
  

 

Informação de Agenda 

 

Grau de incorporação nacional nos setores da Cerâmica, Metalomecânica, 

Pedra e Plásticos 

“Portugal Sou Eu” apresenta estudo sobre a fileira do Habitat 

O “Portugal Sou Eu” vai apresentar esta semana (dia 22 de janeiro), no CATIM – 

Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica, no Porto, as conclusões de 

um estudo sobre o grau de incorporação nacional nos setores da Cerâmica, 

Metalomecânica, Pedra e Plásticos. 

Este estudo, desenvolvido pelos centros tecnológicos CTCV, CATIM, CEVALOR e 

CENTIMFE*, visa contribuir para uma reflexão sobre o grau de incorporação nacional 

na fileira do Habitat - indústria transformadora nacional, através de suportes de 

informação prática específicos, que permitam aferir a percentagem de incorporação 

nacional dos produtos para a adesão ao selo “Portugal Sou Eu”. 

 

Programa: 

10h00 – 10h30 Receção dos participantes  

10h30 – 10h45 Boas Vindas e Enquadramento da sessão - IAPMEI  

10h45 – 11h00 Intervenção do Cluster HABITAT Sustentável - Prof. Victor Ferreira 

11h15 - 11h30 “Portugal Sou Eu”: Objetivos, critérios e processo de adesão - AEP  

11h30 - 11h45 Pausa para café  

11h45 – 12h15 Resultados do Estudo sobre incorporação nacional em produtos da 

fileira do Habitat - CTCV, CATIM, CEVALOR e CENTIMFE * 

12h15 – 12h45 Debate e esclarecimentos  

12h45 – 13h00 Encerramento - IAPMEI 



  

 

*CTCV – Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, CATIM - Centro de Apoio 

Tecnológico à Indústria Metalomecânica, CEVALOR – Centro Tecnológico da Pedra 

Natural de Portugal, CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, 

Ferramentas Especiais e Plásticos. 

Em Agenda: 

Portugal Sou Eu: Apresentação Estudo 

22 de janeiro de 2015 

CATIM – Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica (auditório)  

R. dos Plátanos, 197 410-414 Porto (entrada de viatura pela R. dos Salazares, 842) 

 

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. 

 

http://www.portugalsoueu.pt/


  

 

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 

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

mailto:elisabel.soares@jervispereira.pt
mailto:ana.negrao@jervispereira.pt

