
 
 

 

Comunicado de Imprensa  

 

“Dia Portugal Sou Eu” animou a Feira de São Mateus e a 

produção nacional 

 

O “Portugal Sou Eu” foi, na passada semana, no dia 19 de agosto, o protagonista da 

Feira de São Mateus, que está a decorrer em Viseu até ao dia 13 de setembro. 

Convidado de honra da mais antiga feira franca da Península Ibérica, o programa, que 

contou nesta edição com um dia (19 de agosto) com o seu nome - “Dia Portugal Sou 

Eu”, desenvolveu iniciativas diversas, onde os produtos e serviços com selo “Portugal 

Sou Eu”, as Empresas e os Estabelecimentos Aderentes foram dados a conhecer a 

milhares de visitantes. 

Repleto de ações, o “Dia Portugal Sou Eu” deu a conhecer as várias vertentes do 

programa, tendo ficado especialmente marcado pela adesão de novas Empresas e 

Estabelecimentos Aderentes (Serviços, Restauração e Comércio). 

Na Casa da Ribeira, sede da Fundação para a Proteção de Artesanato, o ponto alto foi 

o descerramento da placa “Portugal Sou Eu”, que marcou a adesão do espaço ao 

programa como “Estabelecimento Aderente”, animado pela presença de artesãos a 

trabalhar ao vivo. 

No Museu EDP, o “Portugal Sou Eu” organizou uma prova de vinhos, uma exposição de 

produtos e serviços de Empresas Aderentes e um showcooking, realizado pelo 

primeiro Estabelecimento Aderente ao “Portugal Sou Eu” do setor da Restauração, 

que apresentou o Menu Petisco, candidato ao Prémio “Menu Portugal Sou Eu”. 

O “Dia Portugal Sou Eu” terminou com o concerto da jovem fadista Mara Pedro e com 

a entrega simbólica do seu trabalho em CD com o selo “Portugal Sou Eu”, que marcou 

a sua adesão aos Serviços.  

Um dia em cheio para o “Portugal Sou Eu”, que contou com as presenças do 

presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, do presidente da AIRV 

- Associação Empresarial da Região de Viseu, Carlos Marta e da diretora-geral da AIP – 

CCI - Associação Industrial Portuguesa, Norma Rodrigues. 



 
 

Na ocasião, Norma Rodrigues aproveitou o momento para explicar que o "Portugal 

Sou Eu" é um programa coletivo que conta com todos, destacando as associações 

empresariais e as autarquias como parceiros privilegiados. A responsável da AIP-CCI 

sublinhou o empenho da AIRV, lembrando que foi esse empenho que resultou na 

abertura da primeira loja "Portugal Sou Eu" do país em Viseu. 

 

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 e da 

restauração através do Estatuto Estabelecimento Aderente. 

O Prémio ”Menu Portugal Sou Eu”, que surge como uma atividade de dinamização dos 

estabelecimentos de restauração, bebidas e alojamento, visa promover o incremento da 

integração de produtos com selo “Portugal Sou Eu”, através da criação de um menu. 

Para reforçar a divulgação, o programa lançou a APP “Portugal Sou Eu”, uma aplicação 

disponível no facebook, iOS, Android e Windows Phone, que permite identificar mais de 3 mil 

pontos de venda com produtos com o selo do programa. 

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, 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 

http://www.portugalsoueu.pt/
https://www.facebook.com/portugalsoueu/app_662881313824495?ref=page_internal
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ptsoueu
http://www.windowsphone.com/pt-pt/store/app/ptsoueu/6fc914f1-4475-457c-a7c2-e622a78bfcd3


 
 

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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