
    

 

 

Comunicado de Imprensa 

21 Fevereiro 2017 

 

Essência do Vinho, de 23 a 26 de fevereiro, no Palácio da Bolsa 

“Portugal Sou Eu” regressa ao Porto para promover 

vinhos com o Selo do programa 

 

O “Portugal Sou Eu” vai regressar ao Porto para marcar presença, pela segunda vez 

consecutiva, na 14ª edição da Essência do Vinho - Porto, que se realiza de 23 a 26 de 

fevereiro, no Palácio da Bolsa. 

À semelhança da edição anterior, o espaço “Portugal Sou Eu”, que ficará localizado 

no piso térreo, está preparado para receber os muitos visitantes nacionais e 

estrangeiros que vão poder provar os vinhos com o Selo “Portugal Sou Eu” e conhecer 

serviços e produtos relacionados com o tema do vinho de 13 Empresas Aderentes. 

A Essência do Vinho apresentará em prova livre mais de 3.000 vinhos de 350 

produtores nacionais e internacionais. O programa inclui provas comentadas  por 

especialistas, harmonizações enogastronómicas e uma das mais significativas provas 

anuais de vinhos portugueses, “TOP 10 Vinhos Portugueses”. 

No âmbito do protocolo assinado em 2015 entre o “Portugal Sou Eu” e o Instituto da 

Vinha e do Vinho (com a definição das regras de adesão e acesso direto dos produtos 

do setor vitivinícola, qualificados com a marca “Vinhos de Portugal/Wines of 

Portugal”, ao Selo “Portugal Sou Eu”), já aderiram ao programa 67 empresas 

produtoras ou engarrafadoras de vinho, que representam 465 referências de vinho 

entre DO - Denominação de Origem (329 referências) e IG - Indicação Geográfica (136 

referências). 

 

 



    

 

 

Horários Essência do Vinho 2017: 

23 Fevereiro— 15:00 - 20:00 

24 e 25 Fevereiro — 15:00 - 21:00 

26 Fevereiro — 15:00 - 20:00 

 

Espaço “Portugal Sou Eu” - Essência do Vinho 2017 

Empresas Região 

Bulhosas (Irmãos), S.A. Porto 

Head Rock Wines Vila Real 

Herdade dos Templários Leiria 

Lados Virados, Lda Bragança 

Monte das Serras Évora 

PrecisionElite Lda Porto 

Quinta D/ Rangel - Empreendimentos Agro-Turísticos Lda Lisboa 

Quinta da Terrincha, Sociedade Agrícola S.A. Bragança 

Quinta de Montouro Lda Porto 

Quinta do Lubazim Lda Bragança 

Sociedade Agrícola Quinta das Corriças Vila Real 

Thyro Wines - João Teixeira Lopes Bragança 

Vercoope - União das Adegas Cooperativas da Região dos Vinhos 
Verdes, UCRL Porto 

 

 

 

Sobre o “Portugal Sou Eu” 

Este programa pretende promover o consumo informado e dinamizar a oferta nacional com 

elevado valor acrescentado, como forma de melhorar a competitividade das empresas 

portuguesas, promover o equilíbrio da balança comercial, combater o desemprego e 



    

 

contribuir para o crescimento sustentado da economia. A fase II do programa “Portugal Sou 

Eu” foi lançada em agosto de 2016 e assenta numa reorientação estratégica no sentido de 

aumentar a notoriedade da marca “Portugal Sou Eu”, disponibilizar melhor informação aos 

consumidores e garantir um maior envolvimento da sociedade civil. 

No portal www.portugalsoueu.pt estão registadas mais de 1.500 empresas nacionais, cujos 

produtos ou serviços estão em processo de qualificação. 

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. 

Os produtos e serviços que cumprem os requisitos de adesão ao Programa podem ser 

identificados pelo consumidor através do Selo “Portugal Sou Eu”: 

 

O “Portugal Sou Eu” tem financiamento do programa Compete 2020, através do Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional, 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 

http://www.portugalsoueu.pt/
mailto:elisabel.soares@jervispereira.pt


    

 

Ana Negrão – 93 604 1998, ana.negrao@jervispereira.pt 
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