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Viseu recebe primeira loja com sinalética e produtos 

“Portugal Sou Eu" 

Foi ontem inaugurada em Viseu a primeira loja com sinalética e produtos com o selo 

“Portugal Sou Eu”.  

Localizada no centro histórico da cidade, a “Cabazes Lusitanos” é o primeiro ponto de 

venda do país com sinalética “Portugal Sou Eu”, cujo enfoque é a comercialização de 

produtos de empresas aderentes ao programa. 

Durante a sua intervenção, o Secretário de Estado Adjunto e da Economia, Leonardo 

Mathias, lembrou que “Viseu é um distrito muito importante para o “Portugal Sou Eu”, 

dado que representa cerca de 13 por cento dos produtos com selo e das empresas 

aderentes ao programa, na sua maioria originárias dos setores da agricultura e agro 

industria. É também o distrito pioneiro na inauguração da primeira loja retalhista com 

sinalética do programa”. 

A “Cabazes Lusitanos”, empresa portuguesa mobilizada para o programa “Portugal Sou 

Eu” através da AIRV, parceiro regional da AIP-CCI, dedica-se à produção e 

comercialização de cabazes e ofertas temáticas, utilizando única e exclusivamente 

artigos portugueses criados, fabricados e embalados em Portugal, sejam eles modernos 

e inovadores ou nostálgicos e emblemáticos. Começou por ser uma loja online, tendo 

agora encontrado um espaço físico localizado na zona histórica de Viseu. No seu 

interior encontramos variados cabazes, na maioria com produtos “Portugal Sou Eu”, e 

um espaço de exposição com obras de artistas da região. 

“Esta mobilização de lojas “Portugal Sou Eu” é muito importante porque permite atuar 

a jusante e completar a cadeia de valor entre produtor, distribuidor e consumidor”, 

disse Norma Rodrigues, diretora geral da AIP-CCI, entidade que está a coordenar o 

estudo sobre a perceção e adesão dos retalhistas ao programa “Portugal Sou Eu”. 



  

 

A Portugalidade esteve presente em toda a cerimónia já que, para além da sinalética 

e dos produtos com o selo do programa, teve como música de fundo o Fado “Portugal 

Sou Eu”, recentemente lançado pela fadista, e Embaixadora do programa, Cuca Roseta. 

 A cerimónia de inauguração da Cabazes Lusitanos contou com a presença de várias 

entidades publicas e privadas, nomeadamente do Secretário de Estado Adjunto e da 

Economia, Leonardo Mathias, do Presidente da Câmara Municipal de Viseu, António 

Almeida Henriques, da Diretora Geral da AIP-CCI, Norma Rodrigues, e do Presidente do 

Conselho Empresarial da Região de Viseu, João Rebelo Cotta. 

 

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 17 Embaixadores do “Portugal Sou Eu” (Carlos 

Coelho, Carolina Piteira, Cláudia Vieira, Cristina Ferreira, Cuca Roseta, Fátima Lopes, 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. 

 

http://www.portugalsoueu.pt/


  

 

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

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

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