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Concurso Nacional de Pastéis e Empadas Tradicionais Portugueses 

 
REGULAMENTO ESPECÍFICO 

 
 

1. Inscrição – até às 17h30m do dia 21 de Outubro, feita exclusivamente 
por via electrónica através do link: 
Inscrições: https://concursoqualifica.qualificaportugal.pt/inscricoes.php?evento=63
46b6bda4e3d 

 
A inscrição só se considera completa e só será apreciada se for 
acompanhada de todos os elementos e documentos referidos no 
regulamento e do comprovativo do pagamento (70€ + IVA)  

 
2. Entrega das amostras – Na Casa do Campino em Santarém, no dia do 
concurso em hora a combinar com a organização. 
 
 
3. Amostras - As amostras a submeter a concurso devem provir de um lote de 
fabrico normal. A amostra a submeter a concurso deve pesar pelo menos 
0,5 kg e ser constituída por pelo menos, seis unidades intactas. A Organização 
reserva o direito de submeter as amostras, em qualquer fase do concurso, a 
ensaios laboratoriais complementares para verificação das declarações 
prestadas ou a apreciar amostras similares às enviadas a concurso, mas 
adquiridas pela Organização, no mercado. 
 
4. Categorias de Pastéis e Empadas admissíveis a Concurso 
 
Os produtos a concurso serão repartidos pelas seguintes categorias: 
 

• Pastéis de Chaves;  

• Covilhetes de Vila Real; 

• outros pastéis salgados (de massa folhada, de massa tenra e similares);  

• empadas e similares;  

• rissóis,  

• croquetes,  

• bolos ou pastéis de bacalhau,  

• chamuças  

• outros produtos similares, salgados, de base tradicional que demonstrem 
cumprir os requisitos constantes do Documento CQ 01 - CRITÉRIOS 
PARA QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS TRADICIONAIS, aprovado pela 
QUALIFICA/ORIGIN PORTUGAL (ver em Microsoft Word - CQ 01 critÃ©rio 
tradicional 4 14082020 (qualificaportugal.pt) 

https://concursoqualifica.qualificaportugal.pt/inscricoes.php?evento=6346b6bda4e3d
https://concursoqualifica.qualificaportugal.pt/inscricoes.php?evento=6346b6bda4e3d
https://qualificaportugal.pt/wp-content/uploads/2020/08/CQ-01-crit%C3%A9rio-tradicional-4-14082020.pdf
https://qualificaportugal.pt/wp-content/uploads/2020/08/CQ-01-crit%C3%A9rio-tradicional-4-14082020.pdf
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No entanto, a Organização pode considerar a criação de outras categorias face 
às amostras admitidas a concurso. 
Não são admitidos neste Concurso empadas, pastéis e similares com massas 
ou com recheios doces. 
 
5. Esclarecimentos e contactos 
 

• Esclarecimentos de natureza técnica (inscrições, categorias, tipos de 
produtos, datas de entrega de amostras, produtos admissíveis, etc.):  

 
Paula Lourenço Tel. 913 299 961    
pau la . lourenco@qual i f icaportuga l .p t  
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