou através da sua colocação num carril e com o auxílio de escadas, para a sua colocação em 

grandes alturas. Os de grandes dimensões são manuseados através de empilhador. 

Os diversos materiais de pequenas dimensões acondicionados no parque da CANAS são manuseados 

manualmente. Os de grandes dimensões são manuseados com o auxílio de empilhador, grua, tractor, camião 

ou outro meio que se considere apropriado. 

A rotação de stocks dos materiais é efectuada recorrendo à regra FIFO – First In/First Out, isto é, por 

exemplo, a colocação de materiais recentes em prateleiras é efectuada por trás e a retirada de materiais 

antigos é pela frente. 

 

4.5.2 Armazenamento em Armazém e Parque 

Os materiais são armazenados em prateleiras ou em caixotes identificados para o efeito. São também 

armazenados em zonas identificadas e apropriadas, conforme descrito no ponto 4.4 deste procedimento. 

 

4.5.3 Embalagem 

Os materiais sujeitos a embalagem e depois de recepcionados são segregados e identificados com 

placa “Material em espera de embalagem”. 

Consoante as suas dimensões, os materiais são embalados em cartões ou caixotes, colocados em 

paletes que são posteriormente envolvidas em filme plástico, onde é colocada uma folha de registo com o 

número de palete, identificação dos materiais e suas quantidades. 

As mercadorias comercializadas no armazém são embaladas em sacos plásticos ou mantidas na 

embalagem do fornecedor. 

 

4.5.4 Expedição 

No transporte de materiais para mais que uma obra, o seu acondicionamento no meio móvel é feito na 

ordem inversa da sua distribuição, isto é, os últimos a serem colocados são os primeiros a sair. 

Aquando da expedição de materiais deve ter-se em atenção que os materiais mais pesados irão por 

baixo, sem que estes possam vir a sofrer danos, e os mais leves por cima. 

São sempre bem acondicionados de forma a evitar deteriorações ou danos dos mesmos ou noutros, 

nomeadamente materiais com formas pontiagudas bem protegidas.  

Em particular e no caso dos postes, as suas operações de movimentação devem ser conduzidas para 

que os mesmos não sejam submetidos a sobrecargas dinâmicas e de esforço. 
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4.5.5 Preservação 

Há materiais que requerem condições ambientais específicas, nomeadamente: 

 

���� Luvas Dieléctricas 

Antes de entregues ao seu responsável: 

Não podem estar expostas a radiações solares, devendo estar sob protecção opaca, como por exemplo, 

em locais escuros, envoltas em bolsas pretas ou opacas e acondicionadas de acordo com as condições 

especificadas pelos Fabricantes. 

 

Depois de entregues ao seu responsável: (3) 

De cada vez que são usadas, seguem os mesmos princípios de preservação de acordo com as 

condições especificadas pelos fabricantes. 

O seu estado de preservação é também objecto de análise nos casos de realização de Auditorias a 

Obras. 

 

���� Tubos de polietileno 

Não podem estar expostos a radiações solares, devendo estar sob protecção opaca, como por exemplo, 

em locais escuros e/ou envoltos em plásticos pretos. 

Estes tubos devem ser tamponados e acondicionados de acordo com as condições especificadas pelos 

Fabricantes. 

 

���� Bobines e Cabos Eléctricos 

Os cabos eléctricos sujeitos às condições intempéries devem ser devidamente selados. 

As bobines de condutores nus devem, quando possível, serem colocadas em locais abrigados e isentos 

de atmosferas contendo fumos, produtos corrosivos, poeiras de cimento, carvão ou outros corpos 

susceptíveis de se introduzirem entre os fios dos cabos, deteriorando-os. Quando houver a necessidade de 

dispor as bobines ao ar livre, evitar-se-á o seu contacto directo com o solo pela interposição de calços 

apropriados, não fazendo o seu assentamento sobre sacos de cimento já utilizados. 

 

���� Restantes Materiais 

Na sua maioria, os materiais destinados às instalações interiores, não devem estar sujeitos às 

condições intempéries. 
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4.5.6 Perecibilidade dos Materiais 

Quanto à perecibilidade de materiais, temos o caso das luvas dieléctricas cujo controlo do tempo de 

armazenamento é efectuado com a aplicação de uma etiqueta “Recepcionado em” que identifica a data de 

recepção das luvas, permitindo desta forma, através da realização de auditorias periódicas aos materiais 

acompanhar o seu período de armazenamento. 

O estado de perecibilidade dos restantes materiais é objecto de análise no caso de realização de 

Auditorias a Materiais e aquando do seu manuseamento e aplicação. 

 

4.5.7 Avaliação ao estado dos Materiais em Armazém e Parques 

Quadrimestralmente, o DQAS efectua uma Auditoria a materiais existentes em Armazém e Parques 

da empresa CANAS, de forma a avaliar o seu estado no que se refere essencialmente a condições de 

Identificação, Manuseamento, Armazenamento, Embalagem, Preservação e expedição, definidas, tal como, 

confirmar o estado físico do stock dos materiais com os quantitativos existentes na base de dados. 

Os materiais a auditar são seleccionados aleatoriamente. 

O registo é efectuado no impresso Relatório de Auditoria a Materiais. 

 

Os materiais constantes do PCR utilizados na Monitorização e Medição de Recepção são sujeitos a 

pelo menos uma verificação anual aquando da realização de uma auditoria a materiais para averiguar o seu 

estado de preservação. Esta verificação segue o previsto na Gama de Controlo quanto às características a 

observar e os meios de controlo utilizados e será evidenciada com etiqueta afixada no próprio PCR, com 

informação da data da sua realização, do seu responsável e previsão da próxima verificação. 

 

4.6 Plano de Amostragem 

4.6.1 Material/Mercadoria sem Recepção do Cliente 

 

Características: 

� Inspecção Normal; 

 

� Amostragem Simples; 

 

� NQA = 4%. 

 

                                                                                                                                                                  
(3) NOTA: No acto da entrega das Luvas elabora-se um registo de movimento cuja finalidade é determinar o tempo médio de serviço das mesmas visando 

o controlo da quantidade a ter em stock e prevenindo a sua utilização fora do período de controlo médio estabelecido. 
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Inspecção Normal, Nível II, NQA = 4% 
Tamanho do Lote Tamanho da Amostra 

Aceita (Máximo Defeituosos) Rejeita (Mínimo Defeituosos) 

2 a 8 2 0 1 

9 a 15 3 0 1 

16 a 25 5 0 1 

26 a 50 8 1 2 

51 a 90 13 1 2 

91 a 150 20 2 3 

151 a 280 32 3 4 

281 a 500 50 5 6 

501 a 1200 80 7 8 

1201 a 3200 125 10 11 

3201 a 10000 200 14 15 

10001 a 35000 315 21 22 

35001 a 150000 500 21 22 

150001 a 500000 800 21 22 

> 500001 1250 21 22 

 

 

4.6.2 Material com Recepção do Cliente 

 

Características: 

� Inspecção Reduzida; 

 

� Amostragem Simples; 

 

� NQA = 4%. 
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Inspecção Reduzida, Nível II, NQA = 4% 
Tamanho do Lote Tamanho da Amostra 

Aceita ( Máximo Defeituosos ) Rejeita ( Mínimo Defeituosos ) 

2 a 8 2 0 1 

9 a 15 2 0 1 

16 a 25 2 0 1 

26 a 50 3 1 2 

51 a 90 5 1 2 

91 a 150 8 2 3 

151 a 280 13 3 4 

281 a 500 20 5 6 

501 a 1200 32 7 8 

1201 a 3200 50 10 11 

3201 a 10000 80 14 15 

10001 a 35000 125 21 22 

35001 a 150000 200 21 22 

150001 a 500000 315 21 22 

> 500001 500 21 22 

 

4.6.3 Método Monitorização e Medição na Recepção 

 

1º) Verifica o tamanho do lote a recepcionar; 

 

2º) Consulta o Plano de Amostragem e verifica o tamanho do lote da amostra a monitorizar, caso se 

trate de Material com ou sem Recepção do cliente ou mercadoria sem Recepção do Cliente. 

 

3º) Retira aleatoriamente o número de materiais / mercadorias a monitorizar, segundo a amostra; 

 

4º) Faz a monitorização de acordo com a “Gama de Controlo” dos materiais, quando esta se aplique. 

Caso o número de defeituosos seja igual ou superior ao mínimo aceitável definido no Plano de 

Amostragem, contactar o Chefe do Departamento Comercial e/ou Chefe do DQAS, para que estes, 

consoante a criticidade e/ou quantidade de defeituosos, indiquem se se rejeita o lote ou se se procede à 

Monitorização a 100% dos restantes materiais / mercadorias do lote. 

Aos materiais / mercadorias defeituosos é aplicado o Procedimento da QAS “Controlo do Produto 

Não Conforme”. 
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5º) Introduzir a informação no GIC, identificando o material, a sua família, o documento do 

Fornecedor, o fornecedor, a data de recebimento do material, a decisão da aceitação do material e o prazo de 

entrega previsto na Nota de Encomenda. 

 

4.6.3.1 Tabela de Conversão 

Polegadas        �              Milímetros 

3/8”  �  ���� 9,5 mm 

1/2”  �  ���� 12,7 mm 

3/4”  �  ���� 19,1 mm 

7/8”  �  ���� 22,2 mm 

1”  �  ���� 25,4 mm 

1” ¼  �  ���� 31,8 mm 

1” ½  �  ���� 38,1 mm 

1” ¾  �  ���� 44,5 mm 

2”  �  ���� 50,8 mm 

4”  �  ���� 101,6 mm 

 

5. Modificações Introduzidas 

Edição Data Alteração Efectuada 

 

A 03.02.2003 Substitui o PFQL003, Edição H e o POCO001, Edição D. 
 

B 14.07.2003 
Definição do valor mínimo a partir do qual um potencial novo fornecedor é 
considerado como qualificado. 

 

C 30.06.2004 Alteração da metodologia de elaboração do Plano de Visitas a Fornecedores. 
 

Actualização de todo o procedimento, para introdução das metodologias 
relacionadas com o sistema integrado qualidade, ambiente e segurança. D 22.01.2007 
Anula a Instrução de Trabalho IT02 – Ed. A e a IT08 – Ed. A. 

 

E 30.10.2008 
Actualização da metodologia de aquisição de material e mercadoria, com a 
plataforma de compras. 
Alteração do procedimento de modo a reflectir a norma OHSAS 18001:2007. 

 

F 16.03.2009 
Alteração do procedimento de modo a reflectir as normas NP 4397:2008 e NP EN 
ISO 9001:2008. 

 

G 22.01.2010 
Na avaliação do fornecedor de produto substituição do IPAS – Índice de prémio de 
Ambiente e Segurança, por IQAS – Índice de Qualidade, Ambiente e segurança.  

 

H 18.06.2010 Informar que o dossier de fornecedores está disponível na pasta “Qualidade” que se 
encontra no servidor. 
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I 01.10.2010 
Introduzir os requisitos Ambientais e de segurança a ter em consideração na 
aquisição de novos equipamentos. 


