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CONCURSO GASTRONÓMICO 

Maçãs de Lisboa | Reineta de Sintra 

Normas de Funcionamento 

 

Artigo 1º 

Disposições Gerais 

No âmbito das atividades desenvolvidas pela A2S – Associação para o 

Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia, ao abrigo do Protocolo para a 

Implementação do Projeto 689 do OPP 2017 “Transformação de Variedades de Maçãs 

Tradicionais” da Região de Lisboa e Vale do Tejo”, doravante designado “Maçãs de 

Lisboa”, estão previstas atividades de sensibilização/workshop sobre produtos 

regionais, alimentação saudável e consumo local. 

Com vista à concretização desta atividade, a A2S realiza o Concurso Gastronómico 

Maçãs de Lisboa | Reineta de Sintra. Esta iniciativa tem como objetivos: 

• Promover o consumo da Maçã Reineta de Sintra em fresco; 

• Estimular o desenvolvimento de produtos transformados a partir da Maçã 

Reineta de Sintra; 

• Incentivar a inovação na criação de receituário e de produtos originais com 

base na Maçã Reineta de Sintra; 

• Sensibilizar a comunidade local para a valorização dos produtos locais e para o 

consumo de proximidade. 

Artigo 2º 

Condições de participação 

1. Todas as receitas têm obrigatoriamente de ter como ingrediente “principal” a 

Maçã Reineta da região de Sintra.  

2. Só são permitidas receitas/produtos que não exijam confeção ou preparação 

no momento da degustação. Apenas é permitido o empratamento.  

3. As receitas e produtos a apresentar devem ser o mais originais possível e ou ter 

uma forte componente de inovação. 
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4. Serão excluídos todos os concorrentes que não cumprirem as anteriores 

condições.  

Artigo 3º 

Participação e Inscrição 

1. O concurso destina-se a qualquer pessoa singular ou coletiva, no caso dos 

Prémios Melhor Receita e Inovação.  

2. O Prémio Jovem destina-se exclusivamente a estudantes da área da hotelaria e 

restauração, podendo estes concorrer a todos os prémios disponíveis.  

3. A inscrição é individual e gratuita. 

4. As candidaturas devem ser formalizadas mediante o preenchimento de um 

formulário de inscrição e apresentação dos elementos necessários, através do 

(link), até ao dia 11 de outubro de 2019.  

5. Na inscrição, é obrigatória a identificação e contactos do concorrente, a 

descrição e uma fotografia da receita, e comprovativo da inscrição na escola 

(no caso Prémio Jovem). 

6. Pode ainda ser apresentada uma descrição/história do desenvolvimento da 

ideia, a ligação à Maçã Reineta e a Sintra. 

7. Das candidaturas apresentadas será feita uma seleção por fases conforme 

artigo abaixo. 

Artigo º 4 

Fases de Seleção 

1ª fase 

1. Das receitas recebidas até ao dia 11 de outubro de 2019 serão pré-selecionadas 

10, pela A2S e pela URDFG.  

2. Todos os concorrentes serão oportunamente informados sobre os resultados 

desta fase e receberão a informação necessária para a fase seguinte. 

2ª fase 

1. Na segunda fase as receitas apuradas deverão ser apresentadas pessoalmente, 

para degustação pelo júri, no âmbito do Festival da Maçã Reineta de 

Fontanelas, em dia e hora a comunicar pela organização.  
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2. Todos os ingredientes e materiais necessários para a confeção ficarão a cargo 

do concorrente, bem como todo o material para o empratamento.  

3. A cerimónia de entrega de prémios decorrerá após a degustação e decisão do 

júri, durante o evento, onde serão revelados os vencedores. 

Artigo 5º 

Júri e avaliação 

1. O júri é constituído por 5 elementos – representante da A2S, Mentor do projeto 

OPP2017, UDRFG, Crítico Gastronómico e Chef. 

2. A metodologia de avaliação tem em consideração os seguintes critérios 

(pontuados de 1 a 5): 

• Degustação – 50% 

• Originalidade e Inovação – 10%  

• Apresentação – 10% 

• Relação com a gastronomia/história de Sintra – 10 %. 

• Viabilidade para a produção empresarial e de comercialização local – 

10%. 

• Alimentação saudável (para intolerantes, diabéticos, etc). – 10% 

Artigo 6º 

Prémios 

1. A todas as receitas admitidas à 2ª fase é entregue um diploma de participação 

e uma caixa de 2kg de maçã reineta de Sintra, para a confeção das receitas a 

apresentar na 2ª fase.  

2. No seguimento da avaliação, serão atribuídos os prémios seguintes: 

• Prémio Maçãs de Lisboa | Reineta de Sintra – Jovem 

Estágio com Chef reconhecido a nível nacional 

• Prémio Maçãs de Lisboa | Reineta de Sintra – Melhor receita 

Conjuntos de utensílios de cozinha 

• Prémio Maçãs de Lisboa | Reineta de Sintra – Inovação  
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Mentoria do projeto numa organização cluster do setor agroalimentar 

3. A cada receita vencedora será permitida a utilização do logótipo Maçãs de 

Lisboa | Reineta de Sintra, no caso da sua comercialização, com base no 

regulamento da Marca.  

4. O júri pode deliberar atribuir menções honrosas a receitas que se destaquem 

na 2ª Fase.  

5. As decisões do júri não são passíveis de recurso ou reclamação. 

Artigo 7º 

Disposições Finais 

1. A informação relevante para os concorrentes será enviada ao longo do 

processo, através dos contactos fornecidos no formulário de candidatura. 

2. Poderá haver alterações alheias à organização, que serão oportunamente 

divulgadas junto dos concorrentes. 

3. A participação de cada concorrente pressupõe a plena aceitação deste 

regulamento, assim como as alterações que, a qualquer momento, possam 

nele vir a ser introduzidas pela organização. 


