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Agenda
▪ Missão, Visão e Valores da Vale

▪ Desenvolvimento de Conteúdo

Local

▪ Áreas de Oportunidade de Negócios

▪ Certificação de Fornecedores



Missão, Visão e Valores da Vale
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• Uma mineradora que actua 

com base numa cadeia 

que contribui para o 

desenvolvimento da sociedade.

• Empresa com activos 

de classe mundial.

• Líder global na produção 

de minério de ferro, pelotas 

e níquel.



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
 A vida em primeiro lugar

 Valorizar quem faz a nossa 
empresa

 Cuidar do nosso planeta

 Agir de forma correcta

 Crescer e evoluir juntos

 Fazer acontecer



Desenvolvimento de 
Conteúdo Local



Desenvolvimento de 

conteúdo local

1 0  1 Fornecedores 
locais

73 % do total de 
fornecedores

=

Locais Estrangeiros

Vale Day

• Apresentar o processo produtivo de carvão na 

mina de carvão em Moatize;

• Preparar os fornecedores para a elaboração de 

propostas de potenciais serviços a apresentar a 

Vale;

• Criar oportunidade de conversa com alguns 

profissionais responsáveis pelo processo de 

produção de carvão;

• Criar ligações que contribuam para o 

desenvolvimento da capacidade dos fornecedores.

Treinamento de fornecedores

• Certificação de fornecedores

• Participação em concursos

• Recebimento e atendimento de propostas

• Código de ética e conduta do fornecedor

• FCPA

Rodas de conversa com fornecedores locais

• Apresentação de potenciais fornecedores locais 

• Apresentação de propostas de melhoria



Mais de 35 empresas, nacionais e internacionais, estiveram presentes no evento 

organizado pela Vale Moçambique e MTE, com vista a criação de parcerias 

comerciais.

Esta iniciativa visava: 

- Colocar os fornecedores locais próximos a parceiros regionais promovendo a 

criação de Join ventures;

- Dar a conhecer aos fornecedores o escopo de serviços que hoje precisa de 

atendimento na localidade, por sua vez contribuir na criação de iniciativas de 

melhoria para produção na Vale Moçambique.

Feira de Fornecedores Tete Mining & Industrial Exhibition

A Vale organizou uma feira de fornecedores Tete Mining & Industrial Exhibition,

que decorreu no dia 31 de Julho e 1 de Agosto, das 12h00 às 17h00, no Hotel

Baobab (antigo Park Inn). em Moatize.

A organização desta feira, contou com o apoio da Mining & Technical Exhibitions

(MTE), empresa especializada em exposições de fornecedores.



Áreas de Oportunidade 
de Negócios



Serviços Industriais

 Manutenção; 

 Calderaria/Usinagem;

 Serviço de perfuração.

Construção Infraestruturas

 Construção Civil;

 Integridade Estrutural;

 Fabricação e 

Engenharia.

Áreas de Oportunidades de Negócios



Serviços Gerais

Materiais e Equipamentos

 Segurança Patrimonial;

 Aluguer de Equipamento

 Serviços Administrativos;

Recrutamento e Seleção,

TI;

 Serviços Ambientais.

 Consumiveis;

 Peças Sobressalentes;

 Ferramentas;

 Equipamentos Diversos.

Áreas de Oportunidades de Negócios



Certificação de 
Fornecedores



Processo de 

contratação

Requisitos para cadastramento

Políticas 

globais,

código de 

ética e 

conduta do 

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)

Observação:

• 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 um prazo de 15 a 20 dias para ser concluido.

Certificação de fornecedores

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.

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/code of conduct_supplier.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


Certificação de fornecedores - Código de Ética e conduta do fornecedor



Cadastramento de fornecedores- Requisitos

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 

Certificação de Fornecedores - Requisitos
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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 






