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Πρόγραμμα Προώθησης πορτογαλικών προϊόντων σε εγχώρια πορτογαλική 
αγορά. 
 
 

Πρόγραμμα για την προώθηση των εγχώριων προϊόντων στην πορτογαλική 
χώρα εφαρμόζεται από το 2012, με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
πορτογαλικών επιχειρήσεων, την εξισορρόπηση του εμπορικού ισοζυγίου, την 
ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και την ανάπτυξη της οικονομίας. 

 
 Μέσω του ανωτέρω προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα χρήσης ειδικού 

σήματος «Portugal sou eu» (η Πορτογαλία είμαι εγώ), το οποίο χρησιμοποιείται από 
εταιρείες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και τα προϊόντα τους έχουν αυξημένη 
εθνική προστιθέμενη αξία. Έως σήμερα το σήμα χρησιμοποιείται από 3400 
επιχειρήσεις για 10 χιλ. προϊόντα και υπηρεσίες, αντιπροσωπεύοντας κύκλο 
εργασιών άνω των 12 δις ευρώ. Στην πλειονότητα τους τα προϊόντα κατά 56% είναι 
του τομέα τροφίμων και ποτών, ενώ άλλες σημαντικές κατηγορίες προϊόντων είναι 
των τομέων της ένδυσης και υπόδησης και μηχανημάτων. 

 
Το πρόγραμμα έχει σημαντική αποδοχή τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και 

από την μεγάλη μερίδα των καταναλωτών, οι οποίοι εκτιμούν και προτιμούν 
προϊόντα με το συγκεκριμένο σήμα. Επιπροσθέτως η προώθηση της 
αναγνωρισιμότητας του σήματος υλοποιείται μέσω μεγάλων πορτογαλικών 
επιχειρήσεων και οργανισμών όπως ο Πορτογαλικός Οργανισμός Τουρισμού, η 
Δημόσια τηλεόραση (RTP) καθώς και μέσω σημαντικών προσωπικοτήτων της 
χώρας. Έχει δε υιοθετηθεί σε ετήσια βάση η 26η Απριλίου ως ημέρα εορτασμού της 
εθνικής παραγωγής. 

 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσω του εθνικού σχεδίου για την ανάπτυξη 

της ανταγωνιστικότητας υπό την αρμοδιότητα του Πορτογαλικού Υπουργείου 
Οικονομίας, ενώ διαχειρίζεται από ειδικό όργανο στο οποίο συμμετέχουν επίσης ο 
Σύνδεσμος Πορτογαλικών Επιχειρήσεων (AEP), το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο της χώρας, η Συνομοσπονδία Αγροτικών Επιχειρήσεων (CAP) και η 
Υπηρεσία για την Προώθηση της Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας.(IAPMEI)  

 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με έρευνα για την αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος, διαπιστώθηκε ότι το 78% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν 
εκτίμησαν ότι η υιοθέτηση του ειδικού σήματος αύξησε την αναγνωρισιμότητα των 
επιχειρήσεων τους και επέφερε αύξηση του κύκλου εργασιών τους, ενώ το 83% 
εκτιμά την θετική επίδραση στην αύξηση των πωλήσεων. Σημαντικότερη όμως 



θεωρείται η ευαισθητοποίηση του πορτογαλικού καταναλωτικού κοινού, καθώς μέσω 
της συγκεκριμένης δράσης έχει αυξηθεί η τάση για κατανάλωση προϊόντων που 
διαθέτουν το ειδικό σήμα. 
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