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01 - Considerandos 

O presente regulamento estabelece a relação entre o importador e colocador no 

mercado dos produtos com a marca Sowash, e as entidades que se posicionam 

como distribuidores e que demonstraram interesse e know-how para em 

representação do importador e do titular da marca, promover e comercializar a 

gama junto dos seus clientes. 

Estabelece também o regime do que se entende como distribuição grossista, e 

das responsabilidades que o distribuidor assume naturalmente bem como as que 

recaem ao importador e colocador no mercado. 

Com a inclusão de novos canais de distribuição sobretudo na esfera tecnológica e 

associado ao crescimento das cadeias de fornecimento do comercio eletrónico, é 

fundamental categorizar cada uma destas, e distinguir o que se entende como 

distribuição por grosso e/ou retalho, nomeadamente em Marketplaces em que as 

marcas partilham e se apresentam em simultâneo em vários canais de 

distribuição. 

Há também a necessidade de distinguir as unidades de distribuição por área de 

negócio, estipular zonas de conceção, os regimes de exclusividade e os seus 

termos, bem como regimes adotados à dimensão do distribuidor ou das suas 

capacidades e expectativas. 

Assim, o que se coloca neste regulamento contextualiza a logica das exigências e 

dos procedimentos bem como a transparência dos objetivos a que se propõem. 

02 – Definições 

Sowash Portugal é uma marca representada por Formula San EURL, sediada em 

Rue Henri Becquerel, 97130 Jarry - Guadeloupe – Françe, e a quem confere os 

direitos junto da marca para a distribuição através de acordo subscrito, 

nomeadamente no que respeita à colocação no mercado.  

Em Portugal esses direitos foram transferidos à Fórmula San Portugal Lda, pessoa 

coletiva 515029017, sediada na Rua Henrique Paiva Couceiro 10 2700-453 

Amadora, adiante identificada como Formula San Portugal, ou importador. 

O distribuidor é uma entidade com fins comerciais, legalmente estabelecida e que 

desenvolve a sua atividade na distribuição de produtos de saúde ou 

corelacionados a entidades de revenda a retalho, profissionais de saúde, 

estabelecimentos de saúde, clínicas e outros do mesmo cariz, farmácias e 

espaços saúde, dentistas e médicos de implantologia e os demais que se 

enquadrem no canal de distribuição de saúde e bem-estar. 

É considerado um distribuidor, uma entidade que pelos seus próprios meio adquira 

os produtos Sowash à Fórmula San com o único objetivo de os comercializar junto 

dos seus clientes profissionais. 

As cadeias de grande distribuição, são considerados distribuidores por grosso, na 

medida em que adquirem os produtos para posteriormente os colocar à venda em 

retalho noutros estabelecimentos da sua rede de estabelecimentos, porém por si 

não efetuam vendas a particulares. 

As entidades que não se enquadrem no perfil de distribuidor ou que o seu core 

business esteja associado comercio a retalho estão desde logo excluídos destas 

condições. 

 

03 – Objeto 

A Fórmula San Portugal detém a conceção em todo o território da República de 

Portugal, contudo pode subcontratar distribuidores locais, regionais ou sectoriais. 

A contratação destas entidades é efetuada através de candidatura previamente 

remetida pelas entidades interessadas. 

Considera-se contratada a entidade que aceita as condições, com a qual 

estabeleceu os prazos em que decorrem do período da contratação, e a 

modalidade de contratação. 

Sendo o distribuidor uma sociedade comercial autónoma, estabelece-se que a 

Fórmula San não contrata a entidade distribuidora, mas confere-lhe um estatuto 

de distribuidor mediante o cumprimento dos objetivos acordados. 

O estatuto de distribuidor não lhe confere qualquer vínculo laboral direto ou 

indireto, nem lhe cabendo qualquer benefício presente na legislação laboral, sua, 

dos seus gerentes ou de qualquer um dos seus colaboradores, na medida em que 

os proveitos da entidade distribuidora provêm da sua atividade e não dependem 

de ordens ou diretrizes da Fórmula San. 

Através dos seus próprios meios, o distribuidor terá as seguintes competências: 

a) Comercializar os produtos da marca Sowash junto dos seus clientes;  

b) Promover os produtos de acordo com o que entende serem os canais de 

comunicação de eleição para o seu mercado ou zona de distribuição; 

c) Criar e ajustar campanhas promocionais com vista a oferecer aos seus 

clientes condições comerciais vantajosas. 

d) Supervisionar a sua equipa de vendas. 

e) Manter uma relação de cordialidade com os clientes; 

f) Atender às encomendas e pedidos dos seus clientes; 

g) Mediar os conflitos com os clientes e reportar à Fórmula San quando esses 

são de responsabilidade alheia. 

h) Garantir um stock disponível para atender às necessidades dos clientes no 

mais curto de espaço de tempo possível. 

i) Ser diligente quanto ao armazenamento e transporte das mercadorias. 

j) Informar e solicitar informação sempre que detetar alguma inconformidade ou 

anomalia. 

k) Proceder a pedidos de reforço de stock periodicamente e com a antecedência 

que permita não ter ruturas de stock nem interrupções de fornecimento. 

l) Respeitar as áreas de conceção, e os canais de distribuição pelos quais lhes 

foram dados o estatuto de distribuidor Sowash. 

A Fórmula San garante junto dos distribuidores: 

a)  Os prazos de garantia do fabricante; 

b) As trocas e devoluções de produtos avariados; 

c) O fornecimento dentro dos prazos estabelecidos; 

d) A formação de equipas de vendas, (sob solicitação) 

e) Informação e documentação disponível; 

f) Fornecimento de materiais de apoio; 

g) Atualização de conteúdos na cloud; 

h) Atendimento telefónico nos dias úteis; 

i) Sistema de encomendas automáticas; 

j) Várias modalidades de pagamento; 

k) Custos de envio grátis em todas as encomendas; 

l) Proteção de conceção nos regimes de exclusividade. 
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04 - Obrigações 

Do importador. 

A Fórmula San está obrigada a manter a disponibilidade da marca em Portugal, e 

a cumprir todas as obrigações legais quanto à colocação do produto no mercado 

e a representação da marca, estabelecidos na Lei. 

Está também obrigada a informar o distribuidor se a sua situação como importador 

se alterar, sempre que dessa alteração resultem mudanças que interfiram com a 

distribuição ou com a atividade do distribuidor. A notificação será através de email 

com uma antecedência mínima de 60 dias. 

É obrigação do importador manter o distribuidor informado caso os tempos de 

fabrico sejam alterados, ou por razões também alheias à vontade do fabricante se 

prevejam prazos mais alargados de produção. Esta comunicação será atualizada 

trimestralmente. 

Fica estabelecido que os distribuidores têm acesso à atualização dos preços 

através de consulta na página do site: https://sowash-hidrojet.com/distribuidores 

Os preços convencionados por contratação paralela estão abrangidos pelas 

condições vigentes no respetivo acordo. 

Nos casos em que a autoridade de saúde ou de supervisão de mercado emitam 

ordem de retirada do mercado dos produtos, a Fórmula San notificará o distribuidor 

no prazo útil mais breve possível para se executar a ordem. 

O transporte entre os armazéns da Fórmula San, quer seja em Portugal ou no 

estrangeiro, até à morada de entrega do distribuidor é por defeito um custo não 

imputável ao distribuidor. O prazo de entrega de mercadorias após disponíveis 

para recolha estabelece-se em dias uteis tendo em conta o seguinte: 

• Portugal > Portugal – 2 a 3 dias 

• Portugal > Ilhas PT – 3 a 5 dias 

• França > Portugal – 6 a 14 dias 

• França > Ilhas PT – 8 a 20 dias 

Fica também estabelecido que por defeito todas as encomendas são expedidas 

através do hub logístico de Lisboa, exceto quando encomendas de grande 

quantidade ou com especificidades que são expedidas diretamente da fábrica para 

o distribuidor. 

O transporte é por via rodoviária e marítima para ilhas. 

A Fórmula San é responsável por informar o distribuidor quanto á data de entrega 

das mercadorias ao transportador, bem como fornecer os dados de seguimento 

da encomenda.  

Uma vez expedida a mercadoria, a responsabilidade da entrega e do cumprimento 

dos prazos é do transportador. 

Será da responsabilidade da Fórmula San em informar o distribuidor de imediato 

quanto a alterações na data de entrega se estas forem originadas na produção ou 

no desembaraço logístico. 

Sem prejuízo dos prazos estabelecidos, se por caso furtuito, de força maior, por 

razão inadiável, ou por decisão inesperada do fabricante, não for possível cumprir 

com os prazos de pré-aviso, a Fórmula San compromete-se a informar nos 10 dias 

uteis seguintes ao seu conhecimento. 

Do distribuidor. 

O distribuidor está obrigado a respeitar os direitos de propriedade industrial, 

propriedade intelectual, de imagem marca, direitos de autor e de copywrite de 

Sowash sempre que utilize qualquer um dos mencionados em benefício da sua 

atividade. 

O estatuto de distribuidor é conferido após a subscrição do formulário (no final 

deste documento), e a apresentação da documentação solicitada (se aplicável) 

juntamente com o pagamento da primeira encomenda. 

O estatuto de distribuidor fica automaticamente ativo e válido durante os 180 dias 

seguintes, com renovação automática pelo mesmo período de tempo a cada 

encomenda posteriormente efetuada e paga. Vencendo-se os prazos o distribuidor 

está obrigado a retomar todo o processo de candidatura. 

Caso no decorrer dos períodos estabelecidos o distribuidor pretenda renunciar ao 

estatuto deverá comunicar por email para info@sowash.hidrojet.com 

Para formalizar as encomendas o distribuidor deve aceder ao link https://sowash-

hidrojet.com/distribuidores 

Uma vez que as faturas de Sowash são automáticas e enviadas imediatamente, 

será da responsabilidade do distribuidor em extrair-lhas do email. 

Em todos os casos em que os dados do distribuidor sofrerem alterações, devem 

ser informados no prazo mais breve por email info@sowash-hidrojet.com 

O distribuidor deve subscrever um seguro de mercadorias para todas as 

encomendas que formalizar, sendo que sempre que uma mercadoria circule sem 

o respetivo seguro estará por conta e risco do distribuidor não cabendo à Fórmula 

San qualquer compensação ou indemnização pela perda ou danos totais ou 

parciais na mercadoria. 

É responsabilidade do distribuidor informar de imediato a Fórmula San sempre que 

detetar uma das seguintes situações: 

a) Que na sua zona exclusiva de distribuição foi detetado outro distribuidor; 

b) Sempre que os casos de avaria ou mal conceção dos produtos/ embalagens 

aumentem significativamente; 

c) Quando preveja cessar a atividade ou interromper por períodos superiores a 

ferias e ocasiões festivas; 

d) Em todas as circunstâncias em que reconheça que a sua força de vendas 

está reduzida de modo a que compromete os objetivos a que se propôs; 

e) Em caso de cedência de negócio ou de posição a outra entidade; 

f) Após transito em julgado de sentença judicial que impeça a atividade; 

g) Sempre que estiver sujeito a concurso publico ou negociação de fornecimento 

com uma entidade em que a Fórmula San também se posiciona como 

concorrente; 

h) Informar sempre que a entidade distribuidora, ou os seus órgãos sociais, 

adquiram capital ou posição superior a 25% em entidades retalhistas, quer 

estejam na sua zona exclusiva ou não (quando aplicável); 

i) Informar sempre que uma entidade retalhista, dentro ou fora da sua zona 

exclusiva (quando aplicável) adquira posição ou capital relevante superior a 

75% do distribuidor; 

j) Sempre que por estratégia de vendas ou por histórico decida não 

comercializar os produtos a uma determinada entidade retalhista dentro da 

sua zona exclusiva (quando aplicável) 

No campo das obrigações do distribuidor, acresce-se a manutenção da relação de 

confiança com a Fórmula San e os seus clientes. 

O estatuto de distribuidor não confere o direito à entidade de se representar como 

vendedor em Marketplace, (como por exemplo a Amazon, a Worten) sendo esta 

uma área de negócio dos retalhistas. 

Porém o distribuidor poderá fornecer as empresas (como a Amazon ou a Worten) 

desde que os considere como um retalhista. 

Para clarificar esta obrigação segue-se as seguintes orientações: 

O MARKETPLACE É UM RETALHISTA 

Significa que o distribuidor vende diretamente à entidade retalhista, e esta revenda 

a clientes finais. 
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Esta modalidade enquadra-se nos perfis de distribuidor por grosso de Sowash 

Portugal. 

O DISTRIBUIDOR É O SELLER NO MARKETPLACE 

Neste caso o distribuidor subscreveu um compromisso com a entidade de 

Marketplace, em que processa os pedidos em nome do cliente final e o distribuidor 

procede à venda e envio. 

Esta modalidade não se enquadra nos perfis de distribuidor por grosso de Sowash 

Portugal, mas antes um perfil retalhista. 

Independentemente das modalidades de venda, o distribuidor está obrigado a 

respeitar a disciplina de preço de venda, e não concorrer com nenhum retalhista 

por via das suas condições de aquisição não serem destinada ao retalho, mas à 

distribuição. 

05 – Disposições 

Disposições gerais. 

Estabelece-se que tanto o importador como o distribuidor ao estabelecer um 

acordo comercial, os subscritores são os detentores dos poderes para o efeito e 

que o subscrevem na totalidade e sem reservas. 

Fica estabelecido que em caso alguma das partes pretenda denunciar livremente 

o acordo, o podem fazer a qualquer momento com comunicação simplificada por 

email, tornando-se válido e definitivo com acusação de receção. Na falta de acuse 

de receção torna-se validado ao quinto dia seguido ao envio do email. 

Ambas as partes podem invocar a cessação unilateralmente caso se verifique 

incumprimento ou cumprimento defeituoso em parte na totalidade do acordo. 

Em todos os casos de cessação não está conferido o direito de devolução dos 

produtos vendidos ao distribuidor, bem como o distribuidor não será impedido pelo 

regulamento para os comercializar. 

O distribuidor está obrigado a recorrer à Fórmula San em Portugal para adquirir 

todos os produtos da marca Sowash. Todas as outras aquisições, mesmo que 

ocorram no espaço Schengen não são reconhecidas e cessa definitivamente o 

estatuto de distribuidor. 

A exportação de produtos na União Europeia e nos Estados Unidos está proibida 

a todos os distribuidores por coincidir com as conceções locais de cada país. 

Caso o distribuidor pretenda exportar os produtos para um qualquer país além dos 

mencionados anteriormente, deverá informar as suas intensões com antecedência 

para se avaliar a disponibilidade do pais de destino e com isso não interferir nas 

conceções locais. 

A exportação não confere direitos de exclusividade nem alargam o território ao 

distribuidor, considerando-se uma apenas uma transação isolada. 

Sempre que se verifique uma transação de exportação não autorizada e que desta 

resulte uma reclamação do importador local, será imputado ao distribuidor da 

Fórmula San em Portugal as compensações financeiras que o importador do pais 

de destino exija. 

O distribuidor e a Fórmula San não são entidades responsabilizáveis pelo 

exercício de conceções ou de distribuições que tenham ocorrido anteriormente ao 

exercício das entidades identificadas na assinatura do regulamento, devendo este 

orientar os seus clientes para as entidades outrora detentoras dessas 

responsabilidades. Em todo o caso, o distribuidor pode apresentar a situação à 

Fórmula San para análise, ou proceder unilateralmente em favor do cliente. 

Fica estabelecido que para dirimir qualquer conflito relativo à relação entre as 

entidades ou para arbitrar qualquer ação presente no regulamento, é competente 

o Tribunal da Comarca de Lisboa com exclusão de qualquer outro. 

05 – A preencher pela entidade distribuidora. 

Nome da entidade: 

 

Sede/ Morada 

 

Código Postal e Localidade 

 

Número de identificação fiscal 

 

Nome do representante no ato 

 

Li, compreendi e aceito o regulamento de distribuidor. 

Assinatura 

 

Local:_________________________    Data: _______/______/__________ 

Canal de distribuição e/ou área geográfica pretendida 

 

(imprimir e assinar em duplicado, rubricar todas as páginas, e remeter por email 

para info@sowash-hidrojet.com) 

A preencher por Formula San 

 

Entrada em sistema em: _______/ ________/ ________ 

 

Estado do pedido: 

 

Feito por: 

 

Assinatura e data 

 

 

Documento assinado pelo representante da Fórmula San com poderes para o ato 


