
   

 

Comunicado de Imprensa 

Durante o Fórum Portugal Sou Eu 

Programa “Consumidores do Futuro” premeia oito 

projetos de jovens do ensino primário e secundário 

No âmbito da primeira edição do Fórum “Portugal Sou Eu”, durante a manhã do dia 

27 de novembro, o Centro de Congressos de Lisboa vai acolher cerca de três centenas 

de alunos que participaram na iniciativa “Consumidores do Futuro” e premiar quatro 

projetos de escolas do primeiro ciclo do ensino básico e quatro projetos 

desenvolvidos por jovens do ensino secundário e técnico-profissional. 

O programa “Consumidores do Futuro” tem por objetivo sensibilizar os mais jovens 

para a temática da incorporação nacional e para as implicações de uma escolha 

informada da origem dos produtos, através do desenvolvimento de um produto 

"Portugal Sou Eu" com recursos de origem nacional (matérias primas, ingredientes, 

etc.). 

Para Helena Caiado, responsável da AIP pela coordenação do projeto, “o tema da 

incorporação nacional  tem sido muito bem interiorizado pela comunidade 

académica de norte a sul do país, e os trabalhos apresentados ficaram acima das 

expectativas”. 

O programa “Consumidores do Futuro” arrancou em novembro de 2013, tendo 

percorrido quinze concelhos das regiões do Norte, Centro e Alentejo, nomeadamente 

Portalegre, Castelo Branco, Gaia, Gavião, Leiria, Torres Vedras, Caldas da Rainha, 

Crato, Nisa, Elvas, Évora, Penamacor, Lisboa, Sabugal, Covilhã e Leiria.  

Agrupamentos de escolas que concorreram ao “Consumidores do Futuro”: 

 Agrupamentos de Escolas de S. Gonçalo, Madeira Torres, Padre Vítor Melícias 

e Henriques Nogueira (Torres Vedras); 

 Real Colégio, Colégio de Alfragide e Colégio Valsassina (Lisboa); 

 Agrupamento de Escolas Nuno Álvares (Castelo-Branco); 

 Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches (Penamacor); 

 Agrupamento de Escolas de Arruda dos Vinhos 



   

 

 Agrupamento de Escolas de Gavião 

 ISLA (Gaia) 

 Colégio Dr. Luís Pereira da Costa (Leiria); 

 ETAPRONI - Escola Tecnológica, Artística e Profissional de Nisa (Nisa); 

 Escola Secundária Campos Melo (Covilhã); 

 Escola Secundária D. Sancho II (Elvas); 

 Escola Básica e Secundária Dr. Hernâni Cidade (Redondo); 

 EPRAL - Escola Profissional da Região Alentejo (Évora) 

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 ao momento estão qualificados com o selo “Portugal Sou Eu” mais de 2600 produtos que, 

no seu conjunto, representam um volume de negócios agregado superior a 3,1 mil milhões de 

euros. A grande maioria dos produtos tem patentes e/ou marcas registadas e 76 por cento 

integra o setor da alimentação e bebidas. No portal www.portugalsoueu.pt estão registadas 

mais de 1100 empresas nacionais, cujos produtos estão em processo de qualificação.  

São já várias as figuras públicas de diversos quadrantes da sociedade portuguesa que 

aceitaram o convite do Ministério da Economia para serem Embaixadoras do projeto. Através 

dos seus testemunhos e da presença em eventos, os 16 Embaixadores do “Portugal Sou Eu” 

(Carlos Coelho, Carolina Piteira, Cláudia Vieira, Cristina Ferreira, Cuca Roseta, Fernanda 

Freitas, Fernando Gomes, Henrique Sá Pessoa, João Manzarra, Júlio Isidro, Júlio Magalhães, 

Justa Nobre, Luís Buchinho, Luís Onofre, Rosa Mota e Vítor Sobral) têm contribuído, através 

da participação em ações diversas, para sensibilizar e divulgar a iniciativa por todo o país. 

O Portugal Sou Eu 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. 

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

Elisabel Soares - 93 781 4436, elisabel.soares@jervispereira.pt 

http://www.portugalsoueu.pt/
mailto:elisabel.soares@jervispereira.pt


   

 

Ana Negrão – 93 604 1998, ana.negrao@jervispereira.pt 
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