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Visão Geral Sistema de Gestão de Fornecedores - Objetivos

A Gosupply disponibiliza uma plataforma totalmente gerida para o registo e pré-qualificação de 
atuais e possíveis Fornecedores dos nossos clientes, dando apoio aos seus Sistemas de Gestão de 
Fornecedores

Objetivos da Gestão de Fornecedores Benifícios para os Fornecedores

Solicitar aos Fornecedores informação atualizada e 
disponível numa única plataforma

Habilitar o registo completo dos Fornecedores através 
da plataforma

Providenciar processos de validação para evitar 
informações erróneas

Providenciar suporte para os Fornecedores durante o 
processo de Registo e Validação

Garantir a qualidade e a homogeneidade de toda a 
informação

Sem custos de adesão para os Fornecedores

Parte da informação necessária pré-carregada, de forma 
a amenizar o processo para os Fornecedores

Verificação cruzada da informação e mensagens 
automáticas de alertas (validade das certificações, datas 
de vencimento dos pagamentos, etc.)

Plataforma flexível e responsiva (PC, Tablet e telemóvel) 
com vários idiomas

Plataforma on-line e bidirecional processada para 
carregar e validar informação. Rastreamento de campos 
vazios
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Visão Geral Sistema de Gestão de Fornecedores - Visão Geral

Convite Recolha de 
Informação

Preenchimento 
da Informação

Informação 
enviada

Validação &  
Lançamento MonotorizaçãoRegisto

1 2 3 4 5 6 7

• O fornecedor 
recebe um email 
automático com 
o convite para 
aderir à 
Plataforma

• O fornecedor 
recebe um e-mail 
com o link para se 
registar na 
plataforma GS

• Informações 
básicas serão 
exigidas para o 
registo

(Cliente envia  
convite)

(Registo do 
fornecedor na 

Plataforma 
GoSupply)

(GoSupply reúne 
algumas 

informações do 
fornecedor)

(Acesso do 
fornecedor ao pedido 

de informação)

(O Fornecedor envia 
a informação)

(Processo de 
validação e correção 

entre GoSupply
e o fornecedor)

(Atualização e 
melhoramento 

contínuo da 
informação)

• GoSupply reúne 
informação 
(maioritariamente 
informação geral e 
financeira)

• Uma vez 
terminado o 
processo, é 
enviado um e-mail 
automático ao 
fornecedor para 
fazer o login na 
plataforma

• O fornecedor acede 
à plataforma GS

• O fornecedor revê e 
corrige (caso seja 
necessário) a 
informação 
recompilada

• O fornecedor 
completa os 
restantes campos de 
informação 
(documentação)

• Conforme a 
informação esteja 
completa (100%), o 
questionário está 
habilitado para ser 
enviado

• O rastreamento de 
intervalos de 
informação é 
exibido 
continuamente 
durante o 
processo de 
registo de 
informação

• Validação da 
informação é 
realizada pela 
GoSupply

• Caso se verifique 
alguma informação 
errónea, será 
enviado um email 
automático para o 
fornecedor

• O fornecedor irá 
rever as informações 
erróneas destacadas 
pela GoSupply

• O fornecedor irá 
fazer o login na 
plataforma e manter 
a informação 
atualizada

• A GoSupply irá 
rastrear a validade 
da 
informação/docume
ntação e enviar um 
email automático 
para o fornecedor 
atualizar a mesma

O Fornecedor será responsável pela informação publicada na plataforma e terá que garantir a atualização e veracidade da mesma
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Registo Registo Passo a Passo – Convite e Registo
Para se registar na plataforma GoSupply, o fornecedor terá que criar uma conta (Utilizador e 
Senha de Acesso), aceder ao questionário e preencher toda a informação necessária

O registo do utilizador pode ser através de:

o Convite: O utilizador recebe um convite por e-mail enviado pela Empresa Compradora. Este 
e-mail contém o link para a plataforma. Este link somente pode ser usado uma vez, os 
posteriores acessos devem ser desde https://portal.mygosupply.com com o utilizador e senha 
de acesso.

o Site do Cliente: Através do site do cliente o utilizador realiza o registo de uma forma simples. 
Neste processo o fornecedor é inicialmente direcionado para preencher o formulário. Este link 
somente pode ser usado uma vez, os posteriores acessos devem ser desde 
https://portal.mygosupply.com com o utilizador e senha de acesso.

O questionário reúne as informações/perguntas necessárias para alimentar a plataforma. A 
informação/documentação está relacionada ao país de origem do fornecedor.
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Registro Registo Passo a Passo – Crie a sua empresa desde a web do 
Comprador

1. Indique o seu e-mail (O e-mail será o seu utilizador)

2. Crie a sua conta e verifique o seu email (Complete os dados 
solicitados)

3. Identifique a sua empresa
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Após criar o seu utilizador, o próximo passo será aceder ao dashboard
O utilizador da subscrição pode 

ter mais que uma empresa 
associada - aqui estarão 

refletidas todas as empresas 
que estejam associadas

Acesso ao questionário

Informação 
associada à sua 
subscrição:
• Nivel da 

Subscripção
• ID GoSupply
• CIF/NIF/ CNPJ/ 

VAT

Estado da Subscrição: 
Informa qual o estado em que se encontra o 
questionário: em edição, se está pendente de 
validação por parte da GoSupply ou se já se 

encontra publicado para o cliente

Informa se existem ou não 
documentos que se encontrem 
caducados na plataforma (no 
caso da imagem, não existem 

documentos por atualizar)
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Registo - Passo a Passo – Visão Geral
Campos do questionário

Registo

Por favor, preencha as informações solicitadas e reveja os dados que foram capturados sobre a sua empresa 

Contatos 
GoSupply CHAT

Encerrar 
Sessão

Perguntas 
obrigatórias por 

completar

Definições e 
fullscreen

Estado de progresso do 
questionário

Opção para enviar o 
questionário quando se encontra 

100% preenchido

Secções do questionário

Opção para guardar perguntas sem 
ter que enviar o questionário
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Registo Passo a Passo – Preencher a informação

Passos para preencher o questionário

Perguntas por preencher com o alerta de ‘Campo Obrigatório’

Registo

Todos os campos obrigatórios têm que ser preenchidos para o envio de informação

Recolha de perguntas 
agrupadas
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Registo Passo a Passo – Carregar Informação
Passos para preencher o questionário

Opção subir a 
documentação 

Registo

 Alguma informação exige suporte 
adicional através de documentação

 A documentação será evidência da 
informação a validar

 Por favor, certifique-se que carregou toda 
a documentação solicitada

 A documentação só pode ser carregada 
em formato PDF. Caso tenha alguma 
questão contate por favor a equipa de 
suporte

Por favor certifique-se de carregar todas as informações necessárias
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Registo Passo a Passo – Envio da Informação
Passos para preencher o 
questionário

Secções 100% preenchidas

Questionário pronto 
para ser submetido

Registo

O envio fica ativo quando a informação necessária está 100% preenchida
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Validação Validação e Envio da Informação

Após o fornecedor enviar o questionário, a informação será validada com o fim de confirmar e 
mitigar a informação e/ou documentação que possa estar errónea.

Durante o processo de validação, poderá ocorrer o seguinte à informação enviada pelo 
fornecedor:

 A informação/documentação cumpre as regras de validação estabelecidas e será 
lançada na plataforma. Será enviado um e-mail para o fornecedor a informar que o seu 
questionário já se encontra disponível

 A informação/documentação não cumpre as regras de validação e/ou pode ser 
melhorada. Será enviado um e-mail ao fornecedor a informar que terá que rever alguns 
campos de informação
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Validação Validação e Envio da Informação

Menu do 
Questionário

Durante o processo de revisão, o fornecedor deve fazer o login com a sua conta de utilizador e 
rever a informação necessária. A informação a retificar é marcada com o símbolo     .Podem ser 
também incluídas observações sobre a informação prestada pelo fornecedor     

Menu da 
Informação a 

ser revista

No processo de revisão somente os campos marcados estão disponíveis para serem alterados
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Validação Validação e Envio da Informação
Uma vez que a informação tenha sido revisada e (tentativamente alterado), o envio de informação
ficará ativo

Os campos revistos serão analisados novamente. Caso as informações fornecidas atendam aos
requisitos as mesmas irão ser publicadas na plataforma

Não esquecer que o fornecedor necessita fazer login e atualizar/alterar as informações continuamente



17

PlatformAgenda Agenda

01

02

03

04

Sistema de Gestão de Fornecedores
Visão Geral 

Registo - Passo a Passo

Validação e lançamento 
da informação

Contato & Suporte



18

Contato & Suporte

Canais de comunicação com o Sistema de Gestão de Fornecedores

Chamada

+34 91 186 21 95

De Segunda a Sexta | das 09.00H às 18.00H

+351 308 808 140

E-mail
Envie-nos um e-mail através do 
seguinte endereço 
mygosupply@gosupplyservices.com
Suporte em Inglês, Português e 
Espanhol

Estamos à sua disposição para responder a todas as suas questões e ouvir as suas 
sugestões

O custo da chamada irá depender do seu 
operador

Chat ao vivo
Converse connosco em 
tempo real através do nosso 
Chat disponível na 
plataforma GoSupply. 
Suporte em Inglês, 
Português e Espanhol

Guia de Utilizador
O Guia de Utilizador está 
disponível na plataforma 
GoSupply. Faça o download 
ou verifique a informação que 
precisa

+55 1132 302 282
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Contato & Suporte

Chat ao vivo

De 2ª a 6ª | das 09.00H às 18.00H 
(Hora local de Portugal)

1. Clique no ícone para 
abrir o chat

2. Complete a informação 3. Converse connosco !!

Irá encontrar o ícone no canto 
inferior direito do ecrã

Gostaríamos de sugerir a usar o nosso chat, pois é uma forma mais eficaz de o poder 
ajudar 

Preencha a informação básica 
para conversar connosco

Inicie o seu chat

Fora do horário de expediente (de 2ª a 6ª feira, das 09.00H às 18.00H) também pode usar o Chat. As informações fornecidas 
por si irão ser enviadas para a equipa de suporte e serão respondidas dentro de 24H
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• SISTEMA DE GESTÃO DE 
FORNECEDORES 


