
COVID-19 | Plano de Apoio a Empresas

REGULAMENTO 
SELO COMÉRCIO OK 

Como proceder à candidatura
Os operadores económicos devem candidatar-se à atribuição do SELO COMÉRCIO OK, 
através do preenchimento de formulário próprio, assim como da declaração de 
compromisso e do envio de ambos para o e-mail info@aeccascais.org

Destinatários: Todas as atividades que disponham de estabelecimento com atendimento 
ao público (exemplo: restaurantes, pastelarias, cafés, sapatarias, pronto-a-vestir, 
cabeleireiros, etc).

Requisitos
• Cumprimento das recomendações da Direção-Geral da Saúde, para evitar a 
contaminação dos espaços com o SARS-CoV-2 (novo coronavírus).
• Existência de um Plano de Contingência na empresa que define os procedimentos 
de prevenção, controle e vigilância necessários no âmbito do surto de coronavírus 
COVID-19, bem como as medidas de higienização e segurança adotadas.
• Cumprimento das obrigatoriedades inerentes ao exercício da atividade 
(Licenciamento, Serviço de Saúde e Segurança no Trabalho, HACCP, se aplicável).

Análise e Resposta
O pedido será analisado pela AECC no prazo de 3 dias úteis e o requerente informado do 
resultado via e-mail (telefone em situações excecionais).

Entrega do SELO
Será realizada nas instalações da AECC, mediante marcação prévia. Existirão dois locais de 
entrega: 
• Na sede – Alameda Combatentes da Grande Guerra, 270, 2º esq, 2750-326 Cascais 
• No Gabinete de Apoio ao Empresário - Rua Manuel Joaquim Avelar, Edifício Cascais 
Center, 118 Piso -1 (Loja do Cidadão), Cascais

Manutenção do SELO/Verificação dos Requisitos
De forma a verificar o cumprimento dos requisitos por parte das empresas aderentes, 
serão realizadas vistorias nos locais, por uma equipa composta por elementos da DNA 
Cascais, Câmara Municipal de Cascais e Associação Empresarial do Concelho de Cascais. 
O cumprimento dos requisitos permitirá a manutenção do SELO.



COVID-19 | Plano de Apoio a Empresas

REQUERIMENTO 
SELO COMÉRCIO OK 

NOME:

MORADA:

FREGUESIA: CÓDIGO POSTAL:

Nº IND. CIVIL: NIPC | NIF:

TELEFONE:

EMAIL:

CÓDIGO DE ACESSO À CERTIDÃO PERMANENTE (ATUALIZADA):
 (se não tem código acesso, deverá juntar a Certidão da Conservatória do Registo Comercial)

TELEMÓVEL:

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE / DADOS DA EMPRESA / EMPRESÁRIO

NOME DO ESTABELECIMENTO:

MORADA:

FREGUESIA: CÓDIGO POSTAL:

PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO SELO  COMÉRCIO OK

Declaração de compromisso e responsabilidade sobre a aplicação das normas das recomendação DGS  - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19)

DOCUMENTOS A ANEXAR

INFORMAÇÕES: 800 203 186 | POSIÇÃO 7 | ENVIAR DOCUMENTAÇÃO PARA info@aeccascais.org 

ASSINATURA
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