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PORTUGAL SOU EU 



1. Nota metodológica e caracterização da amostra 

o 1ª fase: Estudo exploratório de natureza qualitativa 
o Pesquisa de dados secundários 

o Realização de entrevistas com uma seleção de empresas aderentes 

o Análise qualitativa 

 

o 2ª fase: Estudo descritivo de natureza quantitativa  
o Elaboração de questionário on-line e disseminação  

o Para efeitos do estudo quantitativo, considerou-se um total de 365 empresas aderentes 

o Análise quantitativa (153 respostas válidas – Setembro de 2017) 
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PORTUGAL SOU EU 



1. Nota metodológica e caracterização da amostra (cont.) 

 

Antiguidade     Número de trabalhadores 
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PORTUGAL SOU EU 

% de empresas % de empresas 

51,6 

30,7 

13,1 
4,6 

Até 10 11 - 50 51 -250 > 250



1. Nota metodológica e caracterização da amostra (cont.) 

 

Volume de negócios   Atividade de exportação 
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PORTUGAL SOU EU 

% de empresas % de empresas 

59,0 21,0 

20,0 

Até 20% 21-40% >40%



2. Análise qualitativa (estudo exploratório) 
Razões que levaram as empresas a aderir ao PtSouEu 
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2. Análise qualitativa (estudo exploratório) 
Perceção dos gestores acerca dos impactos do PtSouEu nas empresas aderentes, 
em geral e no mercado doméstico 
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PORTUGAL SOU EU 

 
Micro/Pequenas Empresas Médias/Grandes Empresas 

  
 



2. Análise qualitativa (estudo exploratório) (cont.) 

Perceção dos gestores acerca dos impactos do PtSouEu nas empresas aderentes, 
na sua empresa e no mercado doméstico 
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PORTUGAL SOU EU 

 
Micro/Pequenas Empresas Médias/Grande Empresas 

  
 



2. Análise qualitativa (estudo exploratório) (cont.) 

Contributo da adesão ao PtSouEu para a internacionalização da empresa 

9 

PORTUGAL SOU EU 

 
Micro/Pequenas Empresas Médias/Grande Empresas 

 
 

 



2. Análise qualitativa (estudo exploratório) (cont.) 

Sugestões de melhoria para o PtSouEu – criação de mais vantagens para as 
empresas 
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PORTUGAL SOU EU 

 
Micro/Pequenas Empresas Médias/Grande Empresas 

  
 



3. Motivos para a adesão ao PtSouEu 
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PORTUGAL SOU EU 

% de empresas 



3. Motivos para a adesão ao PtSouEu (cont.) 
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PORTUGAL SOU EU 

% de empresas 



4. Benefícios da adesão ao PtSouEu 
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PORTUGAL SOU EU 

% de empresas 

21,6 

78,4 

Não teve benefícios Teve benefícios



4. Benefícios da adesão ao PtSouEu (cont.) 
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PORTUGAL SOU EU 

% de empresas 

6,7 

4,2 

4,2 

3,4 

2,5 

2,5 

2,5 

1,7 

47,5 

65,5 

65,0 

70,3 

66,7 

62,5 

53,3 

53,3 

45,8 

30,3 

30,8 

26,3 

30,8 

35,0 

44,2 

45,0 

Reforço da identidade da nossa marca ao nível da
Portugalidade

Maior valorização pelo consumidor dos produtos com o
selo Portugal Sou Eu

Aumento do prestígio do produto/marca

Melhoria da imagem da empresa

Maior notoriedade da marca/produto

Maior reconhecimento dos produtos/serviços com
elevada incorporação nacional

Maior facilidade na identificação da origem do produto

Maior reconhecimento da autenticidade de que o
produto é português

Nenhum Algum Bastante



4. Benefícios da adesão ao PtSouEu (cont.) 

15 

PORTUGAL SOU EU 

% de empresas 

33,9 

32,1 

31,2 

22,4 

18,1 

17,4 

17,3 

15,2 

12,2 

10,7 

62,5 

58,7 

48,6 

64,5 

70,7 

80,9 

72,7 

59,8 

63,5 

57,1 

3,6 

9,2 

20,2 

13,1 

11,2 

1,7 

10,0 

25,0 

24,3 

32,1 

Aumento dos lucros

Valorização do programa nos concursos a prémios em…

Promover redes colaborativas entre empresas aderentes

Maior facilidade na entrada de novos produtos no…

Aumento da vantagem concorrencial

Aumento das vendas da empresa

Maior diferenciação do produto ao nível da inovação

Acesso privilegiado a informação sobre ações e…

Maior diferenciação do produto ao nível da qualidade

Maior acesso a eventos promovidos pelo programa…

Nenhum Algum Bastante



4. Benefícios da adesão ao PtSouEu - Notoriedade 
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4. Benefícios da adesão ao PtSouEu - Notoriedade 
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4. Benefícios da adesão ao PtSouEu (cont.) 
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5. Impacto da adesão ao PtSouEu (vol. negócios) 
Principais fatores que contribuíram para a diminuição/o aumento do volume de negócios  
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PORTUGAL SOU EU 

% de empresas 

10,7 

53,6 

7,1 

17,9 

3,6 

21,4 

39,3 

29,6 

56,3 

31,0 

12,7 

21,1 

39,4 

32,4 

23,9 

2,8 

11,3 

Maior/menor foco da empresa no mercado doméstico

A economia (aumento/diminuição da procura no mercado doméstico

Alteração do investimento feito em marketing

Campanhas/eventos promovidos pelo programa Portugal Sou Eu

Variação da qualidade do produto/serviço

Alterações em termos de inovação (alteração dos produtos existentes,
lançamento de novos produtos)

Alterações ao nível da força de vendas (formação, tecnologia, ...)

Alterações ao nível dos processos (gestão de stocks, prazos de entrega)

Alterações ao nível da concorrência (entrada de novos concorrentes no
mercado)

Alteração ao nível do comportamento do consumidor (procura de
preços mais baixos)

Aumentou (71) Diminuiu (28)



5. Impacto da adesão ao PtSouEu (emprego) 
Principais fatores que contribuíram para a diminuição/o aumento do número de trabalhadores  
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PORTUGAL SOU EU 

% de empresas 

28,6 

14,3 

28,6 

57,7 

3,8 

26,9 

51,9 

1,9 

13,5 

Variação das vendas

Campanhas/eventos promovidos pelo programa Portugal
Sou Eu

Variação das exportações da empresa

Alterações ao nível da expansão da empresa

Variação das importações da empresa

Alterações ao nível da eficiência

Aumentou (52) Diminuiu (7)



6. Utilização do selo PtSouEu 
Percentagem de produtos, do total de  Colocação do selo nas embalagens  
produtos produzidos com selo 
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PORTUGAL SOU EU 

% de empresas 
% de empresas 

69,8 

18,8 

11,4 
Sim, em todos os
produtos aderentes

Sim, apenas em
alguns produtos
aderentes

Não, em nenhum
dos produtos
aderentes



7. Av. global e perspetivas futuras do programa 
(Perspetivas futuras de renovação do selo PtSouEu e adesão de novos produtos) 
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PORTUGAL SOU EU 

% de empresas 

62,1 

34,6 

3,3 

32,4 

56,1 

11,5 

Certamente que
sim

Talvez Certamente que
não

Certamente que
sim

Talvez Certamente que
não

No futuro, tencionam continuar a renovar o selo
Portugal Sou Eu nos produtos?

No futuro, tencionam alargar a adesão de outros
produtos ao selo Portugal Sou Eu?



7. Av. global e perspetivas futuras do programa 
(Produtos a que as empresas pretendem alargar a adesão ao selo PtSouEu) 
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PORTUGAL SOU EU 

% de empresas 



7. Av. global e perspetivas futuras do programa 
(Perspetivas de melhoria para o programa PtSouEu) 
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PORTUGAL SOU EU 

% de empresas 

47,1 

20,3 

17,0 

14,4 

12,4 

11,8 

9,8 

7,2 

6,5 

4,6 

4,6 

4,6 

2,6 

2,0 

37,3 

60,1 

47,1 

58,2 

58,8 

52,3 

68,0 

55,6 

64,1 

52,3 

49,7 

40,5 

50,0 

40,1 

15,7 

19,6 

35,9 

27,5 

28,8 

35,9 

22,2 

37,3 

29,4 

43,1 

45,8 

54,9 

47,4 

57,9 

Criar vários selos com diferentes níveis de exigência de…

Promover eventos/encontros entre as empresas aderentes

Associar mais o selo a produtos de elevada qualidade/Premium

Uniformizar a utilização do selo Portugal Sou Eu por parte dos…

Associar novos valores ao selo (design português, inovação…

Facilitar o acesso a benefícios associados a linhas de…

Promover maior diversificação dos setores de atividade…

Clarificar quais são os valores e identidade da marca Portugal…

Esclarecer os empresários sobre as vantagens do programa…

Maior divulgação das empresas/produtos aderentes (feiras,…

Maior divulgação do programa em eventos e outras ações

Maior divulgação dos produtos aderentes nos pontos de…

Apresentação de resultados às empresas sobre o valor dado…

Maior divulgação do programa nos meios de comunicação

Pouco Importante Importante Muito Importante



7. Av. global e perspetivas futuras do programa 
(Perspetivas de melhoria para o programa PtSouEu) (cont.) 
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PORTUGAL SOU EU 

% de empresas 

37,9 

35,3 

13,7 

10,5 

9,8 

3,3 

47,7 

52,9 

61,4 

47,7 

51,0 

47,1 

14,4 

11,8 

24,8 

41,8 

39,2 

49,7 

Gestão privada do programa (e.g., fundação, associação sem
fins lucrativos) participada pelas empresas aderentes

Estabelecer vários níveis de adesão diferenciados pelo
número de benefícios permitidos às empresas aderentes

Criação de um sistema de auditoria para garantir que as
empresas aderentes estão a cumprir os critérios

Criar lojas de produtos aderentes de promoção junto do
turismo

Parcerias do programa com outras entidades vocacionadas
para promover os produtos portugueses (Câmaras

Municipais, associações específicas do setor)

Discriminação positiva em compras públicas ou em
candidaturas a programas de incentivos para empresas com

selo Portugal Sou Eu

Pouco Importante Importante Muito Importante



7. Av. global e perspetivas futuras do programa 
(Perspetivas de melhoria para o programa PtSouEu) (cont.) 

Opinião sobre a partilha de oportunidades de negócio entre as empresas, nomeadamente numa 
plataforma digital 
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PORTUGAL SOU EU 

% de empresas 

93,5 

6,5 

Sim Não



7. Av. global e perspetivas futuras do programa 
(Perspetivas de melhoria para o programa PtSouEu) (cont.) 

Interesse num eventual programa de qualificação para integrar redes de fornecedores de 
grandes empresas 
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PORTUGAL SOU EU 

% de empresas 

81,0 

19,0 

Sim Não



8. Ideias-chave 

o 82,6% das empresas consideram que as suas vendas beneficiaram 
da adesão ao programa PtSouEu, porém: 
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o As empresas têm dificuldades em isolar (quantificar) o impacto da adesão ao programa 
PtSouEu do impacto de outros fatores; 

o 12,7% das empresas conseguem quantificar o impacto percebido da adesão nas vendas; 

o 3,8% das empresas conseguem quantificar o impacto percebido da adesão no emprego. 



8. Ideias-chave (cont.) 

o 78,4% das empresas manifestam ter tido “alguns” ou “bastantes” 
benefícios decorrentes da adesão ao PtSouEu 
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o Cerca de 70% das empresas aplicam o selo PtSouEu em todos os 
produtos qualificados e 18,8% apenas em alguns 

o Existe uma clara consistência entre as motivações para a adesão 
(ex., notoriedade, origem, portugalidade) e os benefícios sentidos 
pelas empresas 



8. Ideias-chave (cont.) 

o Mais de 80% das empresas sugerem melhorias com vista ao 
“aumento da divulgação” e à “promoção de networking entre 
empresas” 
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o 93,5% das empresas concordam com o desenvolvimento de  
oportunidades de negócio entre as empresas aderentes 

o 81% das empresas mostra interesse em integrar um programa de  
qualificação de fornecedores de grandes empresas 
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