Promover o Artesanato, Promover Portugal

“Portugal Sou Eu” e IEFP assinam protocolo que
estabelece condições de adesão especiais para o setor
do artesanato
No âmbito da 37.ª Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde, os parceiros do
“Portugal Sou Eu” assinam, no dia 28 de julho, às 16 horas, no Centro Municipal de
Juventude de Vila do Conde, um protocolo com o Instituto do Emprego e Formação
Profissional (IEFP) com o objetivo de estabelecer condições de adesão especiais para
as Unidades Produtivas Artesanais (UPA).
De acordo com o protocolo, todos os produtos manufaturados pelas Unidades
Produtivas Artesanais (UPA), exceto joalharia e relojoaria, podem aderir ao selo
“Portugal Sou Eu” de forma simplificada (sem estarem sujeitos ao cálculo da
percentagem de incorporação nacional) e com um valor de adesão reduzido.
Beneficiam também de um conjunto de regalias ao nível da promoção em eventos,
campanhas de notoriedade e participação em redes colaborativas de comércio
eletrónico.
Para o presidente do IAPMEI, Miguel Cruz, “a parceria entre o “Portugal Sou Eu” e o
IEFP, estabelece formas de cooperação que procuram beneficiar a adesão dos
produtos e das unidades produtivas artesanais e contribuirá para aumentar o número
de aderentes ao selo ‘’Portugal Sou Eu’’. O programa registou, com sucesso, a
adesão das Unidades Produtivas Artesanais ao programa, quando marcámos presença
na Feira Internacional de Artesanato (FIA), e confiamos que a ação de sensibilização
nesta edição da Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde desperte ainda mais o
interesse.”

Para o presidente do IEFP, Jorge Gaspar, “a adesão dos produtores artesanais,
portadores de carta de unidade produtiva artesanal emitida por aquele Instituto, ao
selo “Portugal Sou Eu”, constitui uma importante valorização do artesanato e pode
ter reflexos interessantes no mercado”. Na opinião daquele dirigente, ao consagrar
uma importante discriminação positiva dos produtores e produtos artesanais nos
valores de adesão ao “Portugal Sou Eu”, bem como demais regalias associadas, esta
parceria vem reconhecer o artesanato português como um setor estratégico e com
relevância ao nível económico, de afirmação dos territórios e de criação de emprego.

Ocupando um espaço privilegiado, numa vasta área ajardinada no centro da cidade, a
37.ª Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde, que decorre entre 26 de julho e
10 de agosto, conta com a presença de duas centenas de artesãos e espera, uma vez
mais, alcançar os 400 mil visitantes.

Programa da sessão
PROMOVER O ARTESANATO, PROMOVER PORTUGAL
Centro Municipal de Juventude de Vila do Conde. 28 de julho. 16h00.
- Boas vindas (Elisa Ferraz, Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde)
PARTE I – Sessão de assinatura do Protocolo IEFP vs Portugal Sou EU


Apresentação da sessão e dos intervenientes.



“Portugal somos todos nós. Portugal é cada um de nós. Portugal Sou Eu”.



Comunicação “Criar valor, consumir português”.



O Registo Nacional do Artesanato.



Apresentação do Programa “Portugal Sou Eu”.



Assinatura do Protocolo de cooperação entre o IEFP e o “Portugal Sou Eu”.



Intervenção dos presidentes do IAPMEI e do IEFP.

PARTE II – Cerimónia de Entrega do Prémio de Jornalismo “(Re)Descobrir o Artesanato”


Apresentação do Prémio de Jornalismo.



Intervenção de representante do júri.



Entrega dos prémios e menções honrosas.

Acompanhe-nos em facebook.com/portugalsoueu

