
 

 

 
 
 
 
 
 

Comunicado de Imprensa 

Meia Dúzia e Gumelo no Top 100 “Best New Products” 

"Portugal Sou Eu" esteve em Londres com 24 empresas 

aderentes a promover a produção nacional  

 

Entre os dias 22 e 25 de março, o “Portugal Sou Eu” e os produtos de 24 empresas 

aderentes ao programa estiveram em Londres, no IFE – The International Food & 

Drink Event, o maior evento do setor agroalimentar do Reino Unido. 

Um evento, com cerca de 30 mil visitantes, onde o “Portugal Sou Eu” esteve 

presente juntamente com 24 empresas do setor alimentar que apresentaram os 

produtos com selo do programa. 

Durante a feira, as empresas aderentes ao “Portugal Sou Eu”, meia.duzia®, 

conhecida por produzir compotas em bisnaga, e a Gumelo, que dinamizou a produção 

de cogumelos a partir de borras de café, foram distinguidas como um dos 100 “Best 

New Products” (Top 100 dos melhores novos produtos). Um prémio que destaca o 

conceito e o design inovadores, elementos patentes nos dois produtos que ostentam 

o selo “Portugal Sou Eu”. 

Para o “Portugal Sou Eu”, esta participação, a primeira experiência além-fronteiras, 

“foi bastante relevante, pois para além do IFE ser o mais importante evento do setor 

do Reino Unido, também mostra a constante evolução da área alimentar e identifica 

as novas tendências dos consumidores a nível mundial”. 

Sobre as distinções alcançadas pela meia.duzia® e pela Gumelo, o “Portugal Sou Eu”, 

programa que valoriza a produção nacional e tem qualificado inúmeros produtos do 

setor alimentar, acrescenta que “é um orgulho que estas menções honrosas tenham 

sido atribuídas a duas empresas aderentes ao programa, nomeadamente, por se 

tratar de uma distinção que visa produtos inovadores”. 



 

 

Para duas das empresas aderentes presentes no stand “Portugal Sou Eu”, a 

FRUTAFORMAS e a Pão-de-Ló Ti’Piedade, “esta participação no IFE foi um grande 

desafio, uma vez que permitiu dar o primeiro passo para o mercado internacional, 

mostrando o que de melhor se faz em Portugal”. 

O IFE é um certame bienal que conta com a presença várias centenas de empresas 

dos setores do retalho, foodservice, vendas por grosso e distribuição. 

 

Empresas aderentes ao “Portugal Sou Eu” presentes no IFE: 

Adega Cooperativa de Portalegre 

Adega Cooperativa de Favaios 

Agrupamento de Produtores do "Mel do Parque" 

Queijaria Ribeira Alpreade (Amadeu Manuel Coelho Neto) 

AZEVAGRO – Produção e Comercialização de Produtos Agrícolas 

Bô Fumeiro 

Cachola & Muacho 

COOPOR - Cooperativa Agrícola do Concelho de Portalegre 

Ernesto Morgado 

FG Fumeiros da Guarda 

Groselha Espim 

Gumelo 

João Luis Martins de Sousa Jordão 

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

M. C. Rabaçal & Aragão 

Mendes Gonçalves 

Minhofumeiro 

Pão-de-Ló Ti’Piedade 

Patrius Vini 

Quinta D/ Rangel - Empreendimentos Agroturísticos 

Quinta do Ferro 

Salinas Corredor Do Sol-Figueira da Foz 

Semente Vertical - Life in a bag 

Sociedade Agrícola Herdade do Gamoal 

 



 

 

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 3.100 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. 

 

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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