Roadshow pelas universidades, de 17 a 30 de setembro

“Portugal Sou Eu” sensibiliza comunidade académica

O “Portugal Sou Eu” vai iniciar um roadshow por seis das principais universidades
portuguesas, numa ação de sensibilização e promoção que prevê chegar a inúmeros
alunos e professores do ensino superior público.
Durante duas semanas, entre 17 e 30 de setembro, o roadshow do “Portugal Sou Eu”
vai andar pela estrada para explicar à comunidade académica a importância de
escolher um produto com o selo “Portugal Sou Eu”.
De norte a sul, o “Portugal Sou Eu” vai entrar nas maiores universidades do país
(Porto, Coimbra, Aveiro, Minho, Beira Interior e Évora) para apresentar a iniciativa e
explicar os seus objetivos.
Para Maria da Saúde Inácio, da Associação Empresarial de Portugal (AEP), uma das
entidades parceiras do programa e organizadora deste roadshow, “esta ação revestese de uma grande importância, pois vamos poder interagir com um número bastante
elevado de jovens/adultos e explicar o conceito de incorporação nacional, numa
perspetiva de diminuição das importações e do equilíbrio da balança comercial”.
“Com este roadshow, o “Portugal Sou Eu” pretende sensibilizar os estudantes
universitários, incluindo os de Erasmus, para promover Portugal e os seus produtos,
fazendo dos estudantes portugueses embaixadores e promotores da iniciativa. Em
paralelo, pretende-se ainda uma abordagem à comunidade de estudantes
estrangeiros em Portugal, como dinamizadores do melhor que Portugal faz junto dos
seus países de origem”, explica Maria da Saúde Inácio.
Neste âmbito, o “Portugal Sou Eu” está já a organizar um roadshow internacional,
que irá passar por cinco universidades estrangeiras.
Para uma maior interação, nomeadamente com a população estudantil, o “Portugal
Sou Eu” criou um Site (www.universidades.portugalsoueu.pt) para melhor explicar a
importância e os objetivos do programa.

Durante as sessões de apresentação do programa, o “Portugal Sou Eu” irá contar com
testemunhos de empresários, alguns deles jovens empreendedores, e com a
exposição de produtos inovadores, com o selo “Portugal Sou Eu”.
No dia 17 de setembro, primeiro dia do roadshow, pelas 17 horas, o “Portugal Sou Eu”
vai estar na Universidade do Porto e contará com os testemunhos dos empresários
Manuel Vieira Lopes (Casas em Movimento) e de Ana Ambrósio (Tintas 2000).

Agenda “Roadshow Portugal Sou Eu – Universidades”:


17 setembro – Universidade do Porto



23 setembro – Universidade de Coimbra



24 setembro – Universidade de Aveiro



26 setembro – Universidade do Minho



29 setembro – Universidade da Beira Interior



30 setembro – Universidade de Évora

Acompanhe-nos em facebook.com/portugalsoueu

