
Criar uma dinâmica única de promoção e 
preservação da gastronomia local, por via 
do esforço integrado e cooperação entre 
os vários agentes económicos e de 
promoção turística e cultural locais, com 
vista a atrair visitantes nacionais e 
estrangeiros e logo dinamizar a economia 
regional é o propósito do projeto “Terra 
de Culinária”. 
Queremos conhecer histórias, receitas e 
produtos locais em iniciativas locais... caso 
para dizer, se “cá se fazem, cá se comem”. 

organização:

em parceria com:



Existem patrimónios que são da humanidade, 
como cidades, ruas, monumentos, e necessitam 
ser preservados, porque trazem em si toda a 
história e toda a memória de um povo. Muitas 
vezes por se ignorar o seu valor histórico e 
cultural, muitos deles são destruídos e tratados 
de maneira incorreta, sem percebermos o 
potencial que possuem para o desenvolvimento 
local.. o património gastronómico local é um 
destes casos.  !
O património cultural abarca toda a herança 
cultural e dentre elas a gastronomia.  
A gastronomia como manifestação cultural e 
como património imaterial, faz hoje sentido num 
mundo globalizado, onde o turismo cultural 
procura responder à procura, cada vez maior, de 
um segmento que está em franca expansão. A 
cozinha das diversas regiões do país está hoje 
investigada e estudada e Portugal dispõe de um 
for te inventár io patr imon ia l cu l inár io , 
conjuntamente com museus, templos religiosos 
dentre outros atrativos turísticos de valor 
nacional.  !
Para um pais com a sua dimensão territorial, 
Portugal, é possuidor de uma grande variedade 
culinária, com produtos e procedimentos 
próprios. Esta riqueza gastronómica própria, 
passada empiricamente por muitas gerações, 
embora de lugares s imples, por serem 
representativas de uma tradição ou criadas no 
âmbito de necessidades muito especificas e que 
advêm igualmente da nossa história, são 
encontradas muitas das vezes apenas no seu 
lugar de origem e por isso têm um potencial de 

atração de turistas em busca de sabores, tão 
presentes hoje no turismo cultural.  
O aproveitamento da gastronomia pelo turismo 
tem vindo, crescentemente, a conquistar adeptos 
dando origem hoje a novos segmentos de 
mercado - os “culinary travelers”, “food 
travelers” ou em bom português, os “turistas 
culinários”. 
Este segmento procura deliberadamente 
gastronomia como motivação de viagem e a sua 
evolução é significativa. Nas suas origens 
começaram muitos por visitar restaurantes, bares 
e mercados, em busca dos sabores da terra, dos 
sabores do lugar e hoje, dão lugar a um 
segmento que procura familiarizar-se com as 
tradições locais e que se envolve em tours 
gastronómicos, conhecendo através do palato a 
história e cultura de um povo.  !
Do ponto de vista económico a evolução é 
igualmente significativa, sobretudo se pensarmos 
que os “pratos regionais” podem mover a 
economia com aumento de postos de trabalho, 
com a criação de novas oportunidades, com o 
desenvolvimento da produção típica local e até 
do mercado de entretenimento, com aumento do 
volume de negócio de quem ocupa este 
segmento no turismo.  !
Num mundo globalizado, onde os sabores são 
tão comuns e ainda mais “normais” ou mesmo 
“convencionais”, apenas o diferencial é que 
chama a atenção, e isso vem das diversas 
regionalidades gastronómicas. Desses sabores 
fica a memória gastronómica, interligada à 
olfativa e sensorial, além do processo da 
memória gustativa. Reforça-se motivação da 

busca de sabores locais, seja para conhecer ou 
para relembrar gostos aprendidos.  É a procura 
de autenticidade. !
Paralelamente à comida, os utensílios em que ela 
é servida também fazem parte do imaginário 
daqueles que a procuram. Portugal é nisso, uma 
vez mais, um rico exemplo. Do barro preto de 
Bisalhães, passando pelas malgas minhotas do 
vinho verde tinto, da cataplana, até aos 
chicharros de cortiça alentejanos, são muitos os 
utensílios que fazem parte integrante deste 
património... Por todos estes motivos, a 
gastronomia, sendo considerada um património 
intangível, só pode ser reconhecida se tal 
identificar uma cultura.  !
Se pensarmos na diversidade da oferta 
gastronómica de Portugal, pensamos na 
existência de marcas distintivas da oferta 
turística, no potencial de dinamização regional, 
em momentos de interação com Turistas - 
" m o m e n t o s d e v e rd a d e " , e a i n d a n a 
modernização empresarial como fundamentais 
para a obtenção de resultados sintomáticos 
nesse importante sector da economia nacional.  !
Ao lançar “Terra de Culinária”, a APTECE, assume 
a vontade em afirmar o Património Gastronómico 
Regional como produto turístico e convertendo-o 
num elemento diferenciador da oferta turística, 
transformando-a num verdadeiro produto 
estratégico e competitivo de cada região, mas 
sobretudo que se transforme num instrumento 
que promova a cooperação entre os vários 
agentes locais com um fim comum. 

PRESSUPOSTOS



Contribuindo para a recuperação, preservação, 
promoção e divulgação da herança culinária 
nacional e em particular regional a APTECE 
propôs-se criar e desenvolver um projeto que 
promova igualmente a cooperação entre os 
diferentes agentes económicos e de promoção 
para que possam conjuntamente candidatar o seu 
município, unidade territorial ou sub-região a 
sagrar-se “Terra de Culinária”. !
“Terra de Culinária” visa dinamizar as regiões 
portuguesas promovendo, através da cooperação 
entre os vários agentes económicos e de 
promoção turística e cultural locais, a recuperação, 
preservação, promoção e divulgação do 
património gastronómico nacional, tendo por base 
a gastronomia tradicional e os produtos que a 
representam – produtos típicos locais. !
Consideramos que a gastronomia possui uma 
importância cultural e/ou natural tão excepcional 
que transcende as fronteiras nacionais e reveste-se 
de carácter inestimável para as gerações atuais e 
futuras de toda a humanidade. Assim  sendo, a 
proteção permanente deste património é da maior 
importância, pelo que urge desenvolver e 
aprofundar a reflexão sobre o património 
gastronómico regional como um dos pilares 
i nd i spensáve i s e sobre o qua l deve r i a 
fundamentar-se o turismo cultural. 

APRESENTAÇÃO E CONCEITO



Para a concretização e sucesso deste Projeto, 

consideramos que o mesmo deve resultar do 

esforço e trabalho conjunto das várias entidades 

locais:  

• Autarquias;  

• Confrarias;  

• Restauração e Hotelaria;  

• Produtores;  

• A g e n t e s d e P r o m o ç ã o c u l t u r a l e d e 

entretenimento;  

• Comunicação Social, entre outros...  

pelo que a APTECE lança e lança-se no desafio de, 

anualmente, encontrar o Município, unidade 

territorial ou a sub-região (estes desde que 

justifiquem massa crítica de oferta gastronómica e 

cultural ao turista/visitante) que apresente o melhor 

projeto de promoção e preservação do seu 

património gastronómico, ostentando assim o 

titulo de “Terra de Culinária do Ano”, partilhando-

o em iniciativas locais e na sua promoção nacional 

e internacional, como forma de atrair turistas 

nacionais e estrangeiros e logo dinamizar a 

economia regional. 

A QUEM SE DESTINA



A APTECE quer com este projeto: 
• Consciencializar os agentes locais para a 

preservação da oferta gastronómica local, em 
particular para a sua recuperação, revitalização e 
preservação futura; 

• Promover a gastronomia local como elemento 
diferenciador da oferta turística, transformando-a 
num verdadeiro produto estratégico e competitivo; 

• Contribuir para a valorização, promoção e 
salvaguarda das industrias de produtos típicos 
locais, em particular criando condições de cross 
selling a nível regional; 

• Incentivar e incrementar o consumo dos produtos 
regionais, tradicionais e qualificados; !

O projeto pretende destacar um município, unidade 
territorial ou sub-região que durante um ano 
apostará na sua promoção tendo em conta o 
património gastronómico local e apostará em 
iniciativas destinadas ao mercado nacional e 
internacional, incentivando o turismo, melhorando a 
relação do mundo rural e da produção típica local 
com a oferta integrada local, divulgando a cultura 
local, valorizando os profissionais do segmento, 
potencializando todos os elementos referentes à 
gastronomia no contexto turístico, reforçando as suas 
características e peculiaridades logo contribuindo 
para o desenvolvimento da economia local. 

OBJETIVOS



CRITÉRIOS
• Const i tuam um exemplo excepcional de 

recuperação, preservação ou revitalização de 
receitas ou produtos tradicionais representativos de 
uma cultura (ou de várias culturas), sobretudo 
quando estes estejam vulneráveis ao efeito de 
mutações  irreversíveis. 

• Integrem exemplos excepcionais representativos 
da história da terra e das suas gentes, incluindo o 
testemunho histórico, os processos de confecção e 
as tradições de consumo. 

• Nos planos de atividades propostos apresentem 
valências direcionadas ao turista estrangeiro (ex: 
eventos, materiais em idiomas, acolhimento em 
idiomas, site de divulgação em idiomas...); 

• Sejam exemplos excepcionais representativos de  
p roces sos em cu r so na evo lução e no 
desenvolvimento de novos produtos e negócios. !

“Terra de Culinária” atua numa perspetiva de 
valor ização e enr iquecimento da oferta 
gastronómica local, assegurando que em 
cooperação é desenvolvido, estratégica e 
operacionalmente, um programa integrado, com 
clara orientação para o mercado e para a 
valorização do património  gastronómico local, 
capaz de distinguir a região por via  desta oferta 
gastronómica regional, enquanto fator cultural de 
identidade local e nacional,  património cultural 
português e meio de enriquecimento e 
desenvolvimento económico da região.

“Terra de Culinária” visa selecionar e reconhecer, 
anualmente, o município, unidade territorial ou sub-
região que apresente o melhor programa de 
atividades e que vá de encontro aos objectivos do 
projeto, ou seja, que de um modo geral contribua da 
melhor forma para a mostra e promoção do seu 
património gastronómico, mais concretamente, que: 
• Defenda o receituário genuíno e integrante dos 

valores tradicionais locais; 
• Promova a sua utilização atual e futura de forma a 

voltar a ser uma referência nos hábitos alimentares 
de uma ou mais regiões; 

• Incentive e incremente o consumo dos produtos 
típicos locais, tradicionais e qualificados; 

• Mostre ser uma forma de afirmação cultural e 
económica da região; 

• Represente a diversidade regional enquanto fator 
de enriquecimento da gastronomia. !

Pretende-se que os candidatos apresentem um 
programa que envolva obrigatoriamente a maioria 
dos agentes da cadeia culinária e assim: 
• Testemunhem a parceria e troca de influências 

considerável entre os vários agentes, sobre o 
desenvolvimento da gastronomia, dos produtos 
típicos locais e da criação de condições para a sua 
preservação. 

• Proporcionem um testemunho único e excepcional 
sobre a tradição gastronómica, traduzido numa ou 
em várias receitas ou produtos desaparecidos ou 
em vias de extinção.



O projeto é da responsabilidade da APTECE – 

Associação Portuguesa de Turismo de Culinária e 

Economia em parceria com o Turismo de Portugal e 

a DGADR - Direção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural. !
Para a concretização deste ambicioso Projeto 

consideramos que este deve resultar ainda do 

esforço e trabalho das seguintes entidades parceiras: 

• Regiões de Turismo 

• Agências Regionais de Promoção Turística 

• Autarquias  

• Entidades Hoteleiras de Restauração e Similares 

• Escolas de Formação Turística e Hoteleira 

• Confrarias 

• Produtores 

• Agentes de Promoção cultural e de entretenimento 

• Comunicação Social

ORGANIZAÇÃO



O projeto “Terra de Culinária” é promovido pela 
APTECE – Associação Portuguesa de Turismo de 
Culinária e Economia em parceria com o Turismo de 
Portugal e a DGARD - Direção-Geral de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural. 
A participação neste projeto implica a aceitação 
total do presente regulamento. !
Descrição 
O património cultural imaterial é constituído por 
manifestações, entre as quais se contam as práticas, 
u t i l i z ações , rep resen tações , exp ressões , 
conhecimento, técnicas e espaços que geram 
sentimentos de identidade e estabelecem vínculos 
com a memória coletiva das comunidades.  !
Os saberes culinários são uma das categorias do 
Património Cultural Imaterial em que se inclui o 
conhecimento e as prát icas t radic ionais , 
contemplando os ingredientes, os utensílios, os 
processo de preparação, o consumo e as técnicas 
de armazenamento relacionadas com os alimentos. 
Sem exclusão e além destes aspectos, no caso 
particular da gastronomia, deste património fazem 
parte os sabores e os aromas e as recordações que 
suscitam. !
Através da gastronomia recria-se o acervo cultural 
dos locais e das suas gentes, conferindo-lhes um 
sentimento de pertença, reafirmando os laços de 
família e estabelecendo uma herança geracional , 
que se reinventa e reforça dia após dia, que se 
reproduz e perpetua em sabores, texturas e formas 
a riqueza natural e cultural da nossa nação, 
promovendo as recordações da nossa história e das 
nossas gentes. 

A APTECE interessada em desenvolver processo de 
identificação das expressões culturais que 
confirmam o Património Gastronómico Português, 
neste caso os saberes culinários tradicionais, lança 
“Terra de Culinária – cá se fazem, cá se comem”. !
Com este projeto a APTECE pretende contribuir 
para: 
• Consciencializar os agentes locais para a 

preservação da oferta gastronómica local, em 
particular para a sua recuperação, revitalização e 
preservação futura; 

• Converter a gastronomia local num elemento 
diferenciador da oferta turística, transformando-a 
num ve rdade i ro p roduto es t ra tég ico e 
competitivo; 

• Valorizar, promover e salvaguardar as industrias de 
produtos típicos locais, em particular criando 
condições de cross selling a nível regional; 

• Incentivar e incrementar o consumo dos produtos !
1. Objecto  
Através do projeto “Terra de Culinária”, a APTECE 
reconhece o empenho de municípios, unidades 
territoriais ou sub-regiões em torno do património 
gastronómico local e regional como um factor 
estratégico para o desenvolvimento turístico, 
cultural e económico local  !
2. Designação  
“Terra de Culinária” trata-se do reconhecimento de 
um município, unidade territorial ou sub-região, 
pela proposta apresentada, como sendo a melhor 
proposta de valor na promoção do património 
gastronómico local, apostando em iniciativas várias 
destinadas ao mercado nacional e internacional, 
incentivando o turismo, melhorando a relação do 

mundo rural e da produção típica local com a oferta 
integrada local, divulgando a cultura local, 
valorizando os profissionais do segmento, 
potencializando todos os elementos referentes à 
gastronomia no contexto turístico, reforçando suas 
características e peculiaridades logo contribuindo 
para o desenvolvimento da economia local. !
3. Destinatários  
“Terra de Culinária” destina-se a todos os 
municípios, unidades territoriais ou sub-regiões que 
considerem que o seu património gastronómico 
local possui uma importância cultural e/ou natural 
tão excepcional que deve transcender as fronteiras 
regionais e revestir-se de carácter inestimável para 
as gerações atuais e futuras.  
Destina-se por tanto a todos os agentes que 
queiram em cooperação apresentar um programa 
de promoção local e que vá de encontro aos 
objectivos do projeto. 
São consideradas candidaturas de unidades 
territoriais ou sub-regiões, aliando vários municípios, 
sempre que se verificar que esta aumenta a massa 
crítica de oferta gastronómica e cultural   ao 
potencial destinatário final: turista/visitante. !
4. Candidaturas 
a) Do que é constituída a candidatura? 
A candidatura constitui-se da declaração de 
intenção do organizador em desenvolver, no 
período em que possa vir a ser reconhecido “Terra 
de Culinária”, um programa de atividades e que vá 
de encontro aos objectivos do projeto, ou seja, que 
de um modo geral contribua da melhor forma para 
a mostra e promoção do seu patr imónio 
gastronómicos, indo de encontro ao critérios 
definidos e apresentados neste regulamento. 

REGULAMENTO



b) Quais os benefícios da inscrição neste Projeto? 
Dentre os municípios candidatos será escolhido 
aquele que apresenta a melhor proposta de 
atividades face aos objectivos gerais do projeto e 
que terá de responsavelmente executar o plano, 
usufruindo do titulo de “Terra de Culinária” para 
efeitos de promoção e captação de turistas para a 
região, que por si só já comporta benefícios, 
todavia, será de considerar: 
• Identificação do município como “Terra de 

Culinária” do ano; 
• Direito de utilização da marca “Terra de Culinária” 

para promoção e divulgação de iniciativas 
próprias; 

• Acesso a canais de promoção do Projeto “Terra de 
Culinária”, nomeadamente através da inclusão em 
suportes informativos que divulguem o projeto; 

• Incorporação no site www.portugal-aptece.com, 
com ligação a outros sites de interesse turístico; 

• Benefícios da notoriedade decorrente do projeto, 
nomeadamente do ponto de vista mediático; 

• Apresentação como case study no Congresso 
Nacional de Turismo de Culinária, organizado 
anualmente pela APTECE e terá direito a presença 
no mesmo; 

c) Quem pode apresentar a candidatura? 
A apresentação de candidaturas pode ser feita por 
qualquer entidade, desde que representativa de um 
município, unidade territorial ou sub-região, que 
prove conciliar (ou ter poder para o conseguir) pela 
sua natureza (associativa, jurídica ou outra) um 
conjunto de sectores relevantes para os propósitos 
do projeto. 
Consideram-se aptos a apresentar a candidatura: 
• Associações Regionais de Promoção Turística 
• Regiões de Turismo 
• Autarquias 

• Associação de promoção local 
• Confrarias 
• Associações de Produtores 
• Outros Agentes de Promoção cultural e de 

entretenimento 
d) Documentos a apresentar 
Os participantes de qualquer das categorias: 
município, unidade territorial ou sub-região que 
queiram participar deverão enviar os seguintes 
documentos em formato digital: 
I. Documentos administrativos: 

i. Formulário de participação assinado pelo(s) 
representante(s) da candidatura; 

ii. Cartas de todos os integrantes da 
candidatura, com manifestação clara da sua 
participação na candidatura;  

iii. Fotocópia do documento comprovativo dos 
poderes dos integrantes da candidatura para 
assinarem pelas respectivas identidades;  

iv. Cartas de apoio assinadas por entidades 
locais, incluindo argumentos substanciais em 
favor da candidatura  

v. Declaração de compromisso em como 
executarão o plano previsto em caso de 
reconhecimento da candidatura como justo 
premiado “Terra de Culinária” 

II. Documentos da avaliação da candidatura que 
incluirá: 
i. Plano proposto pela candidatura com o 

objectivo de promoção do património 
gastronómico local, incluindo os mercados a 
atingir, os objectivos locais e a estratégia 
utilizada para fazer face aos objectivos 
propostos, plano táctico para cumprir com 
esses mesmo objectivos, em particular 
medidas, mecanismos e iniciativas a nível 
local e regional com o objetivo de reforçar a 

imagem e oferta na proposta em causa e 
sempre tendo em conta a ressalva da 
promoção da utilização de ingredientes e 
produtos típicos locais, da promoção de 
receitas tradicionais conservando os 
elementos que as definem e as caracterizam 
e são a génese da autenticidade local.  

ii. Justificação analítica que se entende por um 
documento de defesa da candidatura onde 
s e e v i d e n c i e c o m o a c a n d i d a t u r a 
apresentada, em particular o seu plano 
estratégico e táctico, contribuirá para o 
processo de preservação e promoção do 
património gastronómico local e para o 
fortalecimento das identidades locais, 
regionais ou nacionais.  !

e) Existe um custo associado à candidatura? 
Este Projeto deverá ser maioritariamente financiado 
por patrocinadores, contudo cada candidatura 
deverá cobrir custos de gestão e por isso é fixada 
em 1.500€ (mil e quinhentos euros) acrescido de IVA 
à taxa legal em vigor. !
5. Critérios 
As candidaturas devem preencher os seguintes 
critérios na medida do possível : 
(1) Compromisso em trabalhar para os objectivos e 

nas áreas de ação definidas; 
(2) Qualidade, quantidade e diversidade de 

iniciativas de cooperação local específicas no 
domínio em causa; 

(3) Presença e futuro desenvolvimento de 
atividades ou infraestruturas reconhecidos de 
criação de distinção na promoção de atividades 
relacionadas com o património gastronómico; 

REGULAMENTO (continuação)



(4) A dimensão da vitalidade económica e 
sustentabilidade da candidatura em causa por 
força do número de profissionais, associações 
informais e oficiais, empresas, confrarias, 
res taurantes , hote la r ia , produtores e 
distribuidores previstos envolvidos; 

(5) A experiência e compromisso em sediar 
eventos gastronómico a nível nacional ou 
internacional; 

(6) Testemunhem a parceria e troca de influências 
considerável entre os vários agentes, sobre o 
desenvolvimento da gastronomia, dos 
produtos típicos locais e da criação de 
condições para a sua preservação; 

(7) Proporcionem um testemunho único e 
excepcional sobre a tradição gastronómica, 
traduzido numa ou em várias receitas ou 
produtos desaparecidos ou em vias de 
extinção; 

(8) Constituam um exemplo excepcional de 
recuperação, preservação ou revitalização de 
r e c e i t a s o u p r o d u t o s t r a d i c i o n a i s 
representativos de uma cultura (ou de várias 
culturas), sobretudo quando estes estejam 
vulneráveis ao efeito de mutações  irreversíveis; 

(9) I n t e g r e m e x e m p l o s e x c e p c i o n a i s 
representativos da história da terra e das suas 
gentes, incluindo o testemunho histórico, os 
processos de confecção e as tradições de 
consumo; 

(10) Apresentem valências direcionadas ao turista 
estrangeiro (ex: eventos, materiais em idiomas, 
acolhimento em idiomas, site de divulgação 
em idiomas…); 

(11) Sejam exemplos excepcionais representativos 
de processos em curso na evolução e no 

desenvolvimento de novos produtos e 
negócios; 

(12) Promovam programas educacionais ou de 
invest igação no domín io em causa, 
e n v o l v e n d o e s c o l a s p r o f i s s i o n a i s , 
conservatórios, academias e instituições de 
ensino superior especializadas, que operem 
na região; !

6. Fase e datas de candidatura 
Fase 1: Submissão de Candidaturas 
Prazo para recepção das candidaturas / 31.08.2014 
As candidaturas serão validadas pelo Júri que 
verificará se as mesmas cumprem com todos os 
requisitos definidos pela organização.  
Chamada pública para esclarecimentos / 15.09.2014 
O Júri poderá chamar as candidaturas a completar a 
informação prestada, caso seja necessário, podendo 
o mesmo ser feito in-loco ou pela via que o Júri 
considerar. 
Fase 2: Avaliação / 15.10.2014 
Todas as candidaturas devem ser avaliados pelo Júri 
até esta data 
As candidaturas serão analisadas pelo Júri 
constituído pela entidade organizadora e pelos seus 
parceiros que convidarão, sempre que o 
entenderem, outras entidades ou pessoas com 
capacidade técnica para sua análise. 
Este filtro terá em consideração os factores 
identificados previamente e que serão fundamentais 
para a passagem das candidaturas à fase final. 
Serão escolhidas o máximo de 5 candidaturas para a 
short list de candidatos a “Terra de Culinária”. 
Fase 3: Avaliação dos finalistas 
Notificação de short list / 20.10.2014 
Os resultados dos 5 finalistas serão comunicados 
aos representantes das candidaturas até esta data.  

Às candidaturas finalistas é da dada a oportunidade 
de apresentação presencial perante o Júri, da sua 
proposta, de forma à maior defesa da mesma e por 
modo a que o Júri possa esclarecer dúvidas e assim 
tomar uma decisão mais consistente. 
Divulgação do vencedor 2015 / 25.10.2014 
Os resultados finais são conhecidos no Jantar de 
Encerramento do 1º Congresso Nacional de Turismo 
de Culinária e Economia, !
7. Júri  
O Júri é constituído por um conjunto de 5 
elementos com amplos conhecimentos sobre o 
património gastronómico e promoção, constituído 
por: 
• APTECE – Associação Portuguesa de Turismo de 

Culinária e Economia 
• Turismo de Portugal 
• DGARD - Direção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural 
• 2 convidados 
a) Processo de selecção  

A metodologia a implementar por parte de cada 
elemento do júri será a seguinte:  
(1) Cada jurado avaliará individualmente as 

candidaturas e procederá à sua pré-seleção 
individual, escolhendo as 5 melhores 
candidaturas; 

(2) A avaliação será feita tendo em conta a escala 
1 a 5 (sendo 1 a pontuação mínima e 5 a 
pontuação máxima) e uma grelha de análise 
organizada em torno de 3 grupos de critérios: 
estratégicos, de comunicação e de realização.

REGULAMENTO (continuação)



Critérios estratégicos - Permitem verificar se a 
proposta está adequada aos objectivos estratégicos 
do projeto  

Critérios de comunicação - Permitem avaliar as 
p ro p o s t a n o s s e u s d i f e re n t e s a s p e c t o s 
comunicacionais e de atratividade dos públicos alvo 

Critérios de realização - Permite avaliar a 
exequibilidade técnica da proposta

REGULAMENTO (continuação)

CRITÉRIOS 1 a 5
CRITÉRIOS ESTRATÉGICOS – A PROPOSTA?
Consciencializa os agentes locais para a preservação da oferta gastronómica local, 
em particular para a sua recuperação, revitalização e preservação futura;

Promove a gastronomia local como elemento diferenciador da oferta turística, 
transformando-a num verdadeiro produto estratégico e competitivo;

Contribui para a valorização, promoção e salvaguarda das industrias de produtos 
típicos locais, em particular criando condições de cross selling a nível regional;

Incentiva e incrementa o consumo dos produtos regionais, tradicionais e 
qualificados;

Defende o receituário genuíno e integrante dos valores tradicionais locais;

Promove a sua utilização atual e futura de forma a voltar a ser uma referência nos 
hábitos alimentares de uma ou mais regiões;

Mostra ser uma forma de afirmação cultural e económica da região;

Representa a diversidade regional enquanto fator de enriquecimento da 
gastronomia;

Testemunha a parceria e troca de influências considerável entre os vários agentes, 
sobre o desenvolvimento da gastronomia, dos produtos típicos locais e da criação 
de condições para a sua preservação;
Proporciona um testemunho único e excepcional sobre a tradição gastronómica, 
traduzido numa ou em várias receitas ou produtos desaparecidos ou em vias de 
extinção;
Constitui um exemplo excepcional de recuperação, preservação ou revitalização 
de receitas ou produtos tradicionais representativos de uma cultura (ou de várias 
culturas), sobretudo quando estes estejam vulneráveis ao efeito de mutações  
irreversíveis;
Integra exemplos excepcionais representativos da história da terra e das suas 
gentes, incluindo o testemunho histórico, os processos de confecção e as 
tradições de consumo;
Mostra exemplos excepcionais representativos de  processos em curso na 
evolução e no desenvolvimento de novos produtos e negócios;

SUBTOTAL

CRITÉRIOS 1 a 5
CRITÉRIOS DE COMUNICAÇÃO – A PROPOSTA?
Apresenta valências direcionadas ao turista estrangeiro (ex: eventos, materiais em 
idiomas, acolhimento em idiomas, site de divulgação em idiomas...);

É apelativa para a causa e para os públicos alvo;

O plano de atividades explícita a mensagem a transmitir;

Permite identificar imediatamente o propósito em causa e identifica o projecto e a 
mensagem global;

As justificações apresentadas são suficientemente credíveis para o 
reconhecimento da candidatura;

A proposta é passível de perdurar no tempo e/ou replicar-se, multiplicando o 
esforço proposto;

SUBTOTAL

TOTAL

CRITÉRIOS DE REALIZAÇÃO – A PROPOSTA?
É exequível tecnicamente e/ou existe o compromisso da execução da proposta;

É original relativamente às restantes e aos que estamos habituados no mercado;

SUBTOTAL



8. Utilização da marca “Terra de Culinária”  
A marca “Terra de Culinária” é constituída pelos 
seguintes elementos: 
(1) O logótipo “Terra de Culinária” 
(2) O nome do município, unidade territorial ou sub-

região 
(3)As palavras "Cá se fazem, cá se comem”, alusivas 

à localização do património gastronómico e local 
de usufruto do mesmo. 

(4) O ano de nomeação 
Os materiais de comunicação que caracterizam o 
reconhecimento como “Terra de Culinária” devem 
incluir um aviso como: "Projeto organizado pela 
APTECE – Associação Portuguesa de Turismo de 
Culinária e Economia". 
A utilização da marca “Terra de Culinária” pela 
candidatura vencedora é válida entre o dia do seu 
anúncio e até 31 de Dezembro de 2014. 
Todas as utilizações da marca devem ser submetidas 
à APTECE para prévia validação. !
9. Onde é que se pode obter mais informações 

sobre o Projeto? 
No site da APTECE: www.portugal-aptece.com, na 
parte relativa à “Terra de Culinária”, tem toda a 
informação sobre o Projeto devidamente atualizada 
e e m p e r m a n ê n c i a o u d i re t a m e n t e e m 
www.terradeculinaria.pt. !
Através dos seguintes contactos:  
teresa@portugal-aptece.com  
presidente@portugal-aptece.com

REGULAMENTO (continuação)
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA (informação administrativa)

ITEM Notas Explicativas

Nome do Município, Unidade 
Territorial ou Sub Região Nome

Contacto Colocar os detalhes de contacto (entidade, morada, telefones e e-mails e número de identificação fiscal) da entidade responsável 
pela candidatura

Entidades envolvidas Colocar o nome de todas as entidades envolvidas na candidatura

Tema / Nome da Candidatura Colocar o nome pelo qual o projecto será designado, analisado pelo Júri e apresentado publicamente

Declaração de Compromisso 
Devidamente assinada e 
carimbada 

(nome) ____________________ com sede em (endereço) ____________________ em (localidade)__________, código postal _________ 
pessoa coletiva nº________________ de ora em diante designada por “Participante”, aqui representada por_________________, na 
qualidade de______________________ inscreve em “Terra de Culinária 2015” o (nome do município, unidade territorial ou sub-
região)____________ com o projecto (tema/nome da candidatura)_____________________________________________________. !
1. Ao inscrever-se a Participante aceita plena e inteiramente este regulamento. 
2. A Participante aceita, de igual modo, que todas as informações relativas à candidatura possam ser usadas no contexto da 

organização deste prémio.  
3. A inscrição da Participante na iniciativa possui o valor único de 1.500 Euros (a que acresce IVA à taxa legal em vigor) que a 

Participante liquidará com a entrega da candidatura. 
4. A Participante declara sob compromisso de honra que possui condições e executará o programa de atividades proposto, no 

caso de vir a ser o legitimo vencedor da “Terra de Culinária”, sob pena de ser desclassificado. !
Local e data !
Assinatura dos representantes da Candidatura

Documentos Obrigatórios

1. Cartas de todos os integrantes da candidatura, com manifestação clara da sua participação na candidatura;  
2. Fotocópia do documento comprovativo dos poderes dos integrantes da candidatura para assinarem pelas respectivas 

identidades;  
3. Cartas de apoio assinadas por entidades locais, incluindo argumentos substanciais em favor da candidatura 



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA (proposta)

ITEM Notas Explicativas
Nome do Município, Unidade 
Territorial ou Sub Região Nome

Tema / Nome da Candidatura Colocar o nome pelo qual o projecto será designado, analisado pelo Júri e apresentado publicamente

Introdução 
(3.000 palavras)

Informar sobre: 
- Conceito proposto pela candidatura 
- Problemática que pretendem solucionar, Oportunidades a explorar ou Tendências a antecipar 
- Objectivos que propõem atingir 
- Mercados que propõem atingir (nacionais e internacionais) 
- Estratégia de diferenciação e de promoção da cooperação e união dos vários agentes na candidatura, em particular do sector 

rural ou agrícola com o sector turístico 
- Formas de preservação dessas orientações estratégicas para o futuro

Plano de Atividades  
(10.000 palavras)

Informar sobre: 
- Estratégia utilizada para fazer face aos objectivos propostos 
- Plano táctico para cumprir com esses mesmo objectivos, em particular medidas, mecanismos e iniciativas a nível local e regional 

com o objetivo de reforçar a imagem e oferta na proposta em causa e sempre tendo em conta a ressalva da promoção da 
utilização de ingredientes e produtos típicos locais, da promoção de receitas tradicionais conservando os elementos que as 
definem e as caracterizam e são a génese da autenticidade local. 

- São valorizados  os planos que reforcem a componente de empreendedorismo e criação de trabalho localmente

Justificação 
(5.000 palavras)

- Apresente uma justificação analítica, que defenda a candidatura e onde evidencie como esta, em particular o seu plano 
estratégico e táctico, contribuirá para o processo de preservação e promoção do património gastronómico local e para o 
fortalecimento das identidades locais, regionais ou nacionais.

Comunicação

- Apresente um plano coerente de comunicação e como pretende conquistar os turistas para a região e para as actividades 
propostas.  

- Apresente valências concretas direcionadas para o envolvimento com o turista estrangeiro (ex: eventos, materiais em idiomas, 
acolhimento em idiomas, site de divulgação em idiomas…) 

Orçamento - Indique o orçamento aproximado e estimado reservado para este projecto. 
- Detalhe por itens como recursos humanos, equipamentos, comunicação, entre outros.

ENVIO DA CANDIDATURA A Candidatura deve ser enfiada em PDF para o mail: queroser@terradeculinaria.pt

mailto:queroser@terradeculinaria.pt

