
  

 

Comunicado de Imprensa  

 

"Portugal Sou Eu" na FIA  

Aderentes concorrem aos Prémios Artesanato 

Tradicional e Contemporâneo 

 

O “Portugal Sou Eu” vai marcar presença na FIA - Feira Internacional do Artesanato 

com 17 Unidades Produtivas Artesanais (UPA) aderentes ao programa entre os dias 27 

de junho e 5 de julho, na FIL em Lisboa, através da Associação Industrial Portuguesa-

Câmara de Comércio e Indústria. 

Durante 9 dias, no stand do “Portugal Sou Eu” (localizado no pavilhão 1D03) estarão 

em exposição várias peças dos artesãos das UPA aderentes ao programa e em alguns 

momentos será possível assistir ao trabalho dos artesãos, transformando o espaço 

num mundo vivo de tradições e artes nacionais. 

Entre as inúmeras atividades da FIA-Lisboa terão lugar os Prémios Melhor Peça de 

Artesanato Tradicional e Contemporâneo, aos quais irão concorrer quatro artesãos 

aderentes ao “Portugal Sou Eu”: Madalena Bensusan, António José Pais, Carlos Norte 

e Ana Raquel Neto. 

As peças candidatas aos prémios, expostas no stand do “Portugal Sou Eu”, são as 

seguintes: 

 “Os Descobrimentos” – Peça em xisto - António José Pais 

“A solidão” – Peça em xisto - António José Pais 

“Tertúlia de Santos Antónios” – Pedras de Leitor | Madalena Bensusan 

“Falcata Lusitana” - Lombo do Ferreiro | Carlos Norte 

“Conjunto de Facas de Chefe” - Lombo do Ferreiro | Carlos Norte 

“Namoro Saloio” – Pirogravura da Rá | Ana Raquel Neto 

 

Estes prémios, instituídos pela Fundação AIP, são uma iniciativa de valorização dos 

artesãos portugueses, privilegiando as suas competências técnicas, a sua capacidade 

estética e criativa assumindo-se igualmente como um fator de incentivo à inovação e 

ao rejuvenescimento social e cultural das artes e ofícios tradicionais. 



  

De recordar que, o ano passado, os parceiros do “Portugal Sou Eu” assinaram um 

protocolo com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) com o objetivo 

de estabelecer condições de adesão especiais ao programa para as Unidades 

Produtivas Artesanais (UPA). De acordo com o protocolo, todos os produtos 

manufaturados pelas UPA, exceto joalharia e relojoaria, podem aderir ao selo 

“Portugal Sou Eu” de forma simplificada (sem estarem sujeitos ao cálculo da 

percentagem de incorporação nacional) e com um valor de adesão reduzido. 

Desde então, já aderiram ao “Portugal Sou Eu” 60 Unidades Produtivas Artesanais. 

 

UPA ADERENTES PRESENTES NO STAND “PORTUGAL SOU EU”: 

UPA Artesão Atividades Repertório 

Pirogravura da Rá Ana Raquel Neto 05.11 – Gravura em madeira 

Ana Franco Ana Franco 02.03 - Cerâmica figurativa 

Teresa Costa Teresa Costa Ferreira 06.06 – Arte de trabalhar em estanho 

Aldimdesign Isabel Aldim 
01.07 – Fabrico de acessórios de vestuário 

01.09 – Confeção de artigos têxteis para o lar 

Pinknounou Ana Carriço Fernandes 0.11 – Confeção de bonecos de pano 

MourasEncantadas Sofia Pinto Correia 

01.09 – Confeção de artigos têxteis para o lar 

01.11 – Confeção de bonecos de pano 

13.25 - Fabrico de registos e similares 

António José Pais António José Pais 07.01. Escultura em pedra 

Lombo do Ferreiro, Lda Lombo do Ferreiro, Lda 
06.10 – Cutelaria 

06.11 - Armaria 

Sabores da Geninha Maria Eugénia Torres 
12.02 – Fabrico de bolos, doçaria e confeitos 

12.14 – Fabrico de doces, compotas, geleias e 
similares 

Aromas com Arte Liliana Ferreira 
13.05 - Fabrico de sabões e outros produtos de 
higiene e cosmética 

Pedras de Leitor Madalena Bensusan 02.01 - Cerâmica 

Maria Isabel Vidal Maria Isabel Vidal 

05.11 – Gravura em madeira 

02.07 – Decoração cerâmica 

13.09 – Arte de trabalhar o vidro 

Móveis d’Arte Canhoto Carla Canhoto 

03.05 – Empalhamento 

05.08 – Arte de embutidor 

05.09 – Arte de dourador 

Casa dos Matarrachos Sérgio Amaral 02.01 - Cerâmica 

d'azeite-sabão artesanal 
Fátima Mégre 

13.05 – Fabrico de sabões e outros produtos de 
higiene e cosmética 

Saborear -Eventos e 
Marés 

Fátima Rodrigues 
12.02 – Fabrico de bolos, doçaria e confeitos 

12.14 - Fabrico de doces, compotas, geleias e 
similares 

Pássaro de Seda Atelier Maria João Cravo 02.01 – Cerâmica 

 



  

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” 3.341 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 67 por cento integra o 

setor da alimentação e bebidas. No portal www.portugalsoueu.pt estão registadas mais de 

1.300 empresas nacionais, cujos produtos estão em processo de qualificação. De registar o 

inicio da adesão ao selo das empresas de serviços e das empresas de comércio através do 

estatuto Estabelecimento Aderente. 

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 

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

