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O nacional é o
mais escolhido
Na hora de comprar, os
portugueses escolhem
os produtos de origem
nacional, revela inquérito
ontem apresentado.

O que é nacional é bom e os por-
tuguesesreconhecem-nocomotal.

Segundo um estudo sobre os hábitos
decompranacionais,seisemcadadez
consumidorespreferemcomprarpro-
dutos‘madeinPortugal’.Deresto,azei-
te e vinho lusos são mesmo produtos
preferidos pelaesmagadoramaioria.

REDAÇÃO
destak@destak.pt

Oinquérito,coordenadoporHelena
Martins Gonçalves, professorado Ins-
tituto Superiorde Economiae Gestão,
foifeitoporviatelefónicaeeletrónicaa
pessoasdeambosossexos,com16anos
oumais,residentesnoterritórionacio-
nal, tendo sido validadas 1.301 respos-
tas que mostram que mais de metade
dosconsumidores(59%)«tentamcom-
prarprodutosportuguesessempreque
existam».Hádepoisosmenosseletivos
(28%), que apenas escolhem a marca
nacional «para algum tipo de produ-
tos», enquanto umaminoria(13%) não
discriminatendo emcontaaorigem.

Azeite e vinho são as categorias em
que a escolha mais recai pelo que é
nacional (93,1%), a que se junta o pão,
doçaria e pastelaria (91,3%), fruta e le-
gumes (86,6%), peixe, carne e deriva-
dos (85,5%) e queijo (84,3%).

Oquevemdeforaapenaslideranas
escolhasdeartigoseletrónicos,softwa-
reetelemóveis(56,5%),eletrodomésti-
cos(47,1%),higieneecosmética(30,7%)
e vestuário (28,4%).

Azeite e vinho nacionais são
preferidos pela esmagadora maioria

LUÍS VIEIRA
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Lusos reconhecem que o nacional é bom e preferem-no na hora de comprar

JOÃO CORTESÃO
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O estudo do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) indica que o vinho, o azeite, o peixe,

o pastel de nata/Belém e o bacalhau são os mais associados à “portugalidade”. © VITOR MOTA

Preferência
por Portugal
Estudo. Seis em cada dez consumidores preferem comprar pro-

dutos portugueses. O vinho e o azeite são os mais procurados.

O inquérito do ISEG apresentado
ontem no Fórum Portugal Sou Eu,
indica que 59% dos consumidores
“tentam comprar produtos portu-
gueses sempre que existam”, 28%
preferem comprar portugueses
“apenas para algum tipo de produ-
tos” e apenas 13% dizem ser indife-
rente o país onde é feito o produto.

Em 13 das 17 categorias de pro-
dutos mais compradas, a escolha re-
cai na produção nacional, com des-
taque para o azeite e vinho (93,1%
versus 0,9% de compras estrangei-
ras), pão, doçaria e pastelaria (91,3%
vs. 1,5%), fruta e legumes (86,6% vs.
3%), peixe, carne e derivados (85,5%
vs. 1,8%) e queijo (84,3% vs. 3,4%).

As compras estrangeiras predo-
minam nos artigos eletrónicos,
software e telemóveis (56,5% vs.
2,4%), eletrodomésticos (47,1% vs.
7,1%), higiene e cosmética (30,7% vs.
22,9%) e vestuário (28,4% vs. 24,5%).
Quanto à frequência de compra,
53,7% dos respondentes afirmaram
adquirir produtos portugueses
“muitas vezes”, 26,8% “algumas ve-
zes”, 8,9% disseram não ter essa
preocupação, 8,7% declararam com-
prar “sempre” e 1,9%, “raramente”.

O programa Portugal Sou Eu,
uma parceria entre o Estado e as as-
sociações empresariais, foi lançado
há dois anos “com o objetivo de va-
lorizar a oferta nacional”.
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Portugueses
dão prioridade
ao que é nosso
Economia. Seis em cada dez consumidores preferem comprar

produtos lusos. Vinho e azeite são os mais procurados pág. 08
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Seis em cada dez consumidores
preferem comprar produtos por-
tugueses. O azeite e o vinho são as
categorias mais procuradas, com
mais de 93% a escolher a produ-
ção nacional, revela um estudo
sobre hábitos de compra e portu-
galidade.

O inquérito, coordenado pela
professora do Instituto Superior
de Economia e Gestão (ISEG), He-
lena Martins Gonçalves, foi on-
tem apresentado no Fórum Por-
tugal Sou Eu, que fez um balanço
dos dois anos de aplicação deste
programa que visa valorizar a
oferta nacional.

Segundo o estudo, 59% dos con-
sumidores “tenta comprar pro-
dutos portugueses sempre que
existam”, 28% preferem comprar
portugueses “apenas para algum
tipo de produtos” e apenas 13%
dizem ser indiferente o país onde
é feito o produto.

Em 13 das 17 categorias de pro-
dutos mais comprados, a escolha
recai sobretudo na produção na-
cional, com destaque para o azei-
te e vinho (93,1% versus 0,9% de
compras estrangeiras), pão, doça-
ria e pastelaria (91,3% vs. 1,5%),
fruta e legumes (86,6% vs. 3%),
peixe, carne e derivados (85,5% vs.
1,8%) e queijo (84,3% vs. 3,4%).

As compras estrangeiras predo-
minam nos artigos eletrónicos,
software e telemóveis (56,5% vs.
2,4%), eletrodomésticos (47,1% vs.
7,1%), higiene e cosmética (30,7%
vs. 22,9%) e vestuário (28,4% vs.
24,5%).

Quanto à frequência de com-
pra, 53,7% dos inquiridos afir-
mam adquirir produtos portu-
gueses “muitas vezes”, 26,8% “al-
gumas vezes”, 8,9% dizem não
ter essa preocupação, 8,7% decla-
ram comprar “sempre” e 1,9%,
“raramente”.

O estudo indica ainda que o vi-
nho, o azeite, o peixe, o pastel de
nata/Belém e o bacalhau são os
produtos mais associados à “por-
tugalidade”.

O programa Portugal Sou Eu,
uma parceria entre o Estado e as
associações empresariais, foi lan-
çado há dois anos “com o objetivo
de valorizar a oferta nacional”.
Conta atualmente com 2547 pro-
dutos qualificados de 319 empre-
sas aderentes, estando ainda ou-
tras 900 empresas inscritas a
aguardar a qualificação dos seus
produtos. 

Azeite e vinho, 
só se for nacional
CONSUMO
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O Portugal Sou Eu resulta de uma parceria entre o Estado e as associações empresariais.

1856
No total, o programa

Portugal Sou Eu repre-

senta já 1.856 milhões 

de euros em volume 

de negócios
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