
                                  
 
 

 
 

 
Informação de Agenda 

 

 “Portugal Sou Eu” associa-se aos Mercados do Campo Pequeno 

Mercado de Vinhos, Mercado de Natal e Mercado Gourmet e Vinhos 

 

O “Portugal Sou Eu” associou-se aos Mercados do Campo Pequeno, passando a marcar 

presença no “Mercado de Vinhos”, que decorre já entre os dias 23 e 25 de outubro, 

no “Mercado de Natal”, que terá lugar de 28 de novembro a 2 de dezembro, e no 

“Mercado Gourmet e Vinhos”, que se realizará durante o primeiro trimestre do 

próximo ano. 

A presença do “Portugal Sou Eu” nestes três eventos, que recriam o espírito dos 

antigos mercados portugueses, tem como principal objetivo reforçar a visibilidade do 

programa em ações de proximidade ao consumidor final. 

No “Mercado de Vinhos”, que arranca esta semana, o “Portugal Sou Eu” e a 

organização do Mercado convidam jornalistas e Embaixadores para uma ação de 

provas e degustações, que decorre no dia 23 de outubro, às 12 horas, na Arena do 

Campo Pequeno. 

 “Mercado de Vinhos” 

 Happy hour “Portugal Sou Eu” para Jornalistas e Embaixadores 

 23 de Outubro, 12 horas 

 Arena do Campo Pequeno 

De salientar que estas ações do “Portugal Sou Eu” surgem na sequência do protocolo 

que o programa e o Instituto da Vinha e do Vinho assinaram o mês passado e que 

estabelece as regras de adesão ao Selo “Portugal Sou Eu” dos produtos do setor 

vitivinícola, qualificados com a marca “Vinhos de Portugal/Wines of Portugal”. 



                                  
 
 

 
 

Fruto deste protocolo têm acesso direto ao Selo “Portugal Sou Eu” as seguintes 

categorias de vinhos, produzidos e vinificados em Portugal com uvas colhidas em 

território nacional: novo ainda em fermentação, licoroso, frisante, frisante 

gaseificado, espumante, espumante gaseificado, espumante de qualidade, 

espumante de qualidade aromático, mosto de uvas, mosto de uvas parcialmente 

fermentado, mosto de uvas concentrado, vinho de uvas passas e de uvas 

sobreamadurecidas.  

Até à data, já aderiram ao Selo “Portugal Sou Eu” 64 empresas produtoras ou 

engarrafadoras de vinho, que representam 447 referências com DO - Denominação de 

Origem (316 referências) e IG - Indicação Geográfica (131 referências). 

 

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. 

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 16 Embaixadores do “Portugal Sou Eu” 

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

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


                                  
 
 

 
 

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 

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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