
    

 

 

Comunicado de Imprensa 

24 Abril 2017 

 

“Praça Portugal Sou Eu”, Estação de Metro da Trindade, 26 e 27 de abril 

“Portugal Sou Eu” com programa especial no Porto para 

comemorar o “Dia da Produção Nacional” 

 

O “Portugal Sou Eu” vai estar na cidade do Porto, nos dias 26 e 27 de abril, junto à 

Estação de Metro da Trindade, para comemorar o Dia da Produção Nacional com uma 

mostra dos produtos com o Selo do programa de cerca de quatro dezenas de 

Empresas Aderentes. 

No exterior da estação, uma tenda gigante dará lugar à “Praça Portugal Sou Eu”, que 

será, durante dois dias, palco de muita animação. Para além da exposição dos 

produtos com o Selo do programa, o público também vai poder assistir a ações de 

cozinha ao vivo, participar em provas de degustação e assistir a alguns momentos 

musicais. 

Esta ação de rua, que se insere no programa criado pelo “Portugal Sou Eu” para 

comemorar o Dia da Produção Nacional, tem como objetivo divulgar iniciativa junto 

de um largo número de consumidores de todas as faixas etárias e sensibilizar para a 

importância de adquirir produtos e serviços com o Selo “Portugal Sou Eu”.  

Celebrado a 26 de abril, o Dia da Produção Nacional, instituído em 2011 pela 

Assembleia da República, tem como objetivo valorizar e potenciar os produtos 

portugueses. 

A “Praça Portugal Sou Eu” tem o apoio da Norgarante, Lisgarante, Agrogarante e 

Garval. 

 

Agenda: 

 “Praça Portugal Sou Eu” – Mostra produtos/serviços Selo “Portugal Sou Eu” 

 Dias 26 (10h00/22h00) e 27 (10h00/20h00) abril 2017 



    

 

 Estação de Metro da Trindade, Porto 

 Entrada gratuita 

 

Empresas Aderentes presentes na “Praça Portugal Sou Eu”: 

Empresa Aderente Produto 

Aquatlantis, S.A. Aquário 

Armindo José da Silva Santos Artigos de malha 

Azevagro Fruta desidratada 

BDR Bandeiras, mastros e galhardetes 

Bôfumeiro, Lda Chouriça, salpicão, alheira, chouriço doce 

Bulhosas (Irmãos), S.A. Rótulos e etiquetas 

Caminhos Cruzados, Lda Vinhos 

Diterra Azeite Almojanda e azeite Fadista 

Docapesca Portos e Lotas, S.A. Conservas de Peixe 

Ernesto Morgado, S.A. Arroz, etc 

Extravaganza by Laura Pinho Gargantilhas, pendentes, anéis e pulseiras 

Fernando Jorge Mocetão da Costa - Sabores da 

Torre 
Compotas, geleias e marmelada 

Lacticínios de Azeméis, Lda 
Queijo Flamengo Bola Universal, Queijo Prato 

Flor do Campo 

Lacto Serra Queijo 

Licomda Compotas, Licores 

Licor de Aveiro - Tartiaria Licor de Aveiro 

Lipor Nutrientes 

Lurca, Lda Máquina Café 

Manuel da Silva Soares, Lda Fechaduras, dobradiças e fecho 

Maria das Dores Vivo Gomes Artigos bordados 



    

 

Mendes Gonçalves, S.A. Molhos e condimentos 

Mestria Lusa 
Pantufas cortiça, malas cortiça e sapatilhas 

bébe cortiça 

Minhofumeiro Enchidos 

Movelife, Lda   

Oficina do Burel 

Capa burel, chapéus, coletes, casacos, 

malas, porta-moedas em burel e acessórios 

cabelo 

Padaria Pastelaria Progresso de Mões, Lda Bolo Podre de Mões - Castro Daire 

Pedaços de Cacau Tabletes e caixas de bombons 

Precisionelite, Lda Rolhas 

Quinta do Lubazim LDA Vinhos 

Rui Francisco Neves Dias Sal de Tavira e Flor de Sal 

Saberlivre, Lda Queijo e requeijão 

Sleep Confort - Colchões Ort. Medicinais, Lda Colchão Ortopédico 

Sociedade Agrícola da Herdade de Carvalhoso, Lda. 
Arroz, fruta/vegetais desidratados, farinhas, 

cereais, leguminosas 

Soja de Portugal, SGPS, SA Rações 

Vercoope - União das Adegas Coop. Reg. Vinhos 

Verdes 
Vinho verde e Espumante 

Vitor Gabriel Santos Rodrigues Sabonetes 

 

 

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 

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

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

