POLÍTICA DE COMPRAS
PortoBay Hotels & Resorts procura alcançar um equilíbrio entre o desenvolvimento e responsabilidade social,
preservação do ambiente e prosperidade económica.
Os princípios e os compromissos que assumimos diariamente, sobre as nossas políticas de compras, refletem o
nosso respeito pelos fornecedores, funcionários e clientes. Isto leva a um aumento no nível de confiança entre
todas as partes interessadas.
Comprar com Responsabilidade
Desenvolvemos um processo de seleção de fornecedores com base em critérios rigorosos e exigentes, tendo em
conta o princípio fundamental da sustentabilidade:
• serviço;
• qualidade;
• preço;
• oferta;
• embalagem;
• certificação.
Promovemos eventos e reuniões regulares com grande parte dos fornecedores mais relevantes, com o objetivo
de definir metas comuns para soluções mais sustentáveis (produto, embalagem, transporte e outros).
Apoio fornecedores regionais
Em igualdade de circunstâncias, optamos por comprar a fornecedores regionais. 20% dos nossos fornecimentos
são já locais, tais como:
• Frutas e legumes
• Cerveja e refrigerantes
• Carne
• Pasta
• Peixes
Sendo assim, contribuímos para o crescimento socio-económico, evitando também o transporte de longa
distância de produtos, o que ajuda a preservação ambiental.

Respeitar o meio ambiente
Buscamos fornecedores que se comprometem e pratiquem as normas nacionais e internacionais. Promovemos a
utilização de embalagens sem esferovite, bem como a utilização de materiais reutilizáveis. Recebemos peixe,
carne e ovos em caixas de plástico, e privilegiamos produtos e pacotes reciclados.
A duração do ciclo de vida e os custos também são fatores a ter em conta. Temos confiança que os nossos
fornecedores respeitam o meio ambiente. É nosso objetivo estender este nível de confiança a todos os

fornecedores. Exigimos fichas técnicas de todos os produtos que contêm substâncias tóxicas, como produtos
químicos e tintas, as quais são analisadas e a decisão recai sobre a melhor alternativa viável.

Promover a alimentação saudável
Promovemos hábitos alimentares saudáveis para os nossos trabalhadores e clientes, oferecendo os melhores e
mais frescos produtos disponíveis, bem como através da criação de um rigoroso processo sobre segurança
alimentar e controlo de qualidade da higiene. Sempre que possível, optar por comprar produtos cultivados
orgânicos, sazonais e localmente.
Acreditamos verdadeiramente que com estas pequenas contribuições é possível produzir mudanças globais,
necessárias para o futuro da humanidade no seu âmbito ecológico: poupança de energia, uma gestão de resíduos
mais eficiente, protecção da biodiversidade e uma melhora nos hábitos de consumo.

