
 
 

CONCURSO 

 

“Viaje no seu futuro! JOVEM SOMMELIER DE VINHOS ITALIANOS” 

 

REGULAMENTO 

 

INTRODUÇÃO 

 

A primeira edição do concurso “Viaje no seu futuro! JOVEM SOMMELIER DE VINHOS 

ITALIANOS” enquadra-se no âmbito da Semana da Cozinha Italiana 2022, promovida pelo 

Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional italiano e pela Embaixada 

de Itália em Lisboa, que tem entre os seus objetivos o de reforçar o diálogo entre Itália e 

Portugal promovendo as possibilidades de colaboração entre as empresas do sector eno-

gastronómicos. 

O objetivo da iniciativa é formar, dar visibilidade e oferecer oportunidades a jovens sommeliers 

portugueses que desejem especializar-se em vinhos italianos. O concurso avaliará tanto o 

conhecimento geral da vinificação como o potencial dos candidatos para aprenderem sobre os 

vinhos italianos. 

 

ARTIGO 1º. CONVOCATÓRIA E CANDIDATOS 

 

A Embaixada de Itália em Lisboa, em colaboração com a Agência Para a Promoção no 

Estrangeiro e a Internacionalização das Empresas Italianas (ICE), a Câmara de Comércio 

Italiana para Portugal (CCIP), a ALMA, Escola Internacional de Cozinha Italiana, e Escola 

Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) anuncia o concurso “Viaje no seu futuro! 

JOVEM SOMMELIER DE VINHOS ITALIANOS”. 

O concurso está aberto a jovens portugueses, até aos 40 anos de idade, que sejam sommeliers, 

escanções, profissionais da indústria hoteleira e da restauração, distribuição de alimentos e 

bebidas ou estudantes em escolas superiores especializadas e centros de formação. 

O formulário de participação deve ser preenchido, assinado e digitalizado, e depois enviado, 

juntamente com uma cópia do Curriculum Vitae do candidato, ao endereço de e-mail 

uffcomm.lisbona@esteri.it, até à data de prazo das inscrições, indicada no artigo 7º do presente 

regulamento.  

 

ARTIGO 2º. APTIDÕES 

 

Os candidatos deverão ter conhecimentos teóricos e práticos da viticultura em geral. Devem 

também estar interessados em desenvolver um conhecimento profissional do vinho italiano, 

tanto em termos de vinhas clássicas italianas como também da sua geografia vinícola. 
  

ARTIGO 3º. FASES DO CONCURSO 

 

O concurso será dividido em duas fases: a fase de qualificação e a fase final. 

Cada fase será desenvolvida da seguinte forma: 
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- Fase de qualificação: serão admitidos todos os candidatos que satisfaçam os requisitos 

detalhados nos artigos 1º e 2º e que possam provar os seus conhecimentos, sujeitos à avaliação 

dos organizadores do concurso. Esta fase consistirá numa prova escrita, com perguntas gerais 

relativas à enologia, à enografia e à técnica de degustação, e a seguir numa prova prática sobre 

a identificação e descrição da organolética do vinho italiano. 

- Fase final: nesta fase irão participar os cinco candidatos que obtiverem a melhor pontuação 

na fase de qualificação. 

 

ARTIGO 4º. PRÉMIOS 

 

Os prémios serão atribuídos aos dois primeiros vencedores da fase final do concurso, 

consistindo num curso de formação teórica e prática com a duração de uma semana na Escola 

Internacional de Cozinha Italiana da ALMA em Colorno (Parma). O curso prevê visitas a 

adegas, restaurantes italianos, produtores de vinhos, e provas de produtos típicos dos territórios 

italianos mais representativos da gastronomia italiana e da cultura do vinho do país. O prémio 

inclui as despesas de viagem e alojamento. 

 

ARTIGO 5º. JÚRI 

 

O júri é composto por peritos italianos e portugueses de degustações, viticultura, enologia, 

hotelaria, restauração e imprensa especializada e com competências em vinhos italianos. O júri, 

presidido pelo Sr. Embaixador de Itália em Portugal, assistirá e avaliará os testes da fase final 

do concurso. As decisões do júri são inapeláveis.  

 

ARTIGO 6º. COMITÉ TÉCNICO 

 

Um Comité Técnico, composto por representantes das instituições organizadoras, será 

responsável pela seleção dos candidatos que participam na fase de qualificação do concurso, 

pela elaboração das provas escritas, pela definição do conteúdo das provas práticas e pela 

seleção dos produtos utilizados nas mesmas. Será também o mesmo Comité o responsável pela 

marcação e gestão das provas teóricas e práticas. 

 

ARTIGO 7º. INSCRIÇÕES 

 

As inscrições no concurso podem ser feitas até ao dia 15 de dezembro 2022 e implicam a 

aceitação e o cumprimento dos termos e condições do presente regulamento. 

Os vencedores comprometem-se a participar no ano de 2023 na viagem de formação, cujas 

datas exatas serão comunicadas aos vencedores pelos organizadores. 

Qualquer alteração a estas regras que possa ser necessária para melhorar o desenvolvimento do 

concurso será comunicada antes do início das provas. 

 

ARTIGO 8.º AVISO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

O tratamento de dados pessoais para efeitos de admissão às seleções e a eventual atribuição de 

prémios será baseado nos princípios da legalidade, correção e transparência para proteger os 

direitos e liberdades fundamentais dos indivíduos. 

O responsável pelo tratamento dos dados é o Ministério dos Negócios Estrangeiros e 

Cooperação Internacional da República de Itália (MAECI), que atua, neste caso específico, 

através da Embaixada de Itália em Lisboa (os dados de contacto podem ser encontrados no 

website da Embaixada). 



Para consultas ou reclamações, o titular dos dados pode contactar o responsável pela proteção 

de dados pessoais (RPD) do MAECI (Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 

Internacional, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, telefone: 0039 06 36911 (central 

telefónica), e-mail: rpd@esteri.it, pec: rpd@cert.esteri.it). 

A única finalidade dos dados pessoais tratados é a admissão dos candidatos às seleções e a 

gestão dos prémios para os vencedores; 

O tratamento dos dados, efetuado por pessoal nomeado para o efeito, será feito manual e 

automaticamente. 

O interessado pode solicitar o acesso aos seus dados pessoais e, nas condições previstas pela 

regulamentação em vigor, a sua retificação. Dentro dos limites da lei e sem prejuízo das 

consequências para a continuação do processo administrativo, pode também solicitar a 

restrição do processamento ou oposição ao processamento. Nestes casos, o titular dos dados 

deve contactar a Embaixada de Itália em Lisboa, informando o RPD do MAECI para 

informação.  

Se o titular dos dados considerar que os seus direitos foram violados, pode apresentar uma 

queixa ao RPD do MAECI. Em alternativa, pode contactar o RPD do MAECI (Piazza di Monte 

Citorio 121, 00186 ROMA, tel. 0039 06 696771 (central telefónica), e-mail: garante@gpdp.it, 

pec: protocollo@pec.gpdp.it). 
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