
Portal do fornecedor da PPG

Registo e ativação da conta



Passo 1: Siga a ligação do seu e-

mail de convite para iniciar 

sessão

• Para ver o e-mail no idioma local, selecione o 

idioma a partir da tabela existente na parte 

superior do e-mail 

• Clique no botão Register Now (Registar 

agora)
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Passo 2: Continue com o registo
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• Selecione um idioma diferente no canto 

superior direito para completar o registo 

conforme desejado

• Clique no botão Continue with Registration 

(Continuar com o registo)



Passo 3: Crie uma conta
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• Reveja os avisos de privacidade em Privacy 

(Privacidade)

• Digite o seu nome próprio e apelido em First 

Name (Nome próprio) e Last Name (Apelido)

• Introduza o seu número de telefone em Phone 

Number (Número de telefone)

• Selecione o seu fuso horário preferido em 

Preferred Time Zone (Fuso horário preferido)

• Introduza o seu Email (E-mail)

• Introduza uma Password (Palavra-passe)

• Volte a introduzir a Password (Palavra-passe)

• Leia e aceite os Termos e Condições em Terms 

and Conditions (Termos e Condições)

• Clique no botão Create Account (Criar conta)



Passo 4: Boas-vindas

• Inicie sessão na sua nova conta

• Introduza a sua Password (Palavra-passe)

• Clique no botão Next (Seguinte)

• Na página Welcome to Supplier Registration 

(Bem-vindo ao registo do fornecedor), clique 

no botão Next (Seguinte)

Nota: As marcas de verificação a verde, no menu 

da esquerda, indicam que a secção tem todas as 

informações necessárias introduzidas. No entanto, 

certifique-se sempre de que a informação opcional

é introduzida conforme desejado.

Se aparecer um triângulo cinzento, clique no título 

da secção para voltar a esta e introduzir quaisquer 

dados necessários que estejam em falta.

5

• Clique em ? no canto superior direito da página para obter 

ajuda

• Para mais detalhes, clique em ? ao lado do nome do 

campo



Passo 5: Visão geral da empresa

Preencha os campos de Company Overview (Visão 
geral da empresa):

• Preencha os campos obrigatórios de Company 
Overview (Visão geral da empresa): 

o Country of Origin (País de origem)* - país 
onde a sua empresa está localizada. Tal 
determinará a informação adicional que poderá 
ser necessária e que aparecerá na secção 
Additional Questions (Perguntas adicionais)

o Does your business have a DUNS number? 
(A sua empresa tem um número DUNS?)* -
um identificador de nove dígitos para 
empresas, emitido pela Dun & Bradstreet

o Legal Structure (Estrutura jurídica)* - uma 
estrutura de propriedade da empresa ou forma 
de negócio, as escolhas incluem LLC, 
parcerias, empresários em nome individual, 
empresas, etc.

o Tax ID Number (Número de contribuinte)* 

• Introduza quaisquer informações opcionais, 
conforme desejado

• Clique no botão Next (Seguinte)
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• Clique em ? no canto superior direito da página para obter 

ajuda

• Para mais detalhes, clique em ? ao lado do nome do 

campo



Passo 6: Detalhes da empresa

Preencha os campos de Business Details 
(Detalhes da empresa):

• Preencha os campos obrigatórios de Business 
Details (Detalhes da empresa): 

o Commodity Codes (Códigos de 
mercadorias)* - código que identifica o tipo 
de bens ou serviços que a sua empresa 
fornece

o Please select any currencies supported 
by your organization (Selecione 
quaisquer moedas suportadas pela sua 
organização)* - clique em Edit (Editar) e 
depois selecione todas as que se aplicam

o Is your company involved in any of the 
following activities? (A sua empresa está 
envolvida em alguma das seguintes 
atividades?)* - clique em Edit (Editar) e 
depois selecione todas as que se aplicam

• Introduza quaisquer informações opcionais, 
conforme desejado

• Clique no botão Next (Seguinte)
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• Clique em ? no canto superior direito da página para obter 

ajuda

• Para mais detalhes, clique em ? ao lado do nome do 

campo



Passo 7: Endereços

Preencha os campos da secção Addresses (Endereços):

• Clique no botão Add Addresses (Adicionar endereços)

• Preencha os campos obrigatórios de Address Details 
(Detalhes do Endereço):

o What would you like to label this address (Como gostaria 
de identificar este endereço)?* - nome do endereço; ex. 
Sede, Escritório de Houston

o Which of the following business activities take place at 
this address (Qual das seguintes atividades de negócios 
ocorre neste endereço)? (selecione todas as opções 
aplicáveis)* - opções: Recebe encomendas, Recebe 
pagamento, etc.

o How would you like to receive purchase orders for this 
fulfillment address (Gostaria de receber ordens de 
compra para este endereço)?* - ex. e-mail

o Country (País)* - país de endereço

o Address Line (Linha de endereço) 1* - nome/número da 
rua

o City/Town (Cidade)* - endereço cidade

o Contact Label (Etiqueta de contacto)* - Etiqueta de 
contacto principal

o First Name (Nome próprio)* - nome próprio do contacto 
principal

o Last Name (Apelido)* - apelido do contacto principal

o Email (E-mail)* - endereço de e-mail do contacto principal

o Phone (Telefone)* - número de telefone do contacto 
principal

• Clique no botão Save Changes (Guardar alterações)

• Clique no botão Next (Seguinte)
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Os fornecedores têm de ter um endereço principal e um 

endereço de remessa no ficheiro, mesmo que sejam os 

mesmos.



Preencha os campos de Contacts (Contactos):

• Clique no botão Add Contact (Adicionar 

contacto)

• Preencha os campos obrigatórios de 

Contact Details (Detalhes de contacto): 

o Contact Label (Etiqueta de contacto)* - um 

grupo específico do qual o contacto faz parte 

(ex. Fornecedor de serviços)

o First Name (Nome próprio)* - nome próprio 

do contacto

o Last Name (Apelido)* - apelido do contacto

o Email (E-mail)* - endereço de e-mail de 

contacto

o Phone (Telefone)* - número de telefone de 

contacto

• Clique no botão Save Changes (Guardar 

alterações)

• Clique no botão Next (Seguinte)
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Cada registo de endereço tem de ter um contacto associado. 

Pode ser o mesmo contacto.

Passo 8: Contacto



Preencha os campos da secção Diversity 

(Diversidade):

• Clique no botão Add Diversity 

Classification (Adicionar classificação 

de diversidade)

• Selecione o campo aplicável Small 

Business Status and Diversity 

Classification (Estatuto de pequena 

empresa e classificação da 

diversidade)

• Clique no botão Done (Concluído)

• Clique no botão Next (Seguinte)
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Com base na(s) classificação(ões) selecionada(s), serão 

apresentados campos adicionais para que os certificados 

aplicáveis possam ser carregados.

Passo 9: Diversidade



Preencha os campos da secção Insurance 
(Seguro):

• Clique no botão Add Insurance 
(Adicionar seguro)

• Selecione o seguro aplicável

• Preencha os campos obrigatórios de
Insurance (Seguro):

• Policy Number (Número da apólice)*

• Insurance Limit (Limite de seguro)*

• Expiration Date (Data de vencimento)*

• Insurance Provider (Prestador de 
seguros)*

• Clique no botão Save Changes (Guardar 
alterações)

• Clique no botão Next (Seguinte)
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Utilize o botão Add Insurance (Adicionar seguro) para 

selecionar tipos de seguro adicionais e introduzir os dados 

necessários.

Passo 10: Seguro



Passo 11: Informações de 

pagamento

Preencha os campos em Payment Information (Informações 
de pagamento):

• Clique no botão Add Payment Information (Adicionar 
informações de pagamento) e selecione uma das opções: 
Depósito direto, cartão de crédito, cheque, etc.

• Preencha os campos obrigatórios de Payment Details 
(Dados de pagamento), dependendo do tipo de 
pagamento que selecionar (ex.: depósito direto [ACH])

o Payment Title (Título do pagamento)* - Nome do pagamento

o Country (País)* - país de pagamento

o Payment Type (Tipo de pagamento)* - predefinido da seleção 
anterior

o Remittance Address (Endereço de remessa)* - a seleção de 
endereços criados anteriormente está disponível

o Electronic Remittance Email (E-mail de remessa eletrónica)* 
- e-mail para receber informação sobre a remessa

o Currency (Moeda)* - moeda de pagamento

• Preencha os campos obrigatórios de Bank Account 
(Conta bancária):

o Country (País)* - país da conta bancária

o Bank Name (Nome do banco)* - nome do banco da conta 
bancária

o Account Holder's Name (Nome do titular da conta)* - Nome 
próprio e apelido do titular da conta

o Account Type (Tipo de conta)* - ex.: corrente, de poupança

• Clique no botão Save Changes (Guardar alterações)
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O depósito direto é o método de pagamento preferido da 

PPG.  

Com base no país do banco, são solicitados os dados 

relevantes da conta bancária.



Passo 11: Informações de pagamento 

(cont.)

Introduza os dados necessários em 

Additional Questions (Perguntas 

adicionais):

• Adicione Banking / Payment 

Documentation (Documentos bancários / 

de pagamento)

o Para Document 1 (Documento 1)*, clique 

em Select file (Selecionar ficheiro) e 

carregue a sua documentação

o Para Document 2 (Documento 2)*, clique 

em Select file (Selecionar ficheiro) e 

carregue a sua documentação

• Clique no botão Next (Seguinte)
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Passo 12: Informação fiscal

Introduza os dados necessários em Tax 

Information (Informação fiscal):

• Clique no botão Add Tax Document 

(Adicionar documento fiscal)

• Introduza os dados necessários em Tax 

Document (Documento fiscal):

o Tax Type (Tipo de Imposto)* - ex. W-
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o Tax Document Name (Nome do 

documento fiscal)* - nome do 

documento

o Clique no botão Save Changes 

(Guardar alterações)

• Clique no botão Save Changes (Guardar 

alterações)
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Algumas opções padrão de documento fiscal podem ser 

exibidas com base no país de endereço do fornecedor.



Passo 12: Informação fiscal (cont.)

Se o documento fiscal pretendido não aparecer 

na lista pendente do botão Add Tax Document 

(Adicionar documento fiscal), introduza os 

dados necessários em Additional Questions 

(Perguntas adicionais):

o Other Tax Document Types (Outros 

tipos de documentos fiscais)* –

clique no botão Edit (Editar)

o Selecione a(s) opção(ões) 

pretendida(s)

• Clique no botão Done (Concluído)

• Clique no botão Select file (Selecionar 

ficheiro) para carregar a sua documentação

• Clique no botão Next (Seguinte)
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Algumas opções padrão de documento fiscal podem ser 

exibidas com base no país de endereço do fornecedor.



Passo 13: Conformidade

Preencha os campos de Compliance 
(Conformidade):

• Clique na ligação de cada Policy (Política), leia 
cuidadosamente e depois selecione Yes (Sim)
ou No (Não) para indicar a conformidade

o PPG’s Global Supplier Code of 
Conduct (Código de Conduta Global 
para fornecedores da PPG)* 

o PPG’s Supplier Sustainability Policy 
(Política de sustentabilidade para 
fornecedores da PPG)* 

o PPG’s Automotive Coatings Supplier 
Quality Requirements (Requisitos de 
qualidade do fornecedor de 
revestimentos de automóveis da PPG)

• Reveja os detalhes de Data Privacy 
(Privacidade de dados) e responda às 
perguntas relacionadas

• Reveja os detalhes de Certificates 
(Certificados) e responda às perguntas 
relacionadas

• Clique no botão Next (Seguinte)
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Algumas opções de política podem ser apresentadas com 

base no país do endereço do fornecedor.



Passo 14: Certificar e enviar

As marcas de verificação a verde no menu da 
esquerda indicam que todas as informações 
necessárias foram introduzidas em cada secção.

• Preencha os campos de Certify & Submit 
(Certificar e enviar):

o Preparer’s Initials (Iniciais do 
preparador)* - iniciais do nome próprio e 
apelido, por ex.: BF

o Preparer’s Name (Nome do 
preparador)* - nome próprio e apelido

o Preparer’s Title (Cargo do 
preparador)* - ex. Proprietário

o Preparer’s Email Address (Endereço 
de e-mail do preparador)* - endereço 
de e-mail

o Certification (Certificação)* - caixa de 
seleção a confirmar que as informações 
fornecidas estão corretas

• Clique no botão Submit (Enviar)

• Receberá um email notification (notificação 
por e-mail) de que a integração está concluída
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Se a informação estiver incompleta, aparece uma mensagem 

de aviso indicando a secção que necessita de atenção.


