
 
 

Concurso Gastronómico 
Benfica à Mesa 2020 

 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

I OBJECTO DO CONCURSO 
 

A Junta de Freguesia de Benfica organiza uma iniciativa de promoção gastronómica que consiste 

no concurso gastronómico “Benfica à Mesa 2020”, tendo como principais objetivos: 

 

1. Promover, valorizar e afirmar a oferta gastronómica de qualidade da freguesia de Benfica; 

2. Estimular o setor da restauração para um constante aumento da qualidade dos serviços 

prestados. 

3. Potenciar a criação de opções criativas e de qualidade a um preço justo; 

4. Definir o conjunto de valores que identificam a oferta gastronómica de Benfica:  

originalidade, diversidade, etc; 

5. Incentivar a economia circular, a inovação e o empreendedorismo na área da gastronomia; 

6. Sensibilizar os agentes económicos e a população em geral para a criação de uma 

identidade gastronómica enraizada no património gastronómico local; 

7. Fazer da restauração um produto estratégico para atrair visitantes à freguesia de forma a 

aumentar e diversificar os fluxos de consumidores e cativar novos clientes; 

8. Incentivar ao consumo por parte de trabalhadores na freguesia 

 

 
II CONCORRENTES 

 
1. Ao presente concurso poderão concorrer todos os estabelecimentos de restauração e 

bebidas devidamente licenciados e localizados na Freguesia de Benfica que não se 

encontrem inseridos em superfícies comerciais superiores a 5000m2 de área coberta. 

2. A participação será formalizada através do correto e completo preenchimento da Ficha de 

Inscrição que será disponibilizada online em www.jf-benfica.pt. 

  



 
 

3. As inscrições poderão ser efetuadas em uma ou na totalidade das seguintes categorias:  

• Cozinha tradicional;  

• Sobremesa 

• Pastelaria Doce de Natal. 

4. Na Ficha de Inscrição deverão constar os seguintes elementos: 

• Identificação do Estabelecimento; 

• Indicação do preço médio da refeição, incluindo bebidas; Sobremesa; Doce 

• O horário de funcionamento do estabelecimento, o dia de descanso semanal, e o dia em 

que o prato/sobremesa/doce a concurso faz parte do menu. 

5. A inscrição no Concurso implica a aceitação de todas as cláusulas destas Condições de 

Participação. 

 
 

III PARTICIPAÇÃO 
 

1. A participação no concurso é gratuita. 

2. Os pratos a concurso serão avaliados por um Júri a nomear pelo Presidente da Junta de 

Freguesia de Benfica. Uma avaliação será feita em paralelo pelo público através de votação 

online. 

3. A votação online será efetuada no Facebook da Junta de Freguesia de Benfica ou em outra 

plataforma adequada. 

4. A avaliação do Júri reger-se-á pelos seguintes critérios, pontuados individualmente de 1 a 5 

valores: 

• Qualidade  

• Apresentação 

• Conforto e higiene do espaço e cozinha 

5. Os pratos a concurso serão asseguradas gratuitamente ao Júri pelo Restaurante/Pastelaria 

inscrito através de 3 Vouchers de Refeição. Estes vouchers serão previamente validados 

pelo estabelecimento com a aplicação de carimbo ou assinatura do representante ou 

proprietário 

6. O Júri visitará os estabelecimentos aleatoriamente em qualquer um dos dias do Concurso. 

  



 
 

7. O prato/sobremesa/doce a concurso terá, obrigatoriamente, de fazer parte das opções do 

menu durante os dias indicados pelo estabelecimento para a prova. Caso o cumprimento 

desta obrigatoriedade não se verifique na data escolhida pelo Júri para a prova, o 

concorrente será desclassificado. 

8. No final da refeição um elemento do Júri apresentará o voucher que ficará em posse do 

estabelecimento. 

9. A falta de higiene e limpeza, designadamente nas instalações sanitárias, mobiliário e 

utensílios de mesa, determinarão a desclassificação do estabelecimento no concurso. 

 

 

IV CLASSIFICAÇÕES 
 

1. Cada membro do júri atribuirá a sua classificação, de acordo com os fatores referidos, em 

boletim de voto a fornecer pela JFB. 

2. O prémio referente à votação do Júri será atribuído aos três primeiros classificados através 

da atribuição de um, dois ou três “aventais” de classificação nas categorias já referidas. 

3.  Poderão, caso o júri assim o entenda, ser atribuídas menções honrosas e classificações ex 

aequo. 

4. O prémio referente à votação online será atribuído pelo público em geral ao primeiro 

classificado de cada uma das categorias. Em caso de empate o prémio será atribuído ex 

aequo. 

 

V. PROMOÇÃO 
 

A Junta de Freguesia de Benfica fará a divulgação do Concurso de Gastronomia Benfica à Mesa 

2020 nos meios que considerar próprios e onde constarão, entre outras informações, a lista dos 

estabelecimentos participantes. 

Os estabelecimentos aderentes a esta iniciativa aceitam colocar em local bem visível para o público 

os materiais de divulgação que serão fornecidos pela Junta de Freguesia durante o período do 

concurso. 

  



 
 

VI. CALENDÁRIO DO CONCURSO 
 

O processo de candidaturas e aprovação decorre entre os dias 2 e 30 de novembro. 

As provas e votação tem lugar entre o dia 1 e 19 de dezembro. 

Os vencedores serão anunciados no dia 5 de janeiro de 2021. 

 

 
VII ENTREGA DOS PRÉMIOS 

 

1. Todos os estabelecimentos concorrentes receberão um diploma de participação. 

2. Os Estabelecimentos premiadas pelo Júri e pelo público em geral receberão um troféu e 

ganharão destaque no Jornal B e nas Redes Sociais. 

3. A entrega dos prémios será feita em cerimónia pública em data a anunciar. 

 

 

 

Lisboa, 2 de novembro de 2020 


