
                                   
 

 

 
 

 

Informação de Agenda 

 

"Portugal Sou Eu" anima Feira Internacional de 

Artesanato com produção ao vivo 

 

O “Portugal Sou Eu” e 20 Unidades Produtivas Artesanais (UPA) aderentes voltam a 

marcar presença na FIA - Feira Internacional do Artesanato, que decorre entre os dias 

24 de junho e 2 de julho, na FIL, em Lisboa. 

Durante o período de Feira, a marca “Portugal Sou Eu” (localizado no pavilhão 1, stand 

B09) oferece aos visitantes uma mostra dinâmica de produtos ligados à moda, bijuteria, 

decoração, cosmética, alimentar, cerâmica, cutelaria e móveis e peças de autor.  

Neste espaço os artesãos de diferentes regiões do país trabalham diariamente produtos 

ao vivo, convidando os visitantes a conhecerem os segredos da sua arte. 

A adesão ao Selo dos produtos de artesanato obedece a um regime simplificado, desde 

que possuam a Carta UPA- Unidade Produtiva de Artesanato- concedida pelo CEARTE. 

A FIA - Feira Internacional do Artesanato é a maior Feira Intercultural da Península 

Ibérica, visitada anualmente por mais de 115 mil pessoas, vai já na sua 30ª edição, 

sendo um espaço ímpar de promoção do artesanato nacional e internacional.  

 

Agenda 

 FIA - Espaço Portugal Sou Eu 

 Pavilhão 1, stand B09 

 De 24 de Junho a 2 de Julho na FIL, em Lisboa 

 

http://fialisboa.fil.pt/


                                   
 

 

 
 

 

Unidades Produtivas Artesanais presentes no espaço “Portugal Sou Eu” na FIA: 

UPA Setor Artesão 

Aldimdesign Moda Isabel Aldim 

Amor Luso Cosmética Vitor Rodrigues 

Ana Franco Cerâmica Ana Franco 

Aromas com Arte Decoração Liliana Ferreira 

Bioco Tradition Moda Lurdes Silva 

Bordados e Namorados Moda Dores Gomes 

Entreosolleallua Moda Mª Carolina Martins 

Extravaganzia by laura pinho Bijuteria Laura Pinho 

Fio Mágico Moda Lurdes Guerra 

Handicraft by L.S. Cerâmica Lurdes Sobreiro 

Isa Vidal Moda Isabel Vidal 

Licomonda Alimentar Daniela Amorim 

Lombo do Ferreiro Cutelaria Carlos Norte 

Móveis d’Arte Canhoto Decoração João Luís Canhoto 

Olariart Cerâmica Francisco Rosado 

Pedras de Leitor Cerâmica Madalena Bensusan 

Pirogravura da Rá Pirogravura Ana Raquel Neto 

Tercia Carteiras Moda Angela Natercia 

Teresa Ferreira Bijuteria Teresa Ferreira 

Unyque by Shelynne Moda Waneska Vieira 

 

 
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”, 

http://fialisboa.fil.pt/


                                   
 

 

 
 

 

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

http://fialisboa.fil.pt/
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