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A Portos dos Açores, S.A. está certificada pelo normativo ISO 9001 para o âmbito de “Prestação de Serviços 
Portuários e de apoio à Náutica de Recreio em todas as Ilhas dos Açores e pelo normativo ISO 45001 para o âmbito 
de “Prestação de Serviços Portuários e de apoio à Náutica de Recreio nas Ilhas da Terceira e Graciosa”. 
 
Sede: Avenida Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 7 – 9900-062 HORTA | Telefone 292 208 300 | Fax 292 208 315 
| Email: geral@portosdosacores.pt 
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1. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES 

A avaliação de fornecedores é uma ferramenta utilizada para validar o cumprimento dos requisitos 

exigidos a cada fornecedor/fornecimento, de forma a garantir que todos os fornecimentos de bens 

e serviços são avaliados, qualificados e acompanhados. 

2. FORNECEDORES 

Os fornecedores são parceiros fundamentais no desempenho de toda a atividade da PA, ajudam a 

garantir a prestação de serviços portuários e de apoio à náutica de recreio em todas as ilhas da 

Região Autónoma dos Açores, com qualidade, acrescentando valor e mitigando riscos associados. 

O cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, bem como o estabelecimento de uma 

ligação de confiança, são fatores relevantes para uma relação de benefício. 

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A Portos dos Açores, S.A. procede à contratação dos seus fornecedores nos termos previstos no 

Código dos Contratos Públicos. 

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os fornecedores são avaliados anualmente (preferencialmente no mês de janeiro do ano n) para 

avaliação referente ao ano n-1. 

Só são considerados legíveis para avaliação os fornecedores que tenham fornecimentos no 

período em análise e baseada nos seguintes critérios: 

• Quantidades; 

• Disponibilidade; 

• Cumprimento de prazos; 

• Conformidade administrativa; 

• Conformidade técnica; 

• Requisitos SST. 

5. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

A classificação dos fornecedores e prestadores de serviços são resultantes do cálculo do “Índice 

de qualidade do fornecedor (IQf)” que origina os seguintes resultados: 

Resultado Tipo de fornecedor / Ação 

Negativo Rejeitado. 

Neutro Aprovado. Solicitar plano de melhorias. 

Positivo Aprovado. 
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