Novos Universos no “Portugal Sou Eu”

Comércio, Serviços e Restauração reforçam programa com nova
regulamentação

O “Portugal Sou Eu” apresentou hoje o alargamento do programa a novos setores do
Comércio, Serviços e Restauração, num evento que decorreu no Auditório Infante D.
Henrique, na APDL - Associação do Porto de Leixões, em Leça da Palmeira.
Durante o evento, designado “Novos Universos no Portugal Sou Eu”, foram
apresentadas as Condições de Adesão do Setor dos Serviços ao “Portugal Sou Eu”, o
Estatuto do Estabelecimento Aderente e o Regulamento do Prémio “Menu Portugal
Sou Eu”.

Condições de Adesão do Setor dos Serviços
As condições de adesão do setor dos Serviços ao “Portugal Sou Eu” estão disponíveis
no portal portugalsoueu.pt, podendo as empresas fazer já o seu registo.
Resumidamente a atribuição do selo “Portugal Sou Eu “ ao setor dos serviços obedece
a um processo de adesão auto declarativo, através de compromisso de honra, que
confirma o cumprimento das seguintes condições: estabelecimentos ou unidades
produtivas localizadas em território nacional; percentagem de incorporação nacional
igual ou superior a 80%; percentagem de emprego em Portugal igual ou superior a
50%; valor acrescentado (VAB/vendas) igual ou superior a 20%.
À semelhança do que acontece com a adesão dos produtos ao “Portugal Sou Eu”, a
determinação da incorporação nacional é calculada com base numa especificação
técnica do IPQ DNPTS4534:2014 que assenta essencialmente numa matriz subdividida
em quatro itens da estrutura de custos das empresas: Consumíveis, Fornecimentos e
Serviços Externos, Pessoal, Amortizações de ativos intangíveis.
O valor de adesão anual das empresas de serviços oscila em função do volume de
negócios, entre os 180€ e os 3.000€. A tabela em vigor está disponível no link
http://portugalsoueu.pt/condicoes-de-adesao.

Estatuto do Estabelecimento Aderente:
Podem aderir ao Estatuto “Estabelecimento Aderente Portugal Sou Eu” todas as
empresas que exerçam a atividade de comércio a retalho e restauração. O formulário
eletrónico estará brevemente disponível no portal do “Portugal Sou Eu”, devendo ser
complementado com uma declaração auto declarativa de compromisso de honra.
Os critérios de adesão das empresas, que naturalmente cumprem as exigências legais
em vigor, baseiam-se no número de produtos com o selo “Portugal Sou eu”
comercializados ou utilizados na confeção das refeições.
Procura-se desta forma dinamizar a integração de produtos com o selo “Portugal Sou
Eu”, valorizando a oferta nacional e fomentando uma escolha informada e ponderada
junto do consumidor.
O Estatuto de Estabelecimento Aderente confere às empresas a possibilidade de
usarem sinalética específica do programa nas suas instalações e no seu material
promocional.
O valor de adesão oscila em função do volume de negócios, variando entre os 100€ e
1.000€ por ano.
A ‘Cabazes Lusitanos’, inaugurada a 17 de dezembro de 2014, pelo Secretário de
Estado Adjunto e da Economia, Leonardo Mathias, em Viseu, foi a primeira loja
Estabelecimento Aderente “Portugal Sou Eu”.

Regulamento do Prémio “Menu Portugal Sou Eu”:
O Prémio “Menu Portugal Sou Eu” foi criado com o propósito de estimular os
estabelecimentos de restauração e público ‘Gourmet’ a preferirem produtos com o
selo “Portugal Sou Eu”, no âmbito da oferta diversificada da gastronomia portuguesa.
Distinguem-se para este Prémio duas categorias de Menus conforme o perfil do
candidato:


Menu refeição para a restauração (entrada, prato principal, sobremesa e
bebidas);



Menu Petisco (entrada/prato e bebida) para o público em geral com gosto
pela temática da gastronomia.

No primeiro caso os Menus têm que integrar pelo menos seis produtos com o selo, no
segundo caso têm que integrar pelo menos dois produtos com o selo.
As candidaturas para o Prémio “Menu Portugal Sou Eu” estarão abertas entre 15 de
fevereiro e 31 de maio de 2015 e serão acompanhadas por um júri especializado.
O processo de seleção decorre em duas fases, passando para a fase II os 12
candidatos que demonstrem mais talento na execução e na prova sensorial.
Para os parceiros da iniciativa esta abertura do “Portugal Sou Eu” ao setor do
Comércio, Serviços e Restauração representa um enorme impulso no programa e
garante a sua transversalidade a todos os setores da economia portuguesa.

Acompanhe-nos em facebook.com/portugalsoueu

