Produtos com o Selo do programa na entrega dos prémios
do guia “Boa Cama Boa Mesa”

“Portugal Sou Eu” e “Boa Cama Boa Mesa” unem sinergias para
divulgar os produtos e os serviços nacionais

O “Portugal Sou Eu” conta com mais um parceiro para o apoiar na sensibilização para
a importância do conceito de produtos/serviços nacionais. O “Boa Cama Boa Mesa”,
iniciativa editorial e televisiva, do grupo Impresa, sobre projetos na área da hotelaria
e restauração, uniu-se ao “Portugal Sou Eu” e vai ajudar a explicar, não só os
benefícios económicos e sociais que uma escolha informada significa para o País e
para todos os portugueses, como a divulgar os produtos/serviços das Empresas
Aderentes ao programa.
A parceria, que se irá desenvolver ao longo deste ano e de 2017, vai envolver o
“Portugal Sou Eu” em 39 programas de televisão, nas edições impressas do guia e
através da participação em eventos públicos associados ao projeto “Boa Cama Boa
Mesa”.
O primeiro momento desta parceria, que acontece já na próxima semana, terça-feira,
dia 22 de março, vai colocar o “Portugal Sou Eu” na gala de entrega de prémios do
guia “Boa Cama Boa Mesa”.
Em conjunto, o “Portugal Sou Eu” e algumas Empresas Aderentes vão proporcionar
aos convidados da gala um momento de gastronomia único, através da degustação de
iguarias preparadas com produtos com o Selo do programa, e homenagear os
premiados com a oferta de uma coleção de iguarias “Portugal Sou Eu”.

Na cerimónia, que decorre às 18 horas, no espaço Montes Claros – Lisbon Secret Spot,
em Lisboa, o “Boa Cama Boa Mesa” vai dar a conhecer os 25 Garfos de Ouro e as 25
Chaves de Ouro e eleger o Chef do Ano.
Para além destas distinções, o “Boa Cama Boa Mesa” vai ainda eleger os Garfo de
Platina e Chave de Platina, que consagra o melhor restaurante e o melhor
alojamento de Portugal.
A novidade deste ano será a atribuição do Prémio Carreira e a primeira avaliação
tecnológica dos restaurantes e alojamentos portugueses.
A edição 2016 do guia “Boa Cama Boa Mesa”, nas bancas na próxima semana, irá
contemplar 560 restaurantes e 446 alojamentos, entre hotéis, pousadas e turismos
em espaço rural.

Acompanhe-nos em facebook.com/portugalsoueu

