
                                   
 

 

 
 

Comunicado de Imprensa 
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 Programa estabelece parceria com o Comité Olímpico de Portugal 

Mais de uma tonelada de produtos com o Selo “Portugal Sou Eu” 

a bordo do Navio Escola Sagres rumo aos Jogos Olímpicos do Rio 

de Janeiro 

 

O “Portugal Sou Eu” estabeleceu uma parceria, com a duração de um ano, com o 

Comité Olímpico de Portugal, que envolve o programa e dez Empresas Aderentes dos 

setores da fileira Alimentar e Bebidas, no âmbito dos Jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro. 

O ponto alto desta parceria é já na próxima segunda-feira (dia 20), na Base Naval de 

Lisboa, no Alfeite, com o abastecimento do Navio Escola Sagres com mais de uma 

tonelada de produtos com o Selo “Portugal Sou Eu”. 

Para alimentar a tripulação da embarcação durante a viagem ao Brasil seguem no 

porão do Navio Escola Sagres 60 quilos de batata frita, 350 quilos de carapau 

congelado (CCL), 1200 quilos de frango, 80 quilos de sobremesas congeladas, 45 

quilos de bolachas, 35 quilos de bacon e chouriço, 800 quilos de arroz, vários litros 

de molhos diversos, 600 litros de azeite e 200 litros de óleo alimentar com o Selo 

“Portugal Sou Eu”. 

O Navio Escola Sagres parte esta terça-feira (dia 21) do Terminal de Cruzeiros da 

Rocha Conde d’Óbidos, em Lisboa, para o Rio de Janeiro, onde será a Casa de 

Portugal durante o período de duração dos Jogos Olímpicos 2016. 

Para além desta ação em particular, a parceria irá possibilitar o desenvolvimento de 

muitas outras iniciativas, que irão aumentar a notoriedade do “Portugal Sou Eu” e 

das Empresas Aderentes. O prestígio do Comité Olímpico de Portugal e dos atletas 



                                   
 

 

 
 

olímpicos irá levar os produtos com o Selo do programa além-fronteiras e a milhões 

de consumidores. 

Estão qualificados com o Selo “Portugal Sou Eu” mais de 3.800 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.  

 

Empresas Aderentes “Portugal Sou Eu” que vão abastecer o Navio Escola Sagres: 

Empresa Produto 
Azevagro - Produção e Comercialização de 
Produtos Agrícolas Fruta desidratada “Frutaformas” 

Cachola & Muacho Bata-frita “Sanzé” 

Docapesca Portos e Lotas Carapau congelado  

Interaves Sociedade Agro-Pecuária Frango “Interaves” 

Maxiprimus Sobremesas congeladas “Primus” 

Memórias de Boca - Produtos Alimentares Bolachas “Memórias de Boca” 

Mendes Gonçalves Molhos vários “Paladin” 

Minhofumeiro - Enchidos e Fumados à Moda 
de Ponte de Lima Carnes e enchidos “Minhofumeiro” 

Riazor - Azeites e Óleos Vegetais 
Óleo Alimentar “Frita Plus” e Azeite “Sabor 
da Olaia” 

Sociedade Agrícola da Herdade de 
Carvalhoso Arroz “Herdade do Carvalhoso” 

 

 



                                   
 

 

 
 

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. 

No portal www.portugalsoueu.pt estão registadas mais de 1.400 empresas nacionais, cujos 

produtos ou serviços estão em processo de qualificação.  

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, 

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 2020 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/
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
mailto:elisabel.soares@jervispereira.pt
mailto:ana.negrao@jervispereira.pt

