
Normas de Participação  3º Concurso Gastronómico “Petiscando” em Penafiel

1. O presente concurso é uma iniciativa da responsabilidade da Associação Empresarial de Penafiel (AEP)

com o apoio da Câmara Municipal de Penafiel e tem como principal objetivo a promoção e divulgação

da Gastronomia do concelho de Penafiel, tendo como base a confeção de pratos típicos da região.

Pretende-se contribuir para a dinamização da restauração local, bem como, a melhoria da oferta

turística do concelho.

2. Podem participar no concurso todos os estabelecimentos de restauração e similares do concelho de

Penafiel, tendo que ser obrigatoriamente, ou se tornar, Associado da AEP.

3. O concurso realizar-se-á de 1 a 30 de outubro de 2022.

4. O prato a concurso será um petisco/especialidade do estabelecimento servido durante os dias do

concurso, acompanhado ou não por uma bebida, não podendo ter um valor superior a 5 euros. Deverá

ser-lhe atribuído um nome criativo.

5. Prémios a atribuir na avaliação: No Prémio do Júri, os petiscos a concurso serão apreciados e

pontuados por três elementos, sendo os mesmos:

a) Um representante da Associação Empresarial de Penafiel (AEP) (25%)

b) Um representante da Câmara Municipal de Penafiel (25%)

c) Especialista Gastronómico (50%)

6. O júri visitará todos os estabelecimentos inscritos e com aviso prévio durante os dias do concurso. O

serviço fornecido durante a prova do júri ficará a expensas do estabelecimento.



7. A avaliação e classificação dos concorrentes pelo júri terá em consideração os seguintes fatores e

parâmetros de ponderação – apreciação visual, degustativa, qualidade dos produtos e

genuinidade/criatividade, assim como acolhimento e atendimento. Cada critério terá uma avaliação de

0 a 10 pontos.

8. Os três vencedores são definidos pelo número de pontos obtidos na avaliação. Vence quem tiver a

maior pontuação.

9. O Passaporte Roteiro Gastronómico “Petiscando” em Penafiel é agora em formato digital, o que vai

permitir que os visitantes dos estabelecimentos possam interagir e participar através da APP e

ganharem prémios. O Prémio do Público será atribuído ao estabelecimento de restauração que obtiver

maior pontuação na votação que decorrerá entre o dia 1 e 30 de outubro na APP “Petiscando”. A

pontuação é dada de 1 a 5 estrelas, sendo calculado o resultado pela média ponderada através do

número de votações e estrelas arrecadadas.

10. Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados do Prémio do Júri e ao primeiro classificado do

Prémio do Público, bem como diplomas de participação a todos os participantes. Se assim entender, a

organização poderá atribuir menções honrosas.

11. A entrega dos prémios decorrerá após o final do Concurso, em data e local a designar pela Associação

Empresarial de Penafiel (AEP).

12. A inscrição no concurso é gratuita, até 25 de setembro pelo site www.aepenafiel.pt e implica a

aceitação deste regulamento.

13. Prémios:

1º Prémio do Júri: Uma noite alojamento local com jantar para 2 px

2º Prémio do Júri:  Uma noite em alojamento local para 2 px

3º Prémio do Júri: Passeio no Rio Douro para 2 px

Prémio do Público: Publirreportagem em TV local

http://www.aepenafiel.pt

