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Entre 5 e 9 de outubro, Lisboa Design Show 

“Portugal Sou Eu” e 24 Empresas Aderentes mostram 

um Portugal inovador e com muito design 

 

O “Portugal Sou Eu” e 24 Empresas Aderentes vão participar na 7ª edição do Lisboa 

Design Show, um evento dedicado ao design em todas as suas formas de expressão. 

Entre 5 e 9 de outubro, tendo como base a inovação como fator competitivo e 

diferenciador, o “Portugal Sou Eu” estará na FIL, em Lisboa, na companhia de 

Empresas Aderentes que prometem dar a conhecer a todos os visitantes um Portugal 

inovador e com muito design. 

Todos os produtos e serviços das 24 Empresas Aderentes (lista abaixo) presentes no 

espaço “Portugal Sou Eu” (que ocupará uma área de 216 m2 e estará localizado no 

pavilhão 2 – stand 39) incorporam valor em termos de inovação e posicionam-se no 

mercado pela sua diferenciação. 

Para colocar o design na agenda, no dia 7, às 21 horas, o “Portugal Sou Eu” vai 

promover o primeiro desfile de criadores com produtos de sete Aderentes, com o 

objetivo de divulgar a identidade de cada uma das peças com o Selo do programa. 

Para o “Portugal Sou Eu” é importante marcar presença em eventos deste tipo, uma 

vez que funcionam como catalisadores de novas oportunidades de negócio e 

promovem o conceito create local, think global. 

 

  



   

 

Empresas Aderentes no espaço “Portugal Sou Eu”/ Lisboa Design Show 

Lifestyle 

 

Usar 

 

Provar 

 

Utilizar 

 

Pedras De Leitor 

Móveis D’Arte 

Canhoto 

Mourasencantadas 

Manulena 

Handicraft By L.S. 

Papel D’Ouro 

Lombo do Ferreiro 

Inwork da S2L 

 

Bucork By Isabel Silva 

Pássaro De Seda 

Mercadoria Da Alma 

Extravaganzia By Laura 

Pinho 

Marita Moreno 

Tercia Carteiras 

Teresa Ferreira 

HR Indústria 

 

Cantinho Das Aromáticas 

Saborear - Eventos E Marés 

Via Latina da Vercoope 

Vilela Cardoso e Morais 

Paladin 

Tartaria 

 

 

Vouga 

Tintas 

BDR 

 

 

Horários 

Espaço “Portugal Sou Eu”:  

5 - 8 Outubro: 15H-22H 

9 Outubro: 15H às 20H 

Desfile de Criadores “Portugal Sou Eu”: 

7 Outubro: 21H 

 

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. 

http://www.portugalsoueu.pt/


   

 

O Selo “Portugal Sou Eu” é atribuído aos produtos e serviços com base em critérios de 

incorporação nacional, marcas e patentes, emprego nacional e valor acrescentado nacional da 

empresa. 

O programa valoriza, através do Selo, a produção nacional de produtos, serviços e artesanato. 

Já a atribuição do Estatuto “Estabelecimento Aderente Portugal Sou Eu” destina-se  às 

empresas do comércio, restauração e afins que comercializam produtos “Portugal Sou Eu”. 

O “Selo” e o “Estatuto Estabelecimento Aderente” são uma mais-valia competitiva, uma vez 

que identificam a produção nacional, estimulam o reconhecimento e a valorização dos 

produtos e dos serviços de origem portuguesa e permitem aos consumidores uma escolha 

informada. 

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), Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), Associação 

Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), Associação da Hotelaria, Restauração e 

Similares de Portugal (AHRESP) 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 

 

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

