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Concurso Nacional de Azeites de Portugal 

2017 
Azeite de Quinta 

Denominação de Origem / Indicação Geográfica 
Modo Produção Biológico 

 

Regulamento 
 

I.  DESTINATÁRIOS 
 
O Prémio Azeites de Portugal destina-se a distinguir lotes homogéneos de Azeite 
Virgem – (Reg. CEE 2568/91), extraídos na campanha 2016/2017, apresentados 
por entidades legalmente constituídas como produtores (DL 381/2007, CAE 
10412) e/ou embaladores de azeite (DL 48/2011, CAE 46322). 
 
 

II. LOTES HOMOGÉNEOS DE AZEITE VIRGEM 
 
CONCURSO NACIONAL DE AZEITES DE PORTUGAL 
Para admissão ao Prémio Azeites de Portugal, os lotes homogéneos terão de ter um 
volume mínimo de 1000 litros. Cada entidade poderá concorrer com um máximo 
de cinco lotes homogéneos, devendo a cada um corresponder uma única e 
exclusiva referência comercial.  
 
 

III.  AMOSTRAGEM DOS LOTES 
 
Os lotes concorrerão ao Prémio Azeites de Portugal através do envio de três 
amostras representativas (Norma ISO 5555), de volume igual ou superior a 
500ml, em embalagem inerte e estanque. 
A recolha e a representatividade das amostras devem ser asseguradas por uma 
entidade idónea legalmente constituída – Notário, Associação, Organismo de 
Controlo, Entidades Públicas – mediante presença no acto, que deverá ser atestada 
através do Anexo 2 devidamente preenchido e subscrito. 
 

IV. REQUISITOS DOS AZEITES 
 
Só serão admitidos lotes homogéneos de azeites classificados na categoria “Virgem 
Extra”, por Painel e Laboratório acreditados pelo Conselho Oleícola Internacional. 
A prova desta classificação poderá fazer-se através da apresentação dos 
respectivos boletins de análise – sensorial e físico-química. 
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Para admissão ao Prémio Azeite de Quinta os lotes deverão ser apresentados por 
detentores de exploração olivícola, e extraídos exclusivamente de azeitona própria, 
situação que poderá ser atestada mediante apresentação do Anexo 3. 
 
Para admissão ao Prémio Denominação de Origem/Indicação Geográfica os 
lotes deverão estar qualificados pela respectiva entidade gestora. A prova desta 
qualificação deverá fazer-se mediante apresentação do Anexo 3A, subscrito pelo 
respectivo Organismo de Controlo.   
 
Para admissão ao Prémio Modo de Produção Biológico os lotes deverão estar 
certificados por Organismo de Controlo reconhecido. A prova desta certificação 
deverá fazer-se mediante apresentação do Anexo 3B. 
 

V. PROVAS 
 
PRÉ-SELECÇÃO 
As amostras admitidas serão submetidas a análise sensorial de pré-selecção pelo 
Painel Oficial do Concurso Nacional de Azeites de Portugal, na qual serão 
confirmados os requisitos sensoriais para classificação como “Virgem Extra”, e o 
respectivo enquadramento na categoria de frutado, utilizando a folha de prova 
constante do Anexo 4: 
 
- Frutado Verde Intenso – Norma COI/T.20/Doc.15 – Classificação como “Frutado 
Verde” e mediana da intensidade de frutado superior a 6. 
 
- Frutado Verde Médio – Norma COI/T.20/Doc.15 – Classificação como “Frutado 
Verde” e mediana da intensidade de frutado igual ou superior a 3, e igual ou 
inferior a 6.    
 
- Frutado Verde Suave – Norma COI/T.20/Doc.15 – Classificação como “Frutado 
Verde” e mediana da intensidade de frutado inferior a 3. 
 
- Frutado Maduro – Norma COI/T.20/Doc.15 – Classificação como “Frutado 
Maduro”.    
    
FASE FINAL 
As amostras admitidas na sequência da pré-selecção serão submetidas a análise 
sensorial pelo Painel Oficial do Concurso Nacional de Azeites de Portugal, sendo 
pontuadas com recurso à folha de prova constante do Anexo 5, em cada uma das 
quatro categorias atribuídas na pré-selecção. (Em caso de empate o primeiro 
critério de desempate será a preferência pelo azeite com menor grau de acidez, e o 
segundo critério a preferência pelo azeite com menor índice de peróxidos.) 
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VI. CLASSIFICAÇÕES 

 
 
CONCURSO NACIONAL DE AZEITES DE PORTUGAL 
 
Com base nas pontuações atribuídas pelo Painel Oficial do Concurso Nacional de 
Azeites de Portugal, serão atribuídas as seguintes classificações: 
 
FRUTADO VERDE INTENSO 
AZEITES COM PONTUAÇÂO MÍNIMA 70 PONTOS: 
- Medalha de Ouro Azeite de Quinta ao lote com menos de 3000 litros que obtiver a 
maior pontuação 
- Medalha de Prata Azeite de Quinta ao lote com menos de 3000 litros que obtiver a 
segunda maior pontuação 
- Medalha de Bronze Azeite de Quinta ao lote com menos de 3000 litros que 
obtiver a terceira maior pontuação 
 
FRUTADO VERDE MÉDIO 
AZEITES COM PONTUAÇÂO MÍNIMA 70 PONTOS: 
- Medalha de Ouro Azeite de Quinta ao lote com menos de 3000 litros que obtiver a 
maior pontuação 
- Medalha de Prata Azeite de Quinta ao lote com menos de 3000 litros que obtiver a 
segunda maior pontuação 
- Medalha de Bronze Azeite de Quinta ao lote com menos de 3000 litros que 
obtiver a terceira maior pontuação 
 
FRUTADO VERDE SUAVE 
AZEITES COM PONTUAÇÂO MÍNIMA 65 PONTOS: 
- Medalha de Ouro Azeite de Quinta ao lote com menos de 3000 litros que obtiver a 
maior pontuação 
- Medalha de Prata Azeite de Quinta ao lote com menos de 3000 litros que obtiver a 
segunda maior pontuação 
- Medalha de Bronze Azeite de Quinta ao lote com menos de 3000 litros que 
obtiver a terceira maior pontuação 
 
FRUTADO MADURO 
AZEITES COM PONTUAÇÂO MÍNIMA 60 PONTOS: 
- Medalha de Ouro Azeite de Quinta ao lote com menos de 3000 litros que obtiver a 
maior pontuação 
- Medalha de Prata Azeite de Quinta ao lote com menos de 3000 litros que obtiver a 
segunda maior pontuação 
- Medalha de Bronze Azeite de Quinta ao lote com menos de 3000 litros que 
obtiver a terceira maior pontuação 
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PRÉMIO DENOMINAÇÃO DE ORIGEM/INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 
- Medalha de Ouro ao lote qualificado em cada DO/IG que obtiver, na Fase Final, a 
maior pontuação, independentemente da categoria de frutado, e uma 
pontuação mínima de 60 pontos.  
 
PRÉMIO MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO 
- Medalha de Ouro MPB ao lote certificado em MPB que obtiver, na Fase Final, a 
maior pontuação, independentemente da categoria de frutado, e uma 
pontuação mínima de 70 pontos. 
- Medalha de Prata MPB ao lote certificado em MPB que obtiver, na Fase Final, a 
segunda maior pontuação, independentemente da categoria de frutado, e uma 
pontuação mínima de 65 pontos. 
- Medalha de Bronze MPB ao lote certificado em MPB que obtiver, na Fase Final, a 
terceira maior pontuação, independentemente da categoria de frutado, e uma 
pontuação mínima de 60 pontos. 
 
 
PRÉMIO GRANDES LOTES 
- Medalha de Ouro Grandes Lotes ao lote de volume superior a 20000 litros que 
obtiver, na Fase Final, a maior pontuação, independentemente da categoria de 
frutado, e uma pontuação mínima de 60 pontos. 
 
 
PRÉMIO PRESTÍGIO 
- Medalha Prestígio ao lote que obtiver a maior pontuação absoluta, calculada a 
partir das pontuações atribuídas pelo Painel Oficial do Concurso Nacional de 
Azeites de Portugal, e uma pontuação mínima de 80 pontos. 
 
As decisões do Painel Oficial do Concurso Nacional de Azeites de Portugal, uma vez 
validadas pelo Presidente do Júri e pelo Director de Concurso, não serão passíveis 
de recurso.  
 
 

VII. REGRAS DE UTILIZAÇÃO DAS MENÇÕES AO PRÉMIO NA 
ROTULAGEM 

 
As embalagens de azeites pertencentes aos lotes premiados poderão utilizar a 
menção referente à respectiva classificação na rotulagem para a campanha em 
questão. Esta menção poderá ser acompanhada de imagem fornecida pela 
organização do Prémio, estando interdita a sua adulteração, bem como a utilização 
de qualquer outra imagem ou logótipo institucional. A utilização da citada menção 
e imagem em embalagens de azeites pertencentes a outros lotes está estritamente 
interdita, reservando-se a organização do Concurso o direito a verificar a sua 
correcta utilização no circuito comercial. 
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VIII. INSCRIÇÃO 
 
A inscrição no Concurso Nacional de Azeites de Portugal encontra-se formalizada 
através da recepção no Secretariado do Concurso dos seguintes elementos: 
 
Por cada lote: 
 
- Anexo 1 – Ficha de Inscrição; 
- Anexo 2 – Declaração de representatividade; 
- Cheque/comprovativo de transferência no valor de 100€, ISENTOS IVA ao abrigo 
do Art. 9º do CIVA, à ordem de: 
CEPAAL – Concurso Nacional Azeites – IBAN PT50.0010.0000.5062.9170.0024.6;  
 
- Azeites de Quinta – Anexo 3; 
- Azeites DO/IG – Anexo 3A; 
- Azeites MP Biológico – Anexo 3B; 
 
- 3 Amostras 500 ml; 
- 2 Amostras do produto final, embalado, para fins promocionais; 

 
- DATA LIMITE DE RECEPÇÃO DAS AMOSTRAS E DOCUMENTAÇÃO: 30 de 

ABRIL de 2017. 
 
A inscrição no Concurso Nacional de Azeites de Portugal implica a aceitação do 
presente regulamento. 
 
Envio para:  
Secretariado do Concurso Nacional de Azeites de Portugal 2017. 
Quinta das Cegonhas, Apartado 331, 2001-904, Santarém.   
 
Para mais informações contactar: 
Secretariado do Concurso Nacional de Azeite Virgem Extra: 
geral@concursonacionaldeazeite.pt 
www.concursonacionaldeazeite.pt 
Telefone: +351 285 250 990 
                     O Director De Concurso 
 
 
 
                                                                                                               Henrique Herculano 
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Campanha 2016/2017 

 

Prémio Mario Solinas Portugal   
 

Regulamento 
 
 

I.  DESTINATÁRIOS 
 
O Prémio Mário Solinas Portugal destina-se a distinguir lotes homogéneos de 
Azeite Virgem – (Reg. CEE 2568/91), extraídos na campanha 2016/2017, 
apresentados por entidades legalmente constituídas como produtores (DL 
381/2007, CAE 10412) e/ou embaladores de azeite (DL 48/2011, CAE 46322). 
 

II. LOTES HOMOGÉNEOS DE AZEITE VIRGEM 
 
PRÉMIO MARIO SOLINAS PORTUGAL 
Para admissão ao Prémio Mario Solinas Portugal, os lotes homogéneos terão de ter 
um volume mínimo de 3000 litros. Cada entidade poderá concorrer com um lote 
homogéneo, armazenado num só depósito, a qual deverá corresponder uma única 
e exclusiva referência comercial. 
 

III.  AMOSTRAGEM DOS LOTES 
 
Os lotes concorrerão ao Prémio Mario Solinas Portugal através do envio de três 
amostras representativas (Norma ISO 5555), de volume igual ou superior a 
500ml, em embalagem inerte e estanque. 
A recolha e a representatividade das amostras devem ser asseguradas por um 
notário ou figura legal equivalente, mediante presença no acto, que deverá ser 
atestada através do Anexo 2 devidamente preenchido e subscrito. 
 
O respectivo depósito contentor deverá ser selado na presença do notário, 
devendo a selagem manter-se até divulgação dos resultados. 
     

IV. REQUISITOS DOS AZEITES 
 
Só serão admitidos lotes homogéneos de azeites classificados na categoria “Virgem 
Extra”, por Painel e Laboratório acreditados pelo Conselho Oleícola Internacional. 
A prova desta classificação poderá fazer-se através da apresentação dos 
respectivos boletins de análise – sensorial e físico-química. 
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V. PROVAS 
 
PRÉ-SELECÇÃO 
As amostras admitidas serão submetidas a análise sensorial de pré-selecção pelo 
Painel Oficial do Concurso Nacional de Azeites de Portugal, na qual serão 
confirmados os requisitos sensoriais para classificação como “Virgem Extra”, e o 
respectivo enquadramento na categoria de frutado, utilizando a folha de prova 
constante do Anexo 4: 
 
- Frutado Verde Intenso – Norma COI/T.20/Doc.15 – Classificação como “Frutado 
Verde” e mediana da intensidade de frutado superior a 6. 
 
- Frutado Verde Médio – Norma COI/T.20/Doc.15 – Classificação como “Frutado 
Verde” e mediana da intensidade de frutado igual ou superior a 3, e igual ou 
inferior a 6.    
 
- Frutado Verde Suave – Norma COI/T.20/Doc.15 – Classificação como “Frutado 
Verde” e mediana da intensidade de frutado inferior a 3. 
 
- Frutado Maduro – Norma COI/T.20/Doc.15 – Classificação como “Frutado 
Maduro”.    
    
FASE FINAL 
As amostras admitidas na sequência da pré-selecção serão submetidas a análise 
sensorial pelo Painel Oficial do Concurso Nacional de Azeites de Portugal, sendo 
pontuadas com recurso à folha de prova constante do Anexo 5, em cada uma das 
quatro categorias atribuídas na pré-selecção. (Em caso de empate o primeiro 
critério de desempate será a preferência pelo azeite com menor grau de acidez, e o 
segundo critério a preferência pelo azeite com menor índice de peróxidos.) 
 
PRÉMIO MARIO SOLINAS PORTUGAL 
As amostras de volume igual ou superior a 3000 litros que obtiverem, na Fase 
Final, as seis pontuações mais elevadas em cada uma das quatro categorias de 
frutado serão submetidas a análise sensorial pelo Painel Premio Mario Solinas 
Portugal, constituído por Chefes de Painéis de Provadores reconhecidos pelo COI, 
sendo pontuadas com recurso à folha de prova constante do Anexo 5. 
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VI. CLASSIFICAÇÕES 
 
PRÉMIO MARIO SOLINAS PORTUGAL 
Com base nas pontuações atribuídas pelo Painel Prémio Mario Solinas Portugal, 
serão atribuídas as seguintes classificações: 
 
FRUTADO VERDE INTENSO  
AZEITES COM PONTUAÇÂO MÍNIMA 70 PONTOS: 
- 1º Prémio ao lote com maior pontuação 
- 2º Prémio ao lote com a segunda maior pontuação 
- 3º Prémio ao lote com a terceira maior pontuação 
- Diploma de Finalista aos lotes selecionados para o Prémio Mario Solinas que não 
obtenham nenhuma das três classificações anteriores. 
 
FRUTADO VERDE MÉDIO 
AZEITES COM PONTUAÇÂO MÍNIMA 70 PONTOS: 
- 1º Prémio ao lote com maior pontuação 
- 2º Prémio ao lote com a segunda maior pontuação 
- 3º Prémio ao lote com a terceira maior pontuação 
- Diploma de Finalista aos lotes selecionados para o Prémio Mario Solinas que não 
obtenham nenhuma das três classificações anteriores. 
 
FRUTADO VERDE SUAVE 
AZEITES COM PONTUAÇÂO MÍNIMA 65 PONTOS: 
- 1º Prémio ao lote com maior pontuação 
- 2º Prémio ao lote com a segunda maior pontuação 
- 3º Prémio ao lote com a terceira maior pontuação 
- Diploma de Finalista aos lotes selecionados para o Prémio Mario Solinas que não 
obtenham nenhuma das três classificações anteriores.  
 
FRUTADO MADURO 
AZEITES COM PONTUAÇÂO MÍNIMA 60 PONTOS: 
- 1º Prémio ao lote com maior pontuação 
- 2º Prémio ao lote com a segunda maior pontuação 
- 3º Prémio ao lote com a terceira maior pontuação 
- Diploma de Finalista aos lotes selecionados para o Prémio Mario Solinas que não 
obtenham nenhuma das três classificações anteriores. 
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VII. REGRAS DE UTILIZAÇÃO DAS MENÇÕES AO PRÉMIO NA ROTULAGEM 
 
As embalagens de azeites pertencentes aos lotes premiados poderão utilizar a 
menção “Prémio Mario Solinas Portugal” referente à respectiva classificação na 
rotulagem para a campanha em questão. Esta menção poderá ser acompanhada de 
imagem fornecida pela organização do Prémio, estando interdita a sua adulteração, 
bem como a utilização de qualquer outra imagem ou logótipo institucional. A 
utilização da citada menção e imagem fica condicionada ao número de embalagens 
do referido lote que sejam declaradas pelo produtor. A sua inclusão no rótulo 
deverá ser feita através de uma etiqueta auto-adesiva numerada com uma 
superfície máxima de 7 cm2, na qual deve constar também o ano de concessão do 
prémio. A utilização da menção e imagem em embalagens de azeites pertencentes 
a outros lotes está estritamente interdita, reservando-se a organização do 
Concurso o direito a verificar a sua correcta utilização no circuito comercial. 
Em caso de verificação de incumprimento, a entidade responsável será interditada 
de apresentar-se a futuras edições do concurso, e serão também notificadas as 
autoridades competentes. 
 

IX. INSCRIÇÃO 
 
A inscrição no Prémio Mario Solinas Portugal encontra-se formalizada através da 
recepção no Secretariado do Concurso dos seguintes elementos: 
Por cada lote: 
 
- Anexo 1 – Ficha de Inscrição; 
- Anexo 2 – Declaração de representatividade; 
- Boletim de Análise Sensorial e Físico-química emitido por laboratório acreditado 
pelo COI. 
- Cheque/comprovativo de transferência no valor de 100€, ISENTOS IVA ao abrigo 
do Art. 9º do CIVA, à ordem de: 
CEPAAL – Concurso Nacional Azeites – IBAN PT50.0010.0000.5062.9170.0024.6;  
 
 
- 3 Amostras 500 ml; 
- 2 Amostras do produto final, embalado, para fins promocionais; 

 
 
- DATA LIMITE DE RECEPÇÃO DAS AMOSTRAS E DOCUMENTAÇÃO: 30 de 

ABRIL de 2017. 
 
 
A inscrição no Prémio Mario Solinas Portugal implica a aceitação do presente 
regulamento. 
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O processo de inscrição deverá ser remetido para: 
 
 
Secretariado do Concurso Nacional de Azeites de Portugal 2017. 
Quinta das Cegonhas, Apartado 331, 2001-904, Santarém.   
 
 
 
 
Para mais informações contactar: 
Secretariado do Concurso Nacional de Azeites de Portugal: 
geral@concursonacionaldeazeite.pt 
www.concursonacionaldeazeite.pt 
Telefone: +351 285 250 990 
 
 
 
 
 
         O Director de Concurso 
 
 
 

                                                                                                                             
Henrique Herculano 
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Campanha 2016/2017 

Feira Nacional de Agricultura 2017 
 

Prémio Mario Solinas Portugal ………………………………………..…………………………  

 
Concurso Nacional de Azeites de Portugal  

- Azeite de Quinta – Anexo 3 .………………………………………………………………  

- Azeite Qualificado – DO/IG  -  Anexo 3A ……………………….……………………………  

- Azeite Certificado - Modo Produção Biológico – Anexo 3B.……….………………..   

 
(Assinale a(s) pretendida(s)) 

Anexo 1 
(Regulamento - Preenchimento total obrigatório por cada lote a concurso) 

Ficha de Inscrição 
 
Nome ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Residente/Com Sede em _____________________________________________________________________________________ 
 
Código Postal ____________-______   ______________________________ NIF _____________________CAE________________ 
 
Pessoa de contacto: ______________________ Telemóvel ______________ Mail ___________________________________ 
 
Possui no seu armazém situado em _________________________________________________________________________ 
 
Freguesia de _________________________________Concelho de ___________________________________________________ 
 
O depósito nº ______________ com o lote de ________________________________ litros que submete a concurso,  
 
comercializado com a referência comercial  _____________________________________________________________. 
 
Conhece as condições que regem este concurso às quais se submete. 
 
Anexa comprovativo de pagamento ao CEPAAL-CNAP a importância de 100 euros, realizado por 
(cheque/transferência bancária) nº _____________________ do Banco _______________________________________. 
  
(Localidade e Data) __________________________________________,_______ de ______________________ de 20________. 
 
(Assinatura e Carimbo) 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________   
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Campanha 2016/2017 

 

Feira Nacional de Agricultura 2017 

Prémio Mario Solinas Portugal 
 

Concurso Nacional de Azeites de Portugal 
 

Azeite de Quinta 

Azeite – DO/IG 

Azeite - M. P. Biológico 

 

Anexo 2 
(Regulamento) 

 
Minuta da Declaração de representatividade do lote: 
 
(Nome) ______________________________________________________ (Notário, Associação, Entidade Pública, etc.)  
 
reconhecida(o) por ____________________________ (Min. Adm. Interna, Min. Agricultura, Min. Justiça, etc.),  
 
residente/com Sede em _____________________________________________________________________________________  
 
declara que o produtor (nome do concorrente) ___________________________________________________________,  
 
contribuinte nº __________________ com sede em ______________________________________________________ possui  
 
o lote de azeite de volume _________________________ litros,  a que correspondem as amostras enviadas:  
 
com a identificação__________________, no depósito _________ situado no armazém _________________________ 
 
localizado em _____________________ na freguesia de ___________________ no concelho de ____________________ . 
 
 
 
 
 
 
Data: 
 
 
(Assinatura e Carimbo) 
 
 
 ________________________________________________________________________________________________________________ 
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Campanha 2016/2017 

 

 
Feira Nacional de Agricultura 2017 

Concurso Nacional de Azeites de Portugal – Azeite de Quinta 

 

Anexo 3 
(Regulamento) 

 
Minuta da Declaração de conformidade para lotes extraídos exclusivamente de azeitona própria, 
proveniente de uma única exploração olivícola. 
 
Nome _________________________________________________________________NIF  ____________________________________  
 
Com o CAE ____________________________________ associado à exploração olivícola, declara, para efeitos de  
 
admissibilidade  do lote de azeite virgem contido no depósito referido como _______________________ ao  
 
Prémio “Azeite de Quinta”, do Concurso Nacional de Azeites de Portugal, que o mesmo foi obtido a  
 
partir de azeitona própria, produzida na(s) seguinte(s) parcela(s) do Sistema de Informação  
 
Parcelar do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. : 
 
Parcela Nº______________________________________________________________________________________________________ 
 
Parcela Nº______________________________________________________________________________________________________ 
 
Parcela Nº______________________________________________________________________________________________________ 
 
Parcela Nº______________________________________________________________________________________________________ 
 
Parcela Nº______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
(Data) ________ de _____________ de 20____. 
 
 
 
 
 
(Assinatura e Carimbo) _______________________________________________________________________________________ 
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Campanha 2016/2017 
 

Feira Nacional de Agricultura 2017 

Concurso Nacional de Azeites de Portugal – DO/IG 

 

Anexo 3A 
(Regulamento) 

 
Minuta da Declaração de conformidade para lotes qualificados com Denominação de 
Origem/Protegida/Indicação Geográfica Protegida.  
 
Nome _____________________________________________________________ (Organismo  Privado de Certificação)  
 
reconhecido pelo MAFDR, com sede em ____________________________________________________________________ 
          
declara que a entidade (nome do concorrente) ____________________________________________________________ 
 
Residente/Com Sede em _____________________________________________________________________________________ 
 
Código Postal ____________-_______         ________________________________________________________________________ 
 
possui o lote de azeite virgem no depósito identificado como ___________ no seu armazém situado em  
 
______________________________Freguesia de ___________________Concelho de ___________________________________ 
 
em conformidade com o Caderno de Especificações de  ________________________________________________ 
 
 
(Data) ________ de _____________ de 20____. 
 
 
Identificação do declarante _________________________________________________________________________________ 
 
 
Função________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
(Assinatura e Carimbo) _____________________________________________________________________________________ 
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Feira Nacional de Agricultura 2017 

Concurso Nacional de Azeites de Portugal - M.P. Biológico 

 

Anexo 3B 
(Regulamento) 

 
 
Minuta da Declaração de conformidade para lotes certificados sob o Modo de Produção Biológico.  
 
Nome _____________________________________________________________ (Organismo  Privado de Certificação)  
 
reconhecido pelo MAFDR, com sede em ____________________________________________________________________ 
          
declara que a entidade (nome do concorrente) ____________________________________________________________ 
 
Residente/Com Sede em _____________________________________________________________________________________ 
 
Código Postal ____________-_______         ________________________________________________________________________ 
 
possui o lote de azeite virgem no depósito identificado como ___________ no seu armazém situado em  
 
______________________________Freguesia de ___________________Concelho de ___________________________________ 
 
em conformidade com o Modo de Produção Biológico. 
 
 
(Data) ________ de _____________ de 20____. 
 
 
 
Identificação do declarante__________________________________________________________________________________ 
 
 
Função________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
(Assinatura e Carimbo) _____________________________________________________________________________________ 
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Anexo 4 – Folha de Prova de Pré-Selecção 
 
 
 
INTENSIDADE DE PERCEPÇÃO DE DEFEITOS 
 
Tulha/Bôrras                        l_______________________________________________________________ 
 

Môfo/Humidade/Terra      l_______________________________________________________________ 
 

Avinhado/Ácido             l_______________________________________________________________ 
 
Madeira Húmida             l_______________________________________________________________ 
 
Ranço                           l_______________________________________________________________ 
 
Outros Defeitos             l_______________________________________________________________ 
 
 
INTENSIDADE DE PERCEPÇÃO DE ATRIBUTOS POSITIVOS 
 
Frutado                         l_______________________________________________________________ 

Verde   Maduro  

 
Amargo                      l_______________________________________________________________ 
 
Picante                         l_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Código da Amostra ________________________________________________________________________ 
 
Provador ___________________________________________________________________________________ 
 
 
Data _________________________________ Observações_________________________________________ 
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Anexo 5 – Folha de Prova Final            

        
 
 
Código da amostra ___________ Provador ___________________________________________ Data ____________________ 
 

Sensações olfactivas (máximo 35 pontos)   

  Frutado de azeitona (0-7)   

  Outros frutos (0-3)   

  Verde (erva/folha) (0-2)   

  Outras sensações positivas (0-3)   

  Harmonia (0-20) (a)   

      

  Sub-total (1)   

   

Sensações gustativas-retronasais (máximo 45 pontos) 

  Frutado de azeitona (0-10)   

  Doce (0-4)   

  Amargo (0-3)   

  Picante (0-3)   

  Verde (erva/folha) (0-2)   

  Outras sensações positivas (0-3)   

  Harmonia (0-20) (a)   

      

  Sub-total (2)   

   

Sensação final olfacto-gustativa (máximo 20 pontos) 

  Complexidade (0-10) (b)   

  Persistência (0-10)    

      

  Sub-total (3)   

  

 

FRUTADO 

Verde (0-10)    

Maduro (0-10)   
 

  Nota Final (1+2+3)   
 

(a) A Harmonia aumenta quando os atributos estão equilibrados. 
(b) A Complexidade aumenta com o número e intensidade de aromas e flavours.  


