O "Tour Portugal Sou EU" chega a Tavira no dia 8 de junho

O Programa «Portugal Sou EU», do Ministério da Economia, aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros 56/2011, e dirigido em particular às PME nacionais, foi criado para ser
atribuído aos produtos e serviços com base em critérios de incorporação nacional e valor
acrescentado nacional da empresa. Através do selo, o Programa valoriza a produção nacional
de produtos, serviços e artesanato que, facilmente, são identificados pelo consumidor
chamado, a preferir o que é verdadeiramente português.

Trata-se, pois de uma iniciativa que valoriza a produção e prestação de serviços de expressiva
incorporação nacional e que no que concerne à realidade dos promotores com atividade na
nossa região, poderá potenciar e contribuir para o seu crescimento e divulgação, conforme
poder-se-á verificar no conteúdo benefícios .

O Programa «Portugal Sou EU», desenvolveu, entretanto, 4 selos qua abaixo se apresentam
e para os quais poderão ser consultadas as
condições de
adesão
para
cada um deles:

Produtos - A Adesão ao Selo dos Produtos destina-se a produtos resultantes da produção
agrícola, industrial, produtos das classes artesanais de joalharia (13.12) e relojoaria (13.14) e
ainda aos produtos que não sejam fabricados pelo requerente, mas que este seja detentor da
marca. Não se aplica a produtos acabados e prontos a ser colocados no mercado,
provenientes de fora de Portugal.
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Artesanato - A Adesão ao selo Portugal Sou EU dos produtos classificados no repertório de
atividades de Artesanato é simplificada, e não carece determinar a percentagem de
incorporação nacional (com exceção das classes Joalharia e Relojoaria). Não se aplica a
produtos acabados e prontos a serem colocados no mercado, provenientes de fora de
Portugal.

Serviços - A Adesão ao selo dos Serviços destina-se às empresas prestadoras de serviços
com exceção do comércio e restauração.

Estabelecimento Aderente - A Adesão ao estatuto "Estabelecimento Aderente" destina-se às
empresas do comércio e restauração, através de condições específicas de
comercialização/utilização de produtos com selo
"Portugal Sou
Eu"
.

O “Tour Portugal Sou Eu” partiu de Lisboa no passado dia 26 de abril para iniciar uma
viagem que irá passar por 15 distritos e 17 cidades de Portugal, com o objetivo de divulgar o
Programa junto de um vasto número de consumidores e de empresários de todo o País.

Neste “Tour” iniciado a 26 de abril, Tavira irá ser uma das cidades contempladas pelo
Programa
“Portugal Sou EU”. Assim, no próximo
dia 08 de junho de 2017
, entre as
10h00
e as
18h00
, na
Praça da República
, em Tavira, irá ter lugar mais uma sessão divulgativa deste Programa, que contará com a
presença de Paulo Ferreira, Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Norma Rodrigues,
Diretora-Geral da AIP-CCI, Vítor Neto, Presidente da Direção do NERA e Jorge Botelho,
Presidente da Câmara Municipal de Tavira, além de outros empresários de renome da região
Algarvia que também marcarão presença nesta sessão.
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Consulte aqui o Programa.

Informa-se ainda que esta iniciativa irá ter cobertura televisiva, sinalizada através das estações
de televisão RTP e SIC (Programa Imagens de Marca), representando deste modo uma boa
oportunidade de divulgação para as empresas que estiverem presentes e sejam potenciais
aderentes ao selo “Portugal Sou EU”, através dos seus produtos ou serviços.

No âmbito desta iniciativa, irá haver também um espaço para exposição de produtos e serviços
com o selo Portugal Sou EU.

Poderá consultar a apresentação do selo, através do link:
http://portugalsoueu.pt/inicial
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