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Regulamento do Concurso Nutrichefe 

2020/2021 

 

1. Enquadramento 

O concurso Nutrichefe, promovido pela Direção Regional de Educação (DRE), reúne os 

estudantes das escolas da Região Autónoma da Madeira aderentes ao Projeto de Educação 

Alimentar que queiram testar os seus conhecimentos numa cozinha sustentável e responsável, 

com o objetivo de fomentar hábitos alimentares e culinários saudáveis. 

Este ano foi lançado o desafio promovendo a participação dos encarregados de educação 

com a partilha do receituário familiar. 

Serão aceites vídeos acompanhados das respetivas fotos das receitas mais criativas, 

nutricionalmente equilibradas, que usem alimentos locais e tenham como base métodos de 

confeção saudável, preferencialmente aproveitando integralmente os alimentos, numa base de 

sustentabilidade ambiental e económica. 

As receitas que cumprirem todos os requisitos de uma alimentação saudável, serão incluídas 

num livro digital, editado pela DRE, a ser divulgado pelas escolas da Região Autónoma da 

Madeira (RAM). 

A participação de cada escola dá direito à atribuição de selos alimentares que contarão para 

certificação como Escola Promotora de Educação Alimentar. 

 

2. Candidatos 

O concurso Nutrichefe é dirigido aos alunos de todos os níveis de escolaridade. 

A possibilidade de criar categorias, de acordo com os níveis de ensino, será uma decisão 

da coordenação, caso o número de escolas participantes se justifique. Para tal, deverão existir 

no mínimo 4 equipas de cada nível de ensino. 

 

3. Calendarização 

3.1. Serão aceites receitas inscritas no período de 04 de janeiro a 31 de março de 2020 (uma 

receita por aluno). A inscrição é feita com a submissão da receita, das fotografias e do 

vídeo elaborado pelo/a aluno/a. 
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4. Condições de participação 

4.1. Reúnam um máximo de 2 elementos (1 criança e 1 familiar adulto) por equipa e o limite 

de uma receita. 

4.2. Serão consideradas elegíveis para concurso as receitas que incluam métodos de 

confeção saudáveis, de inspiração regional ou livre, que preferencialmente usem alimentos 

locais e promovam a utilização integral dos alimentos. 

4.3. Categorias de participação: 

A – Prato principal 

B– Lanches/snacks saudáveis 

4.4. Realização de um vídeo da preparação, pelo aluno, da receita saudável e sustentável, 

com a duração máxima de 5 minutos. 

4.5. Recolha de fotografias do mise en place (dos alimentos, antes da confeção) e da receita 

confecionada. 

4.6. Preenchimento do formulário de participação e da ficha técnica da receita, com envio 

das fotografias e do vídeo. 

 

5. Formalização das inscrições 

5.1. As inscrições deverão ser submetidas através do preenchimento do Formulário de 

participação no concurso, disponível através do site do Projeto de Educação Alimentar; 

5.2. No preenchimento do formulário deverão constar obrigatoriamente os dados dos 

elementos da equipa, o nome da receita, bem como a que categoria a que pertence, os 

ingredientes usados, respetivas quantidades, descrição da confeção, fotografias e vídeo da 

receita confecionada. 

 

6. Critérios de avaliação 

6.1. O Júri avaliará segundo os seguintes critérios: 

a)  Métodos de confeção adequados a uma alimentação saudável;  

b)  Adequação ao tema proposto: pontuação dada à capacidade de desenvolver a 

temática apresentada, garantindo uma proposta de refeição saudável e sustentável; 

c) Criatividade na apresentação da receita: pontuação dada pela originalidade e pela 

capacidade de atingir os objetivos propostos; 

d) Segurança e Higiene Alimentar: pontuação dada ao cumprimento dos requisitos 

necessários que assegurem a higiene alimentar na elaboração da receita proposta.  
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6.2. A classificação a atribuir à receita deverá estar compreendida entre 0 e 5 pontos [em 

que (0-1) Não Cumpriu-NC; (2-4) Cumpriu-C; (5) Cumpriu Muito Bem-CMB em cada critério 

referido, procedendo-se posteriormente à média dos pontos obtidos, de forma a encontrar a 

nota final. 

6.3. A equipa de nutrição da DRE fará a seleção das receitas. 

 

7. Júri 

O júri será composto por pessoas de reconhecida competência e idoneidade na temática da 

alimentação saudável e/ou docentes e outros técnicos convidados pela coordenação do Projeto. 

 

8. Certificação 

As receitas selecionadas integrarão um livro digital a ser editado pela DRE, que será 

divulgado no site do Projeto de Educação Alimentar e pelas escolas da Região Autónoma da 

Madeira. A divulgação poderá incluir sugestões adicionais como forma de enriquecimento da 

receita proposta. 

A participação de cada escola dá direito à atribuição de um selo alimentar que contará para 

certificação da escola participante como Escola Promotora de Educação Alimentar. A atribuição 

de selos será correspondente ao número de alunos participantes neste concurso. 

 

9. Considerações finais 

A participação neste concurso pressupõe a plena aceitação do presente regulamento, com 

as alterações que, a qualquer momento venham a ser introduzidas pela Coordenação do Projeto 

sem necessidade de aviso prévio, bastando para tal a alteração no site oficial do Projeto de 

Educação Alimentar. Pressupõe-se ainda a aceitação dos resultados do mesmo e de todas as 

decisões, em especial do Júri, sem possibilidade de reclamação, sendo sempre e em qualquer 

circunstância, inquestionáveis e definitivas. 

Implica conceder autorização à equipa coordenadora do Projeto de Educação Alimentar para 

a promoção e divulgação das receitas.  

Os vídeos e as fotografias enviadas serão usadas apenas para efeitos de avaliação do júri 

e não serão objeto de divulgação por parte da DRE. 

 

Contactos 

Telefone: 291 705 860, ext. 212 ou 220   

Correio eletrónico: elsa.ss.forte@madeira.gov.pt   


