2° FESTIVAL GASTRONÔMICO RAIZES
DE PORTO SEGURO/BA

REGULAMENTO 2022

OBJETIVO

Regulamentar a 2ª edição do Festival Gastronômico Raízes de Porto Seguro, no período
de 12 a 30 de abril de 2022, estabelecendo as regras de participação e orientação
conceitual do evento. O Festival se propõe a ser uma ferramenta de diferencial
competitivo, posicionar o município de Porto Seguro como berço da cultura brasileira
expresso por meio da gastronomia, e, gerar negócio para os estabelecimentos
participantes e ganho de imagem para o destino.
CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
Poderão se inscrever no Festival pessoas jurídicas legalmente constituídas há pelo
menos 06 meses, atendendo os seguintes critérios:
• que esteja regularmente inscrita nos órgãos competentes do município de Porto
Seguro, com endereço fiscal no município, e que esteja em dia com as suas obrigações
para com o fisco municipal;
• que desenvolva atividades gastronômicas, que possua alvará de licença e
funcionamento e selo Porto Seguro Responsável, além de atender as normas da
Vigilância Sanitária e as “Boas Práticas” descritas na Resolução RDC 216/2004 (Anvisa),
garantindo que todos os procedimentos de higiene sejam integralmente cumpridos para
a prevenção da Covid-19.
FORMATO
•

A empresa participante pode vender o (s) prato (s) inscrito (s) tanto para
consumo no estabelecimento (formato presencial) quanto no sistema delivery
ou retirada na loja, estando em consonância com as normativas sanitárias
vigentes;

•

Para participação no Festival, os estabelecimentos participantes deverão criar um novo
prato, conforme tema do evento, que poderá ser ofertado em edição limitada durante
a realização do Festival, ou se incorporar ao cardápio. O tema da 2º edição do festival

será “História e Cultura”, destacando a influência de fatos e personagens
históricos na Gastronomia Contemporânea Brasileira.

Nota: O Festival se soma às comemorações cívicas, históricas e culturais do mês de
Abril, ocasião que o município de Porto Seguro celebra o nascimento da Nação
Brasileira.
CRONOGRAMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abertura das Inscrições: 21/02/2022
Período de inscrição: 21/02/2022 a 14/03/2022
Mentorias: 07/03 a 18/03/2022
Pagamento da taxa de adesão: até 14/03/2022
Envio da descrição do prato participante: até 18/03/2021
Fotografia do (s) prato (s): 07/03 a 25/03/2022
Capacitações: 28/03 a 08/04/2022
Evento de Abertura: 12/04/2022
Realização do Festival: 12 a 30/04/2022
Escola Gastronômica: 22 e 23/04/2022
Banquetes: A definir
Encontro Encerramento: até 08/05/2022

Nota: a agenda de mentorias será oferecida em formato virtual, em quantidade limitada,
devendo a empresa participante agendar diretamente com o responsável pelas
mentorias.
Cronograma de fotografia dos pratos:
Visando otimizar a agenda para fotografia dos pratos, e considerando que este item impacta
diretamente na divulgação do Festival, o cronograma será informado com antecedência, com
agenda por território. A publicação dos pratos nas mídias sociais do Festival será feita a medida
e na ordem das fotografias concluídas.

NOTA: Caso por algum motivo a empresa após o aceite não estiver com o (s) prato (s)
preparado (s) no dia e horário agendado, será cobrado uma taxa extra de R$ 300,00
(trezentos reais) para novo deslocamento da equipe técnica.

CATEGORIAS
O Festival terá 05 (cinco) categorias distintas:
•
•

•
•
•

Prato principal: nesta categoria poderão se inscrever restaurantes, pizzarias e cabanas
de praia;
Petiscos: poderão se inscrever bares, restaurantes e cabanas de praia;
Lanches: lanchonetes, hamburguerias, padarias, tapiocarias e afins;
Sobremesa: mesmos estabelecimentos da categoria acima citada, incluindo
confeitarias, docerias e sorveterias;
Drinks: poderão se inscrever bares, restaurantes, cabanas de praia e afins.

Os estabelecimentos poderão se inscrever em uma das categorias acima citadas, sendo
facultada a inscrição desde que seja “drink”, sem custo adicional da taxa de adesão.
NOTAS:

•
•
•

Os pratos inscritos na categoria “Prato Principal” deverão ser ofertados no
tamanho/formato “individual”;
A organização do evento tem o direito de excluir uma das categorias caso tenha
menos de 04 empresas participantes;
Todos os estabelecimentos deverão definir os valores dos pratos de acordo com a
sua ficha técnica e posicionamento do estabelecimento, não havendo valores
mínimo e máximo por categoria.

INSCRIÇÕES
•

O período de inscrição será de 21/02 a 14/03/2022;

•
Os estabelecimentos inscritos apresentarão prato (s) específico (s) e inédito (s)
criado (s) para o evento, cuja criação e nome do prato remeta a fotos e personagens
históricos brasileiros (locais ou nacionais), preferencialmente utilizando ingredientes
regionais;
As inscrições acontecerão de forma eletrônica através de preenchimento
completo do formulário através do link https://raizesdeportoseguro.com.br/inscricao/ ,
ou por meio de formulário disponível com os realizadores. Dúvidas poderão ser
consultadas pelo e-mail raizesde portoseguro@gmail.com
•

Documentação necessária: Cartão de CNPJ atualizado, Alvará da Vigilância
Sanitária atualizado, Alvará de Licença e Funcionamento devidamente válido e cópia do
RG e CPF do representante legal (envio de todos os documentos exclusivamente por email);
•

•
A taxa de adesão/inscrição é de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) por empresa e
o pagamento deverá ser efetuado através de depósito ou transferência bancária de
titularidade da Abrasel, por meio da conta corrente BANCO SICOOB, AGÊNCIA
(COOPERATIVA) 3021, C/C: 18.585-0, CNPJ: 44.195.916/0001-10 ou através da Chave
PIX: 73- 99816-9950;
•
As empresas associadas à Abrasel terão desconto de 50% da taxa de adesão;
•
Na ficha de inscrição, o responsável deverá autorizar, expressamente: a
utilização da sua marca, de seu estabelecimento e do prato (foto) participante para
divulgação nas mídias do evento e ações promocionais do festival;
•

O estabelecimento deverá entregar mídia com sua marca/logomarca em corel,
photoshop ou pdf para o material de divulgação;

•
Ao se inscrever no Festival, o participante está ciente que seu prato será avaliado
por uma comissão formada por 2 ou 3 integrantes, profissionais do Senac ou técnicos
indicados pela Comissão Organizadora, que elegerá 06 (seis) destaques a saber:
ü Prato Campeão de Vendas (medido em unidade de pratos vendidos);
ü Melhor apresentação visual (análise técnica feita a partir da fotografia);
ü Originalidade (análise técnica feita a partir de itens como nome do prato,
ingredientes utilizados, criatividade e afins);
ü História do Prato (considerando o tema do Festival);
ü Prato mais curtido (considerando as redes sociais do Festival e rede social oficial
do estabelecimento);
ü Promoção digital (considerando o número de reposts nas redes sociais do
Festival e rede social oficial do estabelecimento).
•
Apenas um prato dentre todos os inscritos no Festival será agraciado com cada
uma das categorias de destaque, cabendo ao corpo de jurados decidir em caso de
empate.
CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
A participação no festival implica nas seguintes condições, como benefícios e obrigações dos
empreendimentos inscritos:
• Ter o prato (s) do seu estabelecimento divulgado pelas ferramentas de marketing do evento,
com fotografia produzida pelo evento. A ordem da divulgação seguirá a ordem de confirmação
das inscrições, desde que tenha atendido à agenda de fotografias;
• Receber uma peça de sinalização externa de Participante Oficial do Evento, para uso no
período do Festival;
• O empresário e toda a sua equipe terá direito também a participar de capacitações técnicas
online e/ou presenciais oferecidas pelo SENAC e pelo SEBRAE;

• Apresentar o (s) prato (s) inscrito (s) aderentes ao tema do evento, a saber: História e Cultura.
O nome do prato, os ingredientes utilizados e sua a apresentação também deverão remeter ao
tema central;
• Manter o prato no cardápio, com o preço estipulado para os produtos anunciados durante
toda execução do festival, condições de pagamento, de funcionamento e de entrega;
• Usar os EPIs relacionados à área, como toucas, luvas, máscaras, aventais, etc...
• Seguir todas as orientações de higienização para prevenção e combate à COVID19, descritas
no Selo Porto Seguro Responsável, além de cumprir as determinações da Resolução RDC
216/2004;
• Manter sempre válido os Alvarás Sanitários e de Licença e Funcionamento;
• Comunicar à comissão organizadora do evento qualquer situação que comprometa a
manutenção do inscrito no Festival;
• Preencher integralmente todos os documentos e requisitos para inscrição;
• Estar ciente de todas as condições presentes neste regulamento;
• Utilizar os materiais promocionais de divulgação do Festival em seu estabelecimento;
• Fornecer dados necessários para divulgação na imprensa;
• Promover evento gastronômico em seu estabelecimento durante o período do Festival,
divulgando seu prato e fazendo referência ao tema central, desde que previamente aprovado
pela Coordenação do Festival e que as peças de comunicação estejam harmonizadas da
programação visual do evento;
• Permitir a utilização de sua imagem, do (s) prato (s) inscrito (s) e de seu estabelecimento para
divulgação do festival;
• Contatar única e exclusivamente com a Comissão Organizadora para dirimir quaisquer dúvidas
com relação ao Festival;
• Estar comprometido com a realização do Festival, acompanhando a programação, divulgando
o evento ao maior número de pessoas possíveis, incluindo divulgação nas suas próprias redes
sociais;
• Participar de ações cooperadas do Festival, como capacitações técnicas e eventos;
• Zelar pela qualidade dos seus serviços e não desabonar a imagem do Festival em hipótese
alguma;
• Autorizar a gravação de matérias jornalísticas e realização de fotos das receitas inscritas;
• Ofertar gratuitamente 03 pratos do Festival, para serem distribuídos pela comissão a
jornalistas, influenciadores e afins que farão parte da divulgação o evento, caso necessário;
• Os estabelecimentos deverão acessar a grade de oficinas oferecidas aos participantes, como
forma de melhoria contínua dos serviços e ganho de imagem para o estabelecimento e para o
evento.

NOTAS:
•
•

Visando salvaguardar direitos autorais, o prato participante poderá ser desclassificado
caso seja identificado plágio;
Visando salvaguardar o caráter de inovação o prato inscrito deverá ser inédito (criado
para o Festival), podendo ser desclassificado se já constar do cardápio do
estabelecimento.
COMUNICAÇÃO DO EVENTO

As peças publicitárias que farão parte da campanha serão produzidas por empresa contratada
pelo SEBRAE, contendo nelas todas as informações relativas ao Festival. Todas as etapas de
divulgação do evento serão publicadas no site institucional do evento, bem como nos sites
contratados, podendo também ser utilizadas outras ferramentas como mídias sociais, rádios,
jornais, televisão.
NOTA: É vedada, ao inscrito, a alteração de qualquer peça publicitária do Festival, inclusive
alteração da fotografia ou do prato participante. Caso sejam necessárias alterações e/ou
adequações nas informações contidas na peça, estas devem ser solicitadas à Comissão
Organizadora.
COMISSÃO ORGANIZADORA
A Comissão Organizadora será constituída por cinco membros, sendo: 01 membro da Abrasel,
01 membro da Sectur, 01 membro do SEBRAE, 01 membro do Senac e 01 representante das
empresas. O titular da instituição representada poderá indicar um suplente em caso de
impedimento. Os casos omissos a este regulamento serão aprovados por deliberação da
maioria da Comissão, a quem compete:
• Coordenar a operação e organização do Festival como um todo;
• Aprovar a criação e confecção das peças promocionais junto à Assessoria de Comunicação;
• Prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários em relação ao evento.
O Festival Gastronômico Raízes de Porto Seguro é um evento voltado para a valorização da
cultura e gastronomia, além de um instrumento para incentivo à inovação e promoção dos
estabelecimentos participantes. Trata-se de uma ação sem fins lucrativos, de natureza
cooperativa entre as instituições realizadoras e os empreendimentos participantes.

Porto Seguro, 21 de fevereiro de 2022.
COMISSÃO ORGANIZADORA:
Abrasel: Alessandro di Pasquale /Caio Silva
Sectur: Anderson Quaresma
Sebrae: Flávia Goroni Raimundo
Senac: Nanci Costa
Empresas: Barbara Alves

