Estimado Fornecedor,
É com grata satisfação que vimos apresentar-lhe
apresentar lhe o Portal de Fornecedores do Grupo
NOVO BANCO,, disponível em http://fornecedores.novobanco.pt,, convidando-o
convidando desde
já a visitá-lo
lo e a proceder ao pré-registo
pré
e registo da sua Empresa.

Porque é que deve registar-se
registar se no nosso Portal de Fornecedores?
O registo no Portal é o primeiro passo para se apresentar e dar a conhecer ao
Grupo NOVO BANCO.
BANCO Evitará o pedido de marcação de reuniões, o envio de emails ou cartas
artas de apresentação.
apresentação De
e forma rápida e eficaz, o Banco fica a
conhecer a sua empresa e os seus produtos/serviços.
O registo no Portal é obrigatório para todos os nossos atuais fornecedores
e/ou para todas as entidades (individuais e coletivas) que sejam convidadas,
convidadas e
desejem participar,
participar em processos de consulta de mercado lançados pelo
Grupo NOVO
O BANCO.
BANCO
Os fornecedores registados têm acesso direto online, 24 por dia, ao estado dos
documentos de faturação
fatur
que emitiram ao NOVO BANCO (e ao NB Açores e
Banco BEST), bem como aos avisos de pagamento efetuados pelo Banco.
Banco
Porque o Portal é um canal preferencial de comunicação entre o Fornecedor e
a área administrativa (assuntos de faturação) e a área de negociação de
compras do Banco.

Como registar-se
se no Portal de Fornecedores?
1º - Efetuar o pré-registo:
registo:
•

Aceder ao Portal de Fornecedores http://fornecedores.novobanco.pt e submeter o pedido de prépré
registo, indicando os interlocutores de contacto.

•

Por razões de segurança, receberá um pedido de confirmação do pré-registo
pré registo (proceder conforme
indicado no e-mail gerado
erado automaticamente pelo Portal de Fornecedores))
Nota: No prazo máximo de 2 dias o seu pedido de pré-registo
pré registo será validado pelo Banco e os
interlocutores de contacto da empresa receberão por e-mail
e mail a sua respetiva User e Password
P
de
acesso da sua Empresa
a no Portal de Fornecedores GNB.

NOVO BANCO S.A. – Sociedade aberta com sede na Avenida da Liberdade n.º 195, 1250-142
142 Lisboa, com o número 513 204 016, de pessoa coletiva e de matrícula, registado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
L
com o capital social de € 5.900.000.000,00

2º Proceder ao Registo:
•

Aceder ao Portal de Fornecedores e efetuar login com a sua User, Email e Password

•

Selecionar o menu Registo e seguir as instruções até efetuar download do formulário

•

Preencher o formulário e efetuar upload do ficheiro preenchido no Portal conjuntamente com
todos os restantes documentos solicitados
Nota: O pedido de registo será posteriormente validado pelo Banco.

Conheça as nossas práticas na relação sustentável com fornecedores
O Grupo NOVO BANCO, no âmbito do seu programa de desenvolvimento sustentável,
relaciona-se com os seus fornecedores de forma responsável, respeitando e seguindo
as boas práticas e os princípios de boa conduta nos processos de consulta e
aquisição de bens e serviços a fornecedores.
Para saber mais sobre as nossas práticas com fornecedores, consulte a área de
sustentabilidade/fornecedores clicando aqui
Registe já a sua Empresa no Portal de Fornecedores do GNB.
Se
necessitar,
não
hesite
fornecedores@novobanco.pt.

em

contactar-nos

através

do

e-mail:
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