
   

 
 
 
Comunicado de imprensa 

 

Entre 3 e 13 de abril 

 “Portugal Sou Eu” no Peixe em Lisboa  

O “Portugal Sou Eu” marca pela primeira vez presença no Peixe em Lisboa, um 

evento de divulgação da gastronomia portuguesa, que este ano decorre entre 3 e 13 

de Abril, no Pátio da Galé, Terreiro do Paço, em Lisboa. 

Ocupando uma posição de destaque no espaço reservado a entidades parceiras do 

evento, o stand do “Portugal Sou Eu” vai ser animado com ações de degustação de 

produtos com o selo “Portugal Sou Eu”, das empresas aderentes que se queiram 

associar à iniciativa. 

De acordo com Joana Vidinha, responsável da CAP pela participação do “Portugal Sou 

Eu” neste certame “já garantiram presença no espaço “ Portugal Sou Eu” as 

empresas aderentes Alheiras Angelino, Oficina do Biscoito, Quinta da Veiguinha e 

Casel – Dom Iguarias, entre outras. Todas terão uma agenda escalonada, com 

workshops e ações de degustação diárias, na qual participam ativamente os seus 

chefs, enólogos e/ou gastrónomos, abrindo um novo espaço de diálogo que 

contribuirá seguramente para consolidar a notoriedade das marcas junto do 

consumidor final.” 

A sétima edição do Peixe em Lisboa conta com a participação de 800 expositores, 140 

Chefs nacionais e internacionais e 600 produtos gourmet. È já considerado o maior e 

mais importante evento gastronómico realizado anualmente em Portugal, prevendo-

se que este ano ultrapasse os 25.000 visitantes. 

Esta iniciativa de divulgação da gastronomia portuguesa, com um ênfase muito 

especial no pescado, está integralmente alinhada com o espírito e propósitos do 

projeto “Portugal Sou Eu”, prevendo-se por isso que suscite grande interesse e 

participação ativa das empresas aderentes.  

Acompanhe-nos em facebook.com/portugalsoueu. 

https://www.facebook.com/portugalsoueu


   

 

 

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. Tem financiamento do programa Compete e é gerido por um órgão operacional, 

formado pela Associação Empresarial de Portugal (AEP), a Associação Industrial Portuguesa-

Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI), a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) 

sob a coordenação do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação. 

 

Para mais informações contactar: 

 Ana Sottomayor Negrão / Isa Martins 

ana.negrao@jervispereira.pt / isa.martins@jervispereira.pt  

213 916 600 

 

 


