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Pergunta Resposta 

O que é a 
ferramenta 
ePro? 

O ePro é a solução global da PPG para gerir relacionamentos com fornecedores, 
realizar eventos de terceirização e comprar bens e serviços indiretos. A solução é 
patrocinada pela Jaggaer. 

O que custa 
utilizar o ePro? 

Não existem taxas para registar ou transacionar através do ePro (patrocinado pela 
Jaggaer). 

Como vou 
utilizar o ePro? 

Os fornecedores usarão o ePro para executar muitas interações com a PPG, incluindo: 

 Registar e manter os dados da sua organização, incluindo endereço, dados 
bancários e de contacto 

 Submeter a documentação de integração necessária 

 Participação em eventos de sourcing 

 Rever e finalizar contratos para bens/serviços 
 
Os fornecedores indiretos também usarão o ePro para: 

 Manutenção de catálogos de bens/serviços negociados 

 Receber e reconhecer as ordens de compra (pos) eletronicamente 

 Enviar faturas e monitorizar o estado do pagamento 

Quais são os 
benefícios para 
os 
fornecedores? 

Todos os fornecedores: 

 Capacidade de manter e atualizar facilmente os dados da sua organização 
através do portal ePro 

 As notificações do sistema avisam sobre certificados expirados para que 
possam ser solucionados atempadamente 

 Capacidades melhoradas para fornecedores que participam em eventos de 
fornecimento ou negociações de contratos 

Fornecedores indiretos: 

 Transmissão eletrónica de OP e capacidade de enviar faturas eletronicamente 
através do portal ePro 

 Visibilidade em tempo real de pos, estado da fatura e informações de 
pagamento numa localização 

 Menos erros de dados com dados de fatura validados antes do envio, 
reduzindo o volume de disputas de pagamento 

Como posso 
registar-me? 

 Os fornecedores receberão um convite por e-mail da PPG e da Jaggaer com 
uma ligação para se registar e criar um perfil no ePro 

Quando preciso 
de me registar? 

 Os fornecedores indiretos receberão convites para se registarem, com início 
em fevereiro de 2021.  Após a receção do convite, os fornecedores devem 
registar-se imediatamente. 

 Os fornecedores diretos (matérias-primas) serão incluídos em futuras 
campanhas de registo 

 Todos os fornecedores terão de se registar antes de participarem num evento 
de fornecimento, assinarem um novo contrato ou atualizarem os dados da 
organização (por exemplo, endereço, banco, dados de contacto) 
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O que acontece 
se não me 
registar? 

 O registo é obrigatório.  A PPG não incluirá fornecedores em eventos de 
fornecimento ou renovará um contrato até que o registo esteja concluído. Os 
fornecedores que não se registam não farão negócios com a PPG no futuro. 

 


