Selo Loja Segura
Passos para a Adesão
O presente documento estabelece os passos e os princípios para a obtenção do Selo Loja Segura,
que tem como objetivo apoiar o comércio na retoma segura das suas atividades, com base nas
recomendações das autoridades de saúde no combate ao surto pandémico de coronavírus COVID-19 e também transmitir aos consumidores a confiança necessária para voltarem a
consumir no comércio local.

1. Como aceder



Aceder aos canais de comunicação disponíveis, nomeadamente o site www.cmfunchal.pt ou da página de Facebook do Balcão do Investidor;
Preencher o formulário com a informação solicitada.

2. Dados do formulário
Deverá inscrever-se facultando as seguintes informações:








Nome do Estabelecimento;
Nome do(s) proprietário(s);
Morada do Estabelecimento;
Ramo de Atividade;
NIF;
Contacto telefónico;
Email.

3. Documentos
Deverá assinalar obrigatoriamente todas as normas que compõem as condições de adesão, bem
como as últimas três opções transcritas abaixo:


Tomei conhecimento e comprometo-me a deslocar-me ao balcão do investidor, após a
notificação do mesmo, no prazo de 72 horas, para levantamento do selo e assinatura da
declaração de compromisso;





Autorizo ser contactado/a pelo Município no âmbito desta iniciativa. Os dados pessoais
recolhidos neste formulário destinam-se, exclusivamente, a tratamento interno e serão
geridos no estrito cumprimento do RGPD, (EU) 2016/679;
Para além das normas dispostas na declaração de compromisso devem ser cumpridas
todas as recomendações adicionais ou as alterações às existentes, impostas pela DGS,
pela IASUADE, IP-RAM ou outra entidade competente na matéria.

4. Etapas finais




Uma vez aceite esta candidatura, o proprietário será notificado para que se desloque ao
Balcão do Investidor, sito na Praça do Município, no prazo de 72h*, para recolha do kit
selo Loja Segura, devendo assinar o documento comprovativo da receção do mesmo.
Uma vez concluído o processo, o selo poderá ser colocado na loja em local bem visível.
* Considerando dias úteis.

