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Santarém, 20 de Janeiro de 2020 
 
Assunto: 5º Concurso Nacional de Alheiras Tradicionais Portuguesas 

Ex.mos Senhores, 

A 1 8  de F e v e r e i r o  decorrerá o 5º Concurso Nacional de Alheiras 
Tradicionais Portuguesas que o CNEMA realiza em conjunto com a 
Qualifica/oriGIn Portugal – que assume a respectiva Direcção. 
 
Neste contexto remetemos Regulamento Específico e informamos que o 
Regulamento Geral de todos os concursos, tal como os documentos de 
inscrição, estão disponíveis no site do CNEMA (www.cnema.pt), no site 
específico www.concursosnacionais.pt e no site da QUALIFICA 
(www.qualificaportugal.pt) 

 
Recomendamos leitura atenta e integral do Regulamento GERAL e deste 
Regulamento Específico. A inscrição é feita apenas por via electrónica.  
 
 

REGULAMENTO ESPECÍFICO 
 

 
1. Inscrição – até às 17h30m do dia 16 de Fevereiro, feita exclusivamente 
por via electrónica através dos sites  www.concursosnacionais.pt , 
www.cnema.pt ou  www.qualificaportugal.pt 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 (60€ + IVA)  
 
2. Entrega das amostras – até às 17 h 30m do dia 17 de Fevereiro, no 
CNEMA, em Santarém.  
 
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, duas 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. 
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4. Categorias de Alheiras admissíveis a Concurso 
 
 - Alheira de Barroso – Montalegre; 
 - Alheira de Mirandela; 
 - Alheira de Vinhais; 
 
Outras alheiras que cumpram cumulativamente os critérios estabelecidos neste 
regulamento e no documento CQ 01 e que, face às amostras enviada a 
concurso, serão devidamente categorizadas pela Organização. 
 
Alheiras apenas com produtos de origem vegetal e invólucro compatível com a 
alimentação vegetariana, desde que cumpram os requisitos constantes do 
Documento CQ 23 - CRITÉRIOS PARA A QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS 
TRADICIONAIS À BASE DE CARNE, (ed. 1), aprovado pela 
QUALIFICA/ORIGIN PORTUGAL. 
 
No entanto, a Organização pode considerar a criação de outras categorias face 
às amostras admitidas a concurso. 
 
São, ainda, admissíveis os produtos acima referidos que, ainda que sem história 
nem anterioridade, tenham uma base tradicional, ou seja, resultem do uso de 
matérias-primas locais ou nacionais tradicionalmente usadas, mas agora 
apresentadas em combinações ou formulações diferentes das usuais.  
 
O mesmo produto não pode apresentar-se, por ano, a mais do que um concurso 
organizado pelo CNEMA/QUALIFICA/oriGIn Portugal. 
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5. Esclarecimentos e contactos 
 

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

 
Paula Lourenço Tel. 243300338/913 299 061    
pau la . lourenco@qual i f icaportuga l .p t  

Ana Soeiro - Tel. 965 819 936    ana.soe i ro@qual i f icaportuga l .p t  

 

 

• Outros esclarecimentos (pagamento de inscrição, recibos, horário de 
funcionamento, etc.) 

Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, S.A.  
Quinta das Cegonhas - Estrada Nacional 3 
Apartado 331 
2001-904 Santarém 
Tel: 243 230 230 
 
E-mail: 
C a r l a  R o s a :  c a r l a r o s a @ c n e m a . p t  
David Gomes:  dgomes@cnema.pt 
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