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1. VALOR DA ADESÃO 
 

a) VALOR DA ADESÃO À REDE DE ESTABELECIMENTOS GROSSISTAS ADERENTES e 

CENTRAIS de COMPRAS  

Volume de negócios da empresa Aderente incluindo 

todos os estabelecimentos da mesma insígnia 

Valor de adesão em 

euros* 

Inferior a 2 Milhões de euros  100,00 €  

Entre 2 e 5 M € 200,00 €  

Entre 5 e 10 M € 350,00 €  

Entre 10 e 25 M € 500,00 €  

Mais de 25 M €  1.000,00 €  

* Nota: Acresce IVA à taxa legal em vigor 

Até dezembro de 2017, o valor de adesão é gratuito. 

b) VALOR DE ADESÃO AO SELO PORTUGAL SOU EU – Centrais de Compra quando 

aderem ao Selo Portugal Sou Eu nos produtos de marca própria 

Tabela de Adesão ao Selo 

N.º produtos registados 

em candidatura no  

mesmo ano 

 

Escalão 1 

 

Escalão 2 

 

Escalão 3 

Faturação em Produtos  

De marca própria da empresa  

no ano anterior 

Até 20 

produtos 

De 21 a 100 

produtos 

Superior a 100 

produtos 

Valores em Milhões de  Euros (M€) Total Total Total 

Inferior a 2 Milhões de euros 180 € 200 € 300 € 

Entre 2 e 5  M €  360 € 400 € 600 € 

Entre 5 e 10 M €  720 € 800 € 1.200 € 

Entre 10 e 25 M €  1.170 € 1.300 € 1.950 € 

Mais de 25 M €  1.800 € 2.000 € 3.000 € 

Nota: Acresce IVA à taxa legal em vigor 

Até dezembro de 2017, o valor de adesão é gratuito. 



    
 

 
 

         

ANEXOS 

 

ANEXO I – LISTA DAS CAE (CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS) ABRANGIDAS 

 

COMERCIO por GROSSO 

Cód. Designação 

461 Agentes do comércio por grosso 

4611 
Agentes do comércio por grosso de matérias-primas agrícolas e têxteis, animais vivos e 
produtos semiacabados 

46110 
Agentes do comércio por grosso de matérias-primas agrícolas e têxteis, animais vivos e 
produtos semiacabados 

4612 
Agentes do comércio por grosso de combustíveis, minérios, metais e de produtos químicos 
para a indústria 

46120 
Agentes do comércio por grosso de combustíveis, minérios, metais e de produtos químicos 
para a indústria 

4613 Agentes do comércio por grosso de madeira e materiais de construção 

46130 Agentes do comércio por grosso de madeira e materiais de construção 

4614 
Agentes do comércio por grosso de máquinas, equipamento industrial, embarcações e 
aeronaves 

46140 
Agentes do comércio por grosso de máquinas, equipamento industrial, embarcações e 
aeronaves 

4615 Agentes do comércio por grosso de mobiliário, artigos para uso doméstico e ferragens 

46150 Agentes do comércio por grosso de mobiliário, artigos para uso doméstico e ferragens 

4616 Agentes do comércio por grosso de têxteis, vestuário, calçado e artigos de couro 

46160 Agentes do comércio por grosso de têxteis, vestuário, calçado e artigos de couro 

4617 Agentes do comércio por grosso de produtos alimentares, bebidas e tabaco 

46170 Agentes do comércio por grosso de produtos alimentares, bebidas e tabaco 



    
 

 
 

         

4618 Agentes especializados do comércio por grosso de outros produtos 

46180 Agentes especializados do comércio por grosso de outros produtos 

4619 Agentes do comércio por grosso misto sem predominância 

46190 Agentes do comércio por grosso misto sem predominância 

462 Comércio por grosso de produtos agrícolas brutos e animais vivos 

4621 
Comércio por grosso de cereais, tabaco e cortiça em bruto, sementes, outras matérias-
primas agrícolas e alimentos para animais 

46211 Comércio por grosso de alimentos para animais 

46212 Comércio por grosso de tabaco em bruto 

46213 Comércio por grosso de cortiça em bruto 

46214 
Comércio por grosso de cereais, sementes, leguminosas, oleaginosas e outras matérias-
primas agrícolas 

4622 Comércio por grosso de flores e plantas 

46220 Comércio por grosso de flores e plantas 

4623 Comércio por grosso de animais vivos 

46230 Comércio por grosso de animais vivos 

4624 Comércio por grosso de peles e couro 

46240 Comércio por grosso de peles e couro 

463 Comércio por grosso de produtos alimentares, bebidas e tabaco 

4631 Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas 

46311 Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas, exceto batata 

46312 Comércio por grosso de batata 

4632 Comércio por grosso de carne e produtos à base de carne 

46320 Comércio por grosso de carne e produtos à base de carne 

4633 Comércio por grosso de leite e derivados, ovos, azeite, óleos e gorduras alimentares 



    
 

 
 

         

46331 Comércio por grosso de leite, seus derivados e ovos 

46332 Comércio por grosso de azeite, óleos e gorduras alimentares 

4634 Comércio por grosso de bebidas 

46341 Comércio por grosso de bebidas alcoólicas 

46342 Comércio por grosso de bebidas não alcoólicas 

4635 Comércio por grosso de tabaco 

46350 Comércio por grosso de tabaco 

4636 Comércio por grosso de açúcar, chocolate e produtos de confeitaria 

46361 Comércio por grosso de açúcar 

46362 Comércio por grosso de chocolate e de produtos de confeitaria 

4637 Comércio por grosso de café, chá, cacau e especiarias 

46370 Comércio por grosso de café, chá, cacau e especiarias 

4638 Comércio por grosso de outros produtos alimentares 

46381 Comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos 

46382 Comércio por grosso de outros produtos alimentares, n.e. 

4639 Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e tabaco 

46390 Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e tabaco 

 

 
  



    
 

 
 

         

ANEXO II Categorias de Produtos   

Categorias Produtos Produtos 

Frescos 
 Talho 

 Peixaria 

 Legumes 

 Frutas 

 Charcutaria  

 Padaria e Pastelaria 

 Ovos 

Mercearia  Arroz 

 Massa  

 Farinha 

 Azeite 

 Óleo 

 Vinagre 

 Feijão  

 Grão 

 Temperos 

 Conservas e Patês  

 Snacks 

 Açúcar e Adoçante 

 Cereais 

 Chás e Cafés  

 Pó solúvel para bebidas 

(chocolate, café, sumo) 

 Mel e Compotas  

 Bolachas, Biscoitos e Bolos  

 Doçaria 

 Frutos secos 

Congelados 
 Legumes e Frutas 

 Refeições 

 Mariscos 

 Carnes 

 Peixe  

 Gelados 

 Sobremesas 

Lacticínios  Leite 

 Iogurtes 

 Sobremesas 

 Queijos 

 Manteigas e Margarinas 

 Natas e Cremes Culinários 

Bebidas 

 

 Águas 

 Sumos 

 Cerveja 

 Vinhos e espumantes 

 Licores 

Outros 

 
Ver paginas seguintes  

 

 

 

 



    
 

 
 

         

Categoria Produtos 

Outros 
 Produtos em verga 

 Produtos alimentares 

 Têxtil-lar (Lençóis, colchas; toalhas; fronhas; sacos; roupa de mesa; cortinados; …) 

 Produtos de decoração (Velas; pavios, containers; bibelô; artefactos de vidro; recargas velas; 

 Vestuário interior e exterior para senhora 

 Vestuário interior e exterior para homem 

 T'shirts 

 Bijuterias e acessórios de moda (Anéis; colares; brincos; pulseiras; medalhas; echarpes; ...) 

 Desodorizantes ambientais 

 Collants e meias para senhora 

 Peúgas para homem 

 Produtos de marroquinaria (Malas; carteira; cintos; porta-chaves; …) 

 Calçado de criança, senhora e homem 

 Produtos de cortiça (Granulados; rolhas; aglomerados; …) 

 Produtos de borracha (Vedantes; …) 

 Adubos-Fertilizantes 

 Pesticidas (Inseticidas; herbicidas; fungicidas) 

 Tintas, vernizes e diluentes 

 Detergentes, sabões e desengordurantes 

 Ceras artificiais 

 Pomada e cremes para sapatos 

 Produtos de limpeza para móveis e metais 

 Produtos de limpeza e polimento de pavimentos 

 Produtos de plástico (Sacos; tubos; filmes; …) 

 Banheiras e bacios em plástico para bebés 

 Produtos de toucador 

 Produtos cerâmicos (Pavimentos; lavatórios; …) 

 Eletrodomésticos (Frigoríficos; congeladores; máquinas de cozinha; desidratadores; termo 

acumuladores; bombas de calor; …) 

 Colchões 

 Tábuas de engomar 

 Guarda-chuvas e guarda-sóis 

 Bandeiras, galhardetes e mastros 



    
 

 
 

         

Outros 
 Mobiliário hospitalar (Divãs; Camas; Armários; Camas adaptadas; Mesas de cabeceira 

adaptadas; Cadeirões adaptados; …) 

 Fogões a lenha 

 Pellets de Madeira 

 Produtos de escritório e escolar (Blocos; fitas adesivas; etiquetas; folhas de papel, envelopes; 

cadernos; agendas; brindes; álbuns; embalagens de papel; abajures em papel; …) 

 Software (Faturação; Gestão de condomínio;  

 Vestuário de trabalho (Fatos macaco; Blusões; Casacos; ...) 

 Ferragens (Dobradiças; Fechaduras; Fechos; …) 

 Talheres e produtos de decoração em prata 

 Livros infantis 

 Artigos de iluminação (Candeeiros de mesa; Abajures; …) 

 Produtos de nutrição animal (Vitaminas; …) 

 Artigos de iluminação exterior (Luminárias, lâmpadas; …) 

 Calçado de segurança 

 Carvão natural 

 Produtos tradicionais (Bordados de Guimarães; Bordados de Viana do Castelo; Lenços de 

Namorados do Minho; Olaria de Barcelos; Figurado de Barcelos; …) 

 Alimentos para animais (Alimentos compostos; carnes de aves; …) 

 Utensílios de cozinha doméstica e profissional (Panelas; Caçarolas; Sertãs; Assadeiras; 

Tabuleiros; Cutelaria para cozinha; Panelas de pressão; Linhas de buffet…) 

 Tapeçaria artesanal (Tapetes; Tranças; …) 

 Produtos de higiene pessoal (Shampoos; Condicionadores; Mascaras; Séruns; …) 

 Material de construção (Bancas e bancadas de cozinha; Painéis sandwich; Pavimentos e 

pedras; Degraus; Peitoris; Gradeamentos; Portas e portadas; Janelas; …) 

 Artigos de passamanarias (Fitas; Cintas; Etiquetas; Coberturas; …)  

 Bens de equipamento (Máquinas de corte a laser; Guilhotinas; Quinadoras; Máquinas de 

enchimento; Balanças; Aspiração central…) 

 Fios de tricot 

 Produtos de tanoaria (Barricas; Balseiros; …) 

 


