
Programa Nacional de 
Certificação de Empresas 
(PRONACER)



Missão

Transformar recursos naturais 

em prosperidade e 

desenvolvimento sustentável

Visão

Ser a empresa de recursos naturais 

global número um em criação de valor 

de longo prazo, com excelência, paixão 

pelas pessoas e pelo planeta

Valores

1. A vida em primeiro lugar 4. Agir de forma correta

2. Valorizar quem faz a nossa empresa 5. Crescer e evoluir juntos

3. Cuidar do nosso planeta 6. Fazer acontecer

Missão, Visão e Valores



Procedimento para 

certificação de 

fornecedores na base de 

dados da Vale
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Processo de 

contratação

Certificação de fornecedores nacionais

Políticas 

globais,

código de 

ética e 

conduta do 

fornecedor

O processo de certificação de fornecedores é sumarizado em quatro tópicos, desde a

necessidade de criação de vínculo com o fornecedor até a geração de um número de fornecedor.

Captação de 
demanda

Solicitação de 
documentação para 

certificação aos 
fornecedores novos

Atribuição de um 
número de 

fornecedor Vale

Consolidação de 
fornecedores 
(internos e no 

mercado)

Atenção que: 

• Atribuição de número do fornecedor não gera automaticamente um contrato. O número serve apenas 

para identificação do fornecedor na base Vale.

• Os documentos para certificação são atualmente enviados para procurementmocambique@vale.com.

• O processo de cadastro tem prazo de 15 a 20 dias para ser concluido.

mailto:procurementmocambique@vale.com


 Formulário de 

certificação 

 Código de conduta;

 Questionário de pre 

qualificação

Certificação de fornecedores 

Vale Fornecedor

 Preencher

 Assinar

 Rubrificar

 Formulário de cadastro 

preenchido

 Código de conduta assinado e 

rubricado em todas as páginas 

 Questionário de pre 

qualificação

Vale 

Documentos/Registration Form _  English.xlsx
Documentos/Registration Form _  English.xlsx
Documentos/code of conduct_supplier.pdf
Documentos/code of conduct_supplier.pdf
Documentos/Pre-QuestionarioVFinal - Portugues.pdf
Documentos/Pre-QuestionarioVFinal - Portugues.pdf


Certificação de fornecedores: Questionário de pre-

qualificação - FCPA

Importante preecher o cabeçalho do questionario, 

indicar o Nome da Empresa,Nuit; nome de contacto 

e a Data que o documento foi preenchido e 

assinado.

É crucial facultar detalhes para garantir 

avaliação coerente.

Importante ter a atenção a 

questões que fazem referência a 

circunstancias mencionadas nos 

itens acima; 

Documentos/Pre-QuestionarioVFinal - Portugues.pdf
Documentos/Pre-QuestionarioVFinal - Portugues.pdf


Certificação de fornecedores-Código de Ética e conduta 

do fornecedor  



Seguros
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Tipos de exigência de seguros

1) A Vale exige seguros nos seus processos de contratação, sendo os mais comuns:

 acidentes de trabalho e doenças profissionais – obrigatório por lei

 automóvel – responsabilidade civil obrigatório por lei

 obras

 responsabilidade civil geral

 responsabilidade civil profissional

 saúde

2. Tais seguros visam proteger pessoas e ativos da Vale, sobretudo dentro do site da mina.

3. A Vale informa às contratadas sobre os requisitos de seguros por via de um documento intitulado 
“Anexo de Seguros”, que é sempre parte integrante da documentação de concurso.



Seguros
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Seguros para pessoas  Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais: em caso de acidentes sofridos pelos 
funcionários da contratada durante a execução das actividades ou no percurso casa/local 
de trabalho e vice-versa

 Saúde: para outros tipos de eventos que requeiram atendimento médico rotineiro ou 
emergencial aos trabalhadores dos fornecedores.

Seguros para danos a ativos da 
Vale e de outros terceiros 
causados pelos fornecedores

 Seguro de Responsabilidade Civil Geral: para danos materiais, lesões corporais e casos 
extremos (morte) causados a terceiros (a ativos da Vale e/ou pessoas ligadas à Vale, por 
exemplo);

 Seguro de Responsabilidade Civil Profissional: para perdas financeiras causadas a terceiros 
(à Vale , por exemplo) em caso de má prestação de aconselhamentos de natureza técnica.

Danos a obras em efectuadas por 
fornecedores na Vale

 Obras em equipamentos e maquinaria:
o manutenção
o instalação
o montagem

Aplicações



Requisitos para certificação de fornecedores 

 NUIT;

 Comprovante de titularidade bancária com os seguintes dados obrigatórios: NIB, número de conta, moeda, 

titular de conta, nome do Banco;

 Certificado de registro comercial;

 Declaração de início de actividade;

 Certificado de registo definitivo;

 Documento de constituição, estatutos ou documentos similares que garantam a regularidade da empresa e 

que apresentem o quadro societário/acionário da empresa com respetivas cotas de participação. 

 Certidão de quitação das finanças 

 Alvará, licença simplificada ou estatutos atualizados, neste último caso publicado em boletim da república.

Fornecedor Vale 



Desenvolvimento de 

Conteúdo Local



Recuperação de pneus

Ações realizadas

Rebobinamento de motores e 

motovibradores

1

• Até 2012 compras SPOT

• De 2013 – 2015 contratação da 

Tecnel (oficina em Maputo)

2015 
Implementação da 
Ensermo em Tete

2

2012 2016

CTR com a Kal Tire 
mobilizada em Tete -
Pequenas reparações  
Término: 15.02.16

• Pneus no CMD geraram ponto de 

auditoria (2013) da Área de Meio 

Ambiente para definição de 

processo de destinação.

Recuperação de correias

3
Foi identificado um 
fornecedor de origem Sul 
Africana mobilizado em 
Tete  - Pace International
que fornece o Rema goo
(produto com as mesmas  
especificações)

• O que mais originava a perda de

correia eram os cortes com

minério, vidros, rochas. Até 2012 o

produto fouthane resin SPOT

adquiria-se na África do Sul

Processo Histórico Desenvolvimento



Chapas

Barras

Perfis

Ações realizadas

4
2012 2016

Estabelecimento da 
Imperial Crown Trading  
em Moçambique

Capacitação de mão-de-
obra local para garantir 
eficiência  na prestação de 
serviços

Fornecimento / 
Faturamento 100% a partir 
de MZ

Processo Histórico Desenvolvimento

• Fornecimento de materiais da 

África do Sul para Moçambique.

2012 2016
2012 2016



Treinamento de Fornecedores locais Objectivo 

Dezembro 2017

Junho2018

Evento que junta fornecedores locais a conhecerem os 

nossos processos:

1. Procedimento para cadastro de fornecedores na 

base de dados Vale;

2. Procedimento para participação em concursos; 

3. Processo de recebimento e atendimento de 

propostas;

4. Políticas globais e código de ética e conduta do 

fornecedor.

Acções contínuas:



Rodas de conversa com fornecedores 

locais
Objectivo 

Junho2018

Duas manhãs são disponibilizadas para receber 

fornecedores locais e compreender quais  

prospostas tem a aprensentar para a Vale e 

verificar as possíveis oportunidades de 

desenvolvimento.

Acções contínuas:



Vale Day/Procurement day Objectivo

O Evento têm objectivo de apresentar a Mina 

de Carvão aos fornecedores e permitir que 

estes conheçam o processo produtivo e 

identifiquem propostas de soluções e serviços 

aplicáveis à mina.

Acções contínuas



FACIM Objectivo

• Aproximar a Vale dos potenciais fornecedores 

locais e estabelecidos na localidade;

• Divulgação dos canais para cadastramento de 

fornecedores locais na base de dados da Vale.

BENEFÍCIOS ESPERADOS:

• Fortalecimento de parceria com fornecedores e 

expositores do evento;

• Fornecedores mais esclarecidos sobre o negócio 

do carvão;

• Discussão sobre potencial fornecimento/ teste de 

produtos inovadores

.

Acções contínuas



Visita a fornecedores locais Objectivo

• Fortalecer parceria com fornecedores;

• Disseminar procedimentos para cadastro de

fornecedores e participação de concursos para

prestação de serviços.

BENEFÍCIOS ESPERADOS:

• Fortalecimento da parceria com os fornecedores

• Melhor entendimento do negócio por parte dos 

fornecedores

• Maior abertura para apresentação de soluções 

inovadoras, com vista a melhoria de performance e 

redução de custos

.

Acções contínuas



Reparação e manutenção de 

componentes mecânicos e estruturais

Extensão de contratos vigentes e potenciais contratações
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Paletes

MINIARTE & ABP Comércio e Serviços

Histórico: 

Contrato de serviços pelo período de 2 

anos (2017 – 2019)

Pelo aumento de demanda em 2017 o 

valor total foi repartido por 2 fornecedores:

Miniarte: 

ABP Comércio e Serviços

TETE ENGINEERING: 

Histórico: 

Contrato de serviços pelo período de 2 

anos (2016 – 2018)

Em 2017 devido ao aumento da 

demanda foram gerados 2 contratos 

(peças e mão de obra):

Mão de obra  (2016 - 2018)

Peças (2017 - 2019)                                                                                                             

Reparação de assentos e tetos de 

equipamentos fora de estrada

POTENCIAL FORNECEDOR LOCAL: 
EDIVAL CONSULTING

Fornecedor já testado com a equipa 

de manutenção. Reporte positivo 

sobre a qualidade de assentos. 

Escopo: reforma de cadeiras carpete

e teto de equipamento CAT 797, D11, 

793, retro escavadora, Trator de 

esteira, Bobcat.


