
 

 

 

 

 

Semana Gastronómica do Queijo -  Normas de funcionamento  
 

1. Enquadramento e objetivos 
 

1.1    A Semana Gastronómica do Queijo (SCG) integrada na campanha “SerpApetece - Culinária, 
Cultura e Natureza”, é uma iniciativa promovida anualmente pelo Município de Serpa, em 
fevereiro, através da qual se convidam os estabelecimentos de restauração, hotelaria e 
similares a desenvolver e apresentar nas suas ementas, pratos confecionados com queijo e 
produtos associados.  

1.2   A semana Gastronómica do Queijo tem como objetivos: 
- Promover a Feira do Queijo do Alentejo, que decorre no Parque de Feiras e Exposições de 
Serpa de 24 a 26 de fevereiro de 2023; 
- Promover o recurso Queijo e a sua importância para a sustentabilidade do território; 
- Promover a utilização do Queijo e dos seus subprodutos na oferta gastronómica do concelho; 
- Incentivar a inovação e a criatividade nos pratos da gastronomia local, como forma de cativar 
novos clientes; 
- Promover a gastronomia como património cultural e produto turístico 

 
2. Âmbito 

A iniciativa é aberta a todos os estabelecimentos de restauração e similares do concelho de Serpa, 

incluindo unidades hoteleiras, que disponham de instalações próprias para fornecimento de 

refeições. 

 
3. Formas de Participação 

3.1. A participação é gratuita mas os estabelecimentos interessados em aderir à iniciativa 

deverão efetuar a inscrição prévia através do preenchimento de formulário próprio, que se 

encontra disponibilizado atempadamente no site do município – www.cm- serpa.pt. Este 

formulário pode ser também solicitado ao CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico de Serpa, presencialmente ou através do e-mail cades@cm- serpa.pt. 

3.2. As inscrições decorrem até ao dia 2 de fevereiro de 2023; 

3.3. Constituem-se como critérios de participação a qualidade e atratividade do prato proposto 

e a sua adequação aos objetivos da iniciativa; 

3.4. Cada estabelecimento deverá enviar, juntamente com a inscrição, a receita de um prato 

disponibilizado durante a SGQ. 

 
4. Funcionamento 

4.1. Durante o período em que decorrer a iniciativa cada estabelecimento  apresentará um 

prato ou mais prato(s) confecionados com queijo ou produtos relacionados. 

4.2. São definidas 5 modalidades de participação, podendo o estabelecimento optar pela 

modalidade ou modalidades que entender mais adequada: 

- Entrada 

- Prato principal 

- Sobremesa  

- Menu de degustação/Petisco    

- Pequeno-almoço 
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4.3 O estabelecimento responsabiliza-se pela existência dos pratos durante o horário de 

funcionamento da iniciativa. Em caso de rotura de stock, recomenda-se que seja oferecida 

ao cliente a hipótese de consumir uma alternativa, que cumpra os objetivos da iniciativa. 

 
5. Certificados de participação 

Será atribuído a cada um dos estabelecimentos aderentes um certificado de participação. 
 

6. Promoção e Divulgação 

6.1. O município de Serpa garante a divulgação e publicidade da Semana Gastronómica do               

Queijo, bem como a lista dos estabelecimentos participantes; 

6.2. O município disponibilizará aos estabelecimentos participantes materiais promocionais 

específicos; 

6.3.  Os estabelecimentos participantes garantem a colocação em local bem visível do cartaz da 

iniciativa e outro material de divulgação a fornecer pelo município, durante o período da 

iniciativa. 

6.4.  Em simultâneo decorrerá o Passatempo fotográfico – “ApeteceSelfie”, que visa promover 

e reforçar a visibilidade da iniciativa e estimular a criatividade dos participantes, tendo como 

base a recolha de fotografias dos pratos servidos nos restaurantes e nos alojamentos 

aderentes à iniciativa. 

Para participar no passatempo basta enviar fotografias tiradas num dos estabelecimentos 

aderentes para cades@cm-serpa.pt, autorizando a utilização das imagens por parte do 

Município de Serpa, apenas durante o decorrer da iniciativa. 

 

7. Dúvidas e Omissões 

As omissões e dúvidas de interpretação das presentes normas de participação serão resolvidas 

pelo Município de Serpa. 
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