Evidências

1. O estabelecimento aderente com atividade comercial deve comprometerse a divulgar a adesão através de sinalética Portugal Sou Eu no local e por
outros meios próprios de promoção.

2. O estabelecimento aderente com atividade de restauração e bebidas e de
alojamento com restauração, deve divulgar de forma visível o “Menu
Portugal Sou Eu”, utilizando o template específico em anexo IV, e no qual
devem constar referências das marcas dos produtos que sejam Portugal
Sou Eu.

3. Constituir um dossier de evidências:

3.1. A empresa deve criar um dossier documental em suporte físico ou
eletrónico,

onde

arquiva

todas

as

evidências

necessárias

à

demonstração do cumprimento das condições de acesso exigidas.
3.2. O dossier deverá estar disponível para posterior verificação em local
a indicar pela Entidade Responsável.
3.3. O dossier deve compilar os seguintes elementos:
a) Cópia

do

Formulário

Eletrónico

submetido

(Formulário

Estabelecimento aderente).
b) Certidão da Administração Fiscal e Certidão da Segurança Social
que certifica a regularização da sua situação à data da celebração
do contrato de adesão ou à data da renovação da adesão.

c) Comprovativo da transferência bancária do pagamento da Adesão,
e respetivo recibo.
d) Dados contabilísticos da empresa nomeadamente o Volume de
negócios declarado e a confirmação das compras dos produtos
declarados.
e) Compromisso de Honra devidamente assinado acerca do número e
designação dos produtos Portugal Sou Eu que comercializa ou
utiliza na produção dos menus, conforme o caso.
f) Declaração de Conformidade emitida pela Entidade Responsável
(também todas as emitidas em anos subsequentes no ato da
renovação) e o Contrato de Adesão celebrado com a Entidade
Responsável.
g) Menu(s)

específico(s),

em

template especifico, no(s) qual(is)

esteja(m) identificado(s) os - produtos Portugal Sou Eu - seja
através dos logótipos das marcas dos ingredientes, seja através de
outra forma de identificação, caso a empresa desenvolva atividade
no

setor

da restauração

e bebidas e de alojamento

com

restauração.
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