Provámos e Gostámos! 2021
Regulamentoi
O Concurso PROVÁMOS & GOSTÁMOS! foi desenvolvido pela QUALIFICA/oriGIn PORTUGAL e
tem o apoio da Escola Superior Agrária de Santarém.
PROVÁMOS & GOSTÁMOS! é uma marca registada da QUALIFICA/oriGIn PORTUGAL.
Com este Concurso visamos:
- reconhecer a qualidade dos produtos agro-alimentares e dos pratos gastronómicos;
- promover esses produtos e as empresas que os produzem/comercializam/importam;
- dar a conhecer ao consumidor produtos excelentes, devidamente avaliados em prova cega por um
Júri muito competente e independente.

A - Regras de Admissão
O concurso está aberto a todos os produtos agrícolas e agro-alimentares, aos pratos cozinhados,
sopas e petiscos, produzidos ou não em Portugal.
Podem assim concorrer os seus produtores, preparadores, comerciantes ou importadores.
Admitem-se todos os produtos/pratos gastronómicos destinados:
- à alimentação humana, em geral,
- a regimes alimentares diversos (vegetarianos, vegans, Paleo, etc.),
- a consumidores com regimes alimentares particulares (diabéticos, celíacos, etc.);
- a consumidores com exigências religiosas específicas.
Admitem-se ainda:
- produtos provenientes de modos de produção particulares (Agricultura Biológica, Produção
Integrada, etc.);
- produtos qualificados (ÉQUALIFICADO, Produto da Montanha, Produto da Quinta, Produto sem
aditivos ou Clean Label, Tradicional com Inovação, etc.);
- produtos cujo nome está qualificado como DOP, como IGP, como IG ou como ETG;
- produtos considerados como típicos ou como tradicionais de um determinado país.
Os produtos podem apresentar-se tal qual, em conserva, refrigerados, congelados, liofilizados, et
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2.1 - Inscrição
Os concorrentes devem efectuar a inscrição no site www.provamosegostamos, através do link
https://concurso.qualificaportugal.pt/inscricoes.php?evento=5fc7575990b13 aí existente, até às
24 h do dia 11 de Janeiro de 2021.
Ao efectuar a inscrição é solicitado que insira, em formato electrónico, os
seguintes documentos: comprovativo do licenciamento/registo da actividade
(apenas para as empresas nacionais que produzam produtos agro-alimentares),
Logotipo da empresa, fotografia do produto com qualidade para ser publicada,
rótulo do produto com qualidade para ser publicado e ficha técnica do produto.
Deve ainda incluir uma boa descrição do produto (sem referências à empresa que o
produz, comercializa ou importa), instruções para preparação/ apresentação do
produto para o Concurso e um link de uma loja ou página onde se possa adquirir o
produto ou contactar a empresa responsável pela comercialização do mesmo.

Por cada amostra é devido o seguinte pagamento, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor:
Produtores/comerciantes/importadores

Membros
QUALIFICA
a 80€

Micro (Volume negócios inferior
60mil€/ano)
Pequeno (Volume negócios inferior a
200mil€/ano)
Médio (Volume negócios inferior a
350mil€/ano)
Grande (Volume negócios superior a
350mil€/ano)
Distribuidores (produtos com marca própria)

da Não membros da
QUALIFICA
120€

150€

200€

200€

250€

300€

450€

500€

650€

O pagamento da inscrição deverá ser feito através de transferência bancária para o seguinte IBAN:
PT50 0045 6290 40289358045 73
A inscrição só é válida quando acompanhada do respectivo comprovativo de pagamento para o
email geral@provamosegostamos.pt, indicando o nome da empresa e o NIF para emissão do
respectivo recibo.
A organização acusa a recepção da inscrição e, posteriormente, enviará um email indicando o dia e
hora para entrega das amostras dos produtos a concurso.
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2.2 - Envio e entrega das amostras
As amostras a submeter a concurso devem ser constituídas por peças ou unidades inteiras e
intactas.
A amostra global (constituída por duas ou mais unidades) deve ser do mesmo lote e deve pesar
cerca de 1 kg. Quando a peça exceda 1 kg, basta entregar uma unidade.
A organização não devolverá nem as peças rejeitadas nem as quantidades sobrantes da prova.
Os produtos apresentados tornam-se propriedade da organização do Concurso. As amostras devem
ser enviadas livres de encargos financeiros.
As amostras devem ser entregues no seu material de acondicionamento normal e estar
devidamente identificadas com o rótulo do produtor.
A Organização não pagará quaisquer custos de envio, nem se responsabiliza por eventuais danos
sofridos pela amostra durante o transporte. No entanto, responsabiliza-se pela boa conservação das
amostras após entrega.
A entrega das amostras deve ser feita na Escola Superior Agrária de Santarém, Quinta do
Galinheiro - S. Pedro | Freguesia S. Salvador
2001-904 Santarém
Coordenadas GPS: 39º 14' 58,75" N; 8º 41' 50,45" W
no dia e hora a combinar entre a Organização e o concorrente, tendo em conta a natureza e o
estado físico em que o produto se apresenta, devendo a embalagem mencionar
expressamente e de forma bem visível “produto para o concurso PROVÁMOS & GOSTÁMOS!
2021”.

2.3 - Rejeição de amostras
São liminarmente rejeitadas as amostras que, independentemente da causa, não cumpram qualquer
das regras atrás definidas, designadamente em termos de tipologia, quantidade, identificação, data
e hora de recepção, integridade do produto ou que apresentem defeitos visíveis e, ainda, as que
configurem imitações, contrafacções ou exploração da reputação de produtos com nomes
protegidos ou com marcas registadas ou, ainda, as que tenham descrições insuficientes, fichas
técnicas incorrectas ou incompletas ou que remetam para informação não constante do
processo de inscrição. As falsas declarações são, também, factor de desclassificação.
Os concorrentes são informados por escrito sobre as causas de rejeição, não sendo devolvido o
pagamento efectuado.

B - Recepção e controlo dos produtos recepcionados
A organização responsabiliza-se pela recepção das amostras e por todo o processo de conservação
da mesma atá ao momento da prova, incluindo a preparação da amostra se aplicável, bem como da
respectiva codificação e retirada de quaisquer elementos que possam identificar o produto ou o
concorrente. A preparação culinária será efectuada seguindo rigorosamente as instruções
fornecidas pelos concorrentes.
A Organização reserva o direito de submeter as amostras, em qualquer fase do concurso, a ensaios
laboratoriais complementares para verificação das declarações prestadas.
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C – Concurso
1 – Júri

O júri é composto por um mínimo de 5 elementos, com origem geográfica diversificada, sendo
escolhidos designadamente de entre personalidades dos meios académico, profissional, da
restauração, da gastronomia, da distribuição e da comunicação social. Os membros do júri são
convidados a título pessoal, não podendo delegar o convite.
Antes do início das sessões de prova, os membros de júri devem participar numa sessão prévia de
coordenação para calibração de procedimentos, forma de avaliação e de critérios de classificação
das amostras.

2 – Organização prática

O júri dispõe de uma sala adequada para efectuar as provas, com equipamento apropriado e
pessoal apto a proceder à apresentação, corte, preparação culinária quando aplicável e distribuição
de cada amostra. Durante o concurso apenas é permitida a presença dos membros do júri e do
pessoal de apoio. Exceptua-se a eventual presença de jornalistas credenciados, apenas durante o
período estritamente necessário para a efectivação da reportagem. Os resultados atribuídos por
cada provador são tratados de forma anónima pela Organização, a qual garante por todos os meios
ao seu alcance o anonimato das amostras e o sigilo dos resultados até ao dia do anúncio dos
resultados. Em caso de dúvida, litígio entre provadores ou qualquer outra situação não prevista
neste Regulamento, a Organização tentará por todos os meios sanar a situação, não havendo
recurso das suas decisões.
Cada amostra é avaliada em relação ao aspecto exterior e interior, aroma e sabor, textura e outras
sensações bucais, persistência e gosto residual e outros parâmetros aplicáveis consoante a
natureza do produto, ainda, a impressão global.
Terão direito a receber o Prémio Provámos & Gostámos 2021 os produtos que atinjam uma
pontuação mínima de 80% da pontuação possível.
Terão direito a receber o Prémio Provámos & Gostámos Muito 2021 os produtos que atinjam uma
pontuação mínima de 90% da pontuação possível.
Os concorrentes que, na descrição do produto ou na História do produto dêem a conhecer o
nome comercial do mesmo ou da empresa concorrentes sofrerão uma penalização de 25% da
pontuação obtida.
Os participantes são informados pela Organização sobre os critérios que estiveram na base de
eventuais desclassificações bem como sobre os comentários do júri, se existentes.
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3 – Prémios
O concurso é organizado por categorias de produtos conforme ponto 1.
Os Prémios materializam-se da seguinte forma
- envio, de forma electrónica, do logotipo do concurso, em formato .pdf vectorial em alta resolução,
no qual serão inseridos o nome da empresa e o nome do produto (podendo ser reduzidos a um
máximo de 35 caracteres para terem visibilidade). Este logotipo pode ser colado nas embalagens
dos produtos ou impresso em conjunto com o rótulo dos produtos ou ser afixado nas “listas” dos
restaurantes ou em posters, etiquetas, tabuletas ou quaisquer outros materiais gráficos alusivos aos
produtos e ou às empresas que os produzem, comercializam ou importam.
- envio, por forma electrónica, de diploma alusivo ao prémio conquistado e que pode ser usado em
exposições, feiras, certames, etc. ou ser incorporado em catálogos ou outros meios publicitários.
- entrega de galardão alusivo ao prémio conquistado, em cerimónia pública, para a qual serão
convidados Autarcas, Comunicação Social, representantes de Associações e Confederações
relacionadas com este tipo de produtos, Embaixadas (quando estejam em causa produtos
provenientes de outros países) etc.
No prazo máximo de quinze dias úteis após a realização do Concurso a organização tornará
públicos os resultados do Concurso e permitirá, aos vencedores, o uso dos logotipos e diplomas
correspondentes.
Terão direito a receber o Prémio Provámos & Gostámos 2021 os produtos que atinjam uma
pontuação mínima de 80% da pontuação possível.
Terão direito a receber o Prémio Provámos & Gostámos Muito 2021 os produtos que atinjam uma
pontuação mínima de 90% da pontuação possível.
Os participantes são informados pela Organização sobre os critérios que estiveram na base de
eventuais desclassificações bem como sobre os comentários do júri, se existentes.
A lista dos Premiados será divulgada junto da Comunicação Social, junto das Câmaras Municipais
onde esteja localizada a empresa, no site http://qualificaportugal.pt, no site
http://provamosegostámos.pt e, quando aplicável, na app ptpt., através das redes sociais da
QUALIFICAoriGIN Portugal e outras.
A Organização só divulga publicamente o nome dos premiados, o produto premiado e o prémio
obtido.
Apenas os premiados poderão fazer menção do prémio nos seus produtos e nas suas acções e
materiais de promoção e publicidade, exclusivamente através do modeloii fornecido pela
organização para o efeito.
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Este modelo apenas pode ser usado em produtos de idêntica categoria ao que foi premiado e só
pode ser aposto até à realização do concurso seguinte.
A Organização reserva o direito de agir judicialmente, apresentar queixa às autoridades
competentes, informar a Comunicação Social e ou impedir a participação no Concurso do
ano seguinte quanto tiver conhecimento do uso do modelo fornecido ou de qualquer forma
de menção ao prémio recebido, em contravenção com as presentes normas.

4. Desclassificação

A organização reserva o direito de alterar as decisões de Júri caso se venha a comprovar
laboratorial ou documentalmente, em fase posterior, a existência de fraude ou contaminação.
A organização obriga-se a informar desta decisão quer o concorrente afectado quer os membros do
júri.

D. Esclarecimentos e contactos
QUALIFICA/oriGIn PORTUGAL
E-mail e TM:
geral@provamosegostamos.pt
Paula Lourenço: 913299961
Inês Lourenço: 914914006
Ana Soeiro: 96 581 9936

Este regulamento é propriedade da QUALIFICA/oriGIn Portugal. A sua utilização ou a sua
reprodução total ou parcial sem autorização será considerada como plágio, sendo accionados os
mecanismos legalmente previstos.
i

Se pretenderem usar o modelo em caso de exportação, deverão contactar a organização, para
validar traduções e fornecimento de modelo alterado.
O fornecimento de ficheiros em formatos especiais é avaliado caso a caso.
Nestes casos poderá haver lugar a pagamento de trabalho extra.
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