
	  
	  

	  
	  

Informação de Agenda 

 

Cerimónia terá lugar no Porto 

Ministério da Economia apresenta novos 

Embaixadores do “Portugal Sou Eu” 

O Secretário de Estado Adjunto e da Economia, Leonardo Mathias, vai apresentar, no 

próximo dia 9 maio às 16 horas e 30 minutos, no auditório do Edifício de Serviços da 

AEP, em Leça da Palmeira, os novos Embaixadores da iniciativa “Portugal Sou Eu”. 

Os Embaixadores são, uma vez mais, figuras públicas ligadas a diversas áreas da 

sociedade portuguesa, só que, desta vez, têm uma forte ligação ao norte do país. 

Através dos seus testemunhos e presença em eventos do “Portugal Sou Eu” vão 

contribuir para divulgar mensagens de valorização da oferta nacional, convidando as 

empresas a aderirem ao projeto e os consumidores a preferirem produtos 

portugueses. 

Este evento decorre no âmbito de um Seminário subordinado ao tema “Portugal Sou 

Eu - Instrumento de dinamização da economia Portuguesa”(programa em anexo) cujo 

encerramento será também proferido pelo Secretario de Estado Leonardo Mathias.  

Os primeiros Embaixadores do “Portugal Sou Eu”, apresentados em fevereiro de 2014, 

numa cerimónia que decorreu no Ministério da Economia, são Cristina Ferreira, Cuca 

Roseta, Henrique Sá Pessoa, Carlos Coelho, Cláudia Vieira, João Manzarra e Carolina 

Piteira. 

Sobre o PORTUGAL SOU EU: 

O programa “Portugal Sou Eu” foi lançado em Dezembro de 2012 pelo Governo de 

Portugal  para melhorar a competitividade das empresas portuguesas, promover o equilíbrio 

da balança comercial, combater o desemprego e contribuir para o crescimento sustentado da 

economia. 

Tem financiamento do programa Compete e é gerido por um órgão operacional formado pela 

Associação Empresarial de Portugal (AEP), Associação Industrial Portuguesa-Câmara de 



	  
	  

	  
	  

Comércio e Indústria (AIP-CCI), Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), sob a 

coordenação do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação. 

 

Portugal Sou Eu - Instrumento de dinamização da 

economia Portuguesa 

9 de maio de 2014, AEP – Auditório, Leça da Palmeira 

 

14h30 – Receção de convidados 

14h30 – “PORTUGAL SOU EU”  - um instrumento para a dinamização da economia Portuguesa 

              Paulo Nunes de Almeida, Vice-Presidente da AEP 

14h50 - Testemunhos de empresas aderentes  

 Luís Meireles , António Meireles, SA (Fogões Meireles) 

Sérgio Peixoto, Vianatece Artesanato Tecelagem Lda 

Andreia Ferreira , Jorge Filipe Ferreira, Unipessoal, Lda (meia.dúzia® - Portuguese Flavours 

Experience) 

15h30 – Redes colaborativas: “Portugal Sou Eu” e as entidades promotoras locais do programa 

“Formação PME”  

 Maria da Saúde Inácio, Iniciativa “Portugal Sou Eu” 

 Paula Silvestre, Programa Formação PME  

 João Albuquerque, Presidente da ACIB 

Perguntas e respostas 

16h15  - Encerramento   

José António Ferreira de Barros, Presidente da AEP 

 Leonardo Mathias, Secretário de Estado Adjunto da Economia 

16h30 - Apresentação à imprensa dos novos Embaixadores “Portugal Sou Eu”  

Mostra de produtos e de empresas aderentes da região norte 



	  
	  

	  
	  

Degustação de produtos “Portugal Sou Eu” 

 


