
	  
	  

	  

Comunicado de Imprensa 

 

“Portugal Sou Eu” no Rock in Rio 

 

Entre 25 de maio a 1 de junho, o “Portugal Sou Eu” marca presença no Rock in Rio 

Lisboa com o objetivo de promover a oferta nacional e sensibilizar os consumidores 

para a importância sócio económica de uma escolha informada dos produtos que 

geram valor acrescentado em Portugal. 

Durante este mega evento, que nos últimos dez anos mobilizou mais de 1,7 milhões 

de espetadores de todo o país, o “Portugal Sou Eu” irá envolver o grande público 

para os propósitos da iniciativa, animando-o a participar em selfies e passatempos 

divertidos, que contribuirão para a disseminação do conceito de valorização da 

oferta nacional e da marca “Portugal Sou Eu”. 

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. 

Até o momento estão qualificados com o selo “Portugal Sou Eu” cerca de 1.800 

produtos que, no seu conjunto, representam um volume de negócios agregado 

superior a mil milhões de euros. A grande maioria dos produtos tem patentes e/ou 

marcas registadas e 76 por cento integra o setor alimentar. No portal 

www.portugalsoueu.pt estão registadas mais de 900 empresas nacionais, cujos 

produtos estão em processo de qualificação.	   

O projeto 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) e pelo IAPMEI – Agência para a Competitividade e 

Inovação, IP, a quem compete coordenar este mesmo órgão. 

 



	  
	  

	  

Figuras públicas ligadas ao “Portugal Sou Eu” 

Foram várias as figuras públicas de diversos quadrantes da sociedade portuguesa que  

aceitaram o convite do Ministério da Economia para serem Embaixadoras do projeto, 

contribuindo com os seus testemunhos e presença em eventos para a importância dos 

objectivos económicos e sociais que este programa almeja: Carlos Coelho, Carolina 

Piteira, Cláudia Vieira, Cristina Ferreira, Cuca Roseta, Fernanda Freitas, Fernando 

Gomes, Henrique Sá Pessoa, João Manzarra, Júlio Magalhães, Justa Nobre, Luís 

Buchinho e Luís Onofre.  

   

 

Campanha promocional “Portugal Sou Eu” 

A primeira grande campanha de notoriedade do “Portugal Sou Eu” arrancou em 

fevereiro com o claim “Faço do meu país o melhor para mim”. Uma forma de 

evidenciar os propósitos económicos e sociais do projeto e a forte ligação afetiva dos 

consumidores aos produtos com incorporação nacional e produzidos em Portugal.  

A segunda vaga arranca ainda este mês de maio e decorrerá até meados de junho em 

articulação com os multiplos eventos nos quais o programa irá participar.  

Estruturada de forma a impactar empresas e consumidores, a campanha promocional 

tem três grandes objetivos: captar aderentes para o projeto, sensibilizar o grande 

público para a escolha informada e para as vantagens sociais e económicas do 

consumo de produtos portugueses e dinamizar uma rede comercial competitiva entre 

empresas nacionais. 

 

 



	  
	  

	  

   

 

 

Para mais informações contactar o gabinete de imprensa do Portugal Sou Eu: 

 Isa Martins | Elisabel Soares 

 isa.martins@jervispereira.pt |elisabel.soares@jervispereira.pt 

93 604 0904 | 93 781 4436 


