
                                   
 

 

 
 

Comunicado de Imprensa 

24 Junho 2016 

 
 

Dia 27 de junho, Lisboa 
 

Cerca de uma centena de alunos mostram trabalhos realizados 

no âmbito dos “Ateliers Empreender Criança com o Portugal Sou 

Eu” 

 

No âmbito dos “Ateliers Empreender Criança com o Portugal Sou Eu”, no dia 27 de 

junho, o Colégio Valssasina, em Lisboa, apresenta os projetos desenvolvidos durante 

este ano letivo, de cerca de uma centena de alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

O tema dos trabalhos/projetos, comum a todos os alunos, é o empreendedorismo 

associado à promoção da oferta nacional (produtos e serviços). 

Este ano letivo, os “Ateliers Empreender Criança” e a “Academia Empreender Jovem”, 

ambas desenvolvidas pelo programa “Portugal Sou Eu”, envolvem 2775 alunos, de 77 

escolas do País, num total de 145 turmas. 

Os “Ateliers Empreender Criança” contam com a participação de 2340 crianças do 1º 

Ciclo do Ensino Básico e a “Academia Empreender Jovem” com 235 jovens do Ensino 

Secundário. 

De salientar que este ano, o “Portugal Sou Eu” abrangeu também, numa experiência 

piloto, 200 alunos do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico. No próximo ano letivo, o programa 

pretende levar a iniciativa ainda a mais escolas de todo o País. 

Ao desenvolver este tipo de iniciativas, o objetivo do “Portugal Sou Eu” é explicar e 

transmitir a toda a comunidade escolar – funcionários, docentes, alunos e encarregados 

de educação - conceitos de incorporação nacional, que resultaram na elaboração de 

projetos empreendedores. 



                                   
 

 

 
 

Para além do desenvolvimento de competências empreendedoras (trabalhadas na 

criação do projeto), o “Portugal Sou Eu” espera que os alunos desenvolvam um sentido 

de responsabilidade, no que toca à valorização dos produtos e serviços portugueses, 

entendam e reflitam - durante a sua vida académica, profissional, pessoal e social - 

sobre o tema da portugalidade e a utilização dos recursos. Criar uma sociedade mais 

empreendedora, motivada, com maior capacidade de decisão e mais atenta ao meio 

envolvente. 

As 77 escolas (Alcains, Alenquer, Carregado, Arouca, Arruda dos Vinhos, Coimbra, 

Covilhã, Fundão, Lisboa, Mafra, Pombal e Torres Vedras) envolvidas têm vindo a 

realizar durante os meses de maio e junho, Feiras, que incluem um espaço de 

exposição e a apresentação de trabalhos/projetos (avaliados por um júri composto por 

um docente, um empresário Aderente ao “Portugal Sou Eu” e um representante da 

AIP). 

 

Em agenda: 

 27 Junho | 14H00 às 17h00 - Auditório do Colégio Valssasina 

 

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 3.800 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.  

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.  

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


                                   
 

 

 
 

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 
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