
CONCURSO GASTRONÓMICO 
 

- Normas de participação – 
 

OBJECTO DO CONCURSO 
 
A Câmara Municipal da Boa Vista, a Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boa Vista e Maio e a 
Agência para o Desenvolvimento Empresarial e Inovação, promovem o Concurso Gastronómico, tendo como 
principais objectivos: 
 

a) Promover a qualidade e a diversidade da oferta gastronómica do concelho; 
b) Dinamizar o tecido empresarial da restauração do Concelho e melhorar a oferta turística; 
c) Sensibilizar os empresários do sector para a eventual necessidade de requalificarem os seus 

estabelecimentos, tanto no que diz respeito às instalações e equipamentos, como à qualidade do serviço 
e dos seus recursos humanos; 
 

I – Fases do concurso 
 
O Concurso compreende as seguintes fases: 
 
1. Inscrição e selecção dos concorrentes, a decorrer até 16 de Setembro de 2014. 
2. Provas dos pratos por parte do júri, a decorrer de 22 a 26 de Setembro de 2014. 
3. Apuramento dos vencedores e entrega dos prémios em data a designar. 
 
II – Condições de participação 
1. Concorrentes 
Ao presente concurso poderão concorrer todos os estabelecimentos de restauração e bebidas do Concelho, que 
disponham de sala própria para o fornecimento de refeições e que sejam detentores de horário de 
funcionamento ou de comprovativo do requerimento; 
 
2. Inscrição 
Efectuada mediante o preenchimento da ficha de inscrição (em anexo) ou no gabinete de Empreendedorismo 
da Câmara Municipal da Boa Vista, CP22, na Cidade de Sal Rei, ou através do site 
www.municipiodaboavista.cv e que, depois de preenchido na totalidade, deverá ser enviado para o e-mail 
comunidades.cmbv@gmail.com ou entregue na morada acima mencionada; 
 
3. Participação 
 
3.1 A inscrição no concurso é gratuita, no entanto, as refeições anónimas dos elementos do júri serão 
asseguradas pelos restaurantes concorrentes, através de “vouchers” de refeição, para 2 pessoas, impressos pela 
Câmara Municipal e validados pelos restaurantes concorrentes, após selecção e respectivo apuramento para o 
concurso; 
 
3.2 Os vouchers, em número igual ao dos jurados, serão válidos apenas durante o período estabelecido para as 
provas, sendo o seu valor unitário igual a 3 vezes o custo da refeição a concurso (1 vez e meia por pessoa); 
 
3.3 Cada concorrente deverá apresentar uma refeição completa a concurso que deverá incluir: 
 
- Entrada ou sopa; 
- Prato de peixe/marisco ou carne; 
- Sobremesa 
 
3.4 As categorias a concurso são: 
3.4.1 Cozinha Tradicional Cabo Verdiana; 
3.4.2 Melhor Entrada/Sopa; 
3.4.3 Melhor Prato Principal; 
3.4.4 Melhor Sobremesa; 
3.4.5 Prémio de Qualidade (Serviço e Ambiente); 
 



 
3.5 Os restaurantes seleccionados disponibilizarão diariamente ao público 
a ementa a concurso, durante o decorrer do mesmo; 
 
III – Provas 
 

1. As provas terão lugar nos estabelecimentos concorrentes, durante os períodos normais de 
funcionamento, constantes do boletim de inscrição; 

2. Os membros do júri deslocar-se-ão individualmente e sem aviso prévio aos estabelecimentos 
concorrentes, onde será feita a prova da refeição; 

3. No final da refeição, o elemento do júri apresentará o voucher anteriormente validado pelo restaurante 
visitado; 
 

IV – Classificação 
 
1. A classificação dos concorrentes efectuar-se-á de acordo com os seguintes 
Parâmetros e factores: 
 
Parâmetro A – COZINHA E IGUARIAS - valorizado a 60% 
 

a) Classifica a Variedade da Carta Gastronómica e a sua Apresentação; 
b) Classifica a Variedade da Carta de Vinhos e a sua Apresentação; 
c) Entrada/Sopa (classifica a Apresentação e Técnica, o Sabor, a Qualidade da Matéria-Prima, a 

Temperatura, a Genuinidade/Criatividade); 
d) Prato Principal (classifica a Apresentação e Técnica, o Sabor, a 

Qualidade da Matéria-Prima, a Temperatura, a genuinidade/Criatividade); 
e) Sobremesa (classifica a Apresentação e Técnica, o Sabor, a Qualidade da Matéria-Prima, a Temperatura, 
a Genuinidade/Criatividade); 

 
Parâmetro B – SERVIÇO – valorizado a 15% 
 
a) Classifica a Apresentação, o Atendimento e Acolhimento, e a Técnica de Serviço; 
 
Parâmetro C – AMBIENTE – valorizado a 15% 
 

a) Classifica a Higiene, a Decoração (espaço, mobiliário, loiça, etc.), e o Conforto (temperatura, ruído, 
iluminação, etc.); 
 

Parâmetro D – Relação Preço/Qualidade – valorizado a 10% 
 

a) Classifica a relação Preço/Qualidade; 
2. Cada factor será classificado de um (1) a dez (10) pontos; 
 
3. A classificação final dos concorrentes será expressa numa escala de um (1) a dez (10) valores, resultante da 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
Classificação final = (Total do Parâmetro A x 60%) + (Total Parâmetro B x 
15%) + (Total Parâmetro C x 15%) + (Total Parâmetro D x 10%) 
 
4. Cada membro do júri deverá indicar por escrito a sua pontuação e ficará impedido de divulgar quaisquer 
resultados antes do final do concurso; 
 
5. Em caso de empate na classificação final, o júri atenderá às melhores classificações obtidas nos factores do 
parâmetro A, seguido do parâmetro B, seguido do parâmetro C, e finalmente, do parâmetro D. Caberá ao 
representante da Câmara o voto de qualidade em caso de igualdade. 
 
6. Das deliberações do júri não haverá recurso. 
 
 



V – Prémios 
 

1. Todos os concorrentes receberão um diploma de participação; 
 

2. Serão atribuídos, em cerimónia oficial a realizar em local e data a anunciar, os seguintes prémios: 
 

 1º, 2º e 3º lugar na categoria de Cozinha Tradicional Caboverdiana (CTC) 
 (caso o júri considere que a qualidade das ementas o justifica); 

 
 Melhor Entrada/Sopa; 

 
 Melhor Prato Principal; 

 
 Melhor Sobremesa; 

 
 Prémio de Qualidade (Serviço e Ambiente); 

 
VI – Júri 
 

1. O júri do concurso terá a seguinte composição: 
 
2. O representante de cada uma das entidades poderá ser substituído pela própria entidade, dando prévio 
conhecimento à Câmara Municipal da Boa Vista, no caso se verificar algum impedimento ao representante 
anteriormente designado. 
 
VII – Promoção e divulgação 
 
1. A Câmara Municipal da Boa Vista garante a divulgação e publicidade do concurso, bem como da lista dos 
estabelecimentos participantes, nos meios de comunicação social, com especial destaque para o site da 
autarquia, Revista Bubista e página do facebook da Câmara Municipal da Boa Vista, de modo a promover o 
evento junto dos munícipes em geral e dos visitantes do concelho; 
 
2. Os estabelecimentos participantes deverão colocar, em local visível, o cartaz da iniciativa e outro material de 
divulgação a fornecer pela organização, durante o período do concurso. 
 
VIII – Disposições finais 
 

1. Em tudo o mais omisso e não expressamente regulado, bem como na resolução de quaisquer dúvidas 
emergentes da sua aplicação, decidirá a entidade promotora e o júri; 

 
2. A inscrição no concurso implica a aceitação tácita das normas de participação. 


