OLIVE D’OR 2018 – TERMOS E CONDIÇÕES
Inscrição confirmada após pagamento
DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO
21 de Março de 2018
CRITÉRIOS DE ADMISSÃO
Os azeites admitidos no concurso devem obedecer aos critérios seguintes:


Os azeites são todos de grau extra virgem



O conteúdo de ácido oleico é abaixo dos 0,8%



Os azeites são provenientes de lote homogéneo com um mínimo de 2 000 L.

CATEGORIAS
Os participantes devem determinar em qual das quatro categorias querem ver apresentado o seu azeite: Sabor
a fruta madura, Sabor ligeiro a fruta, Sabor frutado, Sabor frutado intenso.
Como classificar?
Sabor a fruta madura: conjunto de sensações olfactivas características de azeite produzido a partir de frutos
frescos e sãos, colhidos no fim da estação. O azeite é doce, com pouco ou nenhum amargor e pungência, e com
aroma a fruta madura, ou seca, ou a frutos amarelos e vermelhos, podendo incluir notas florais.
Sabor ligeiro a fruta: sabor suave com pouco ou nenhum amargor, aroma subtil e doce.
Sabor frutado: sabor marcado, amargor moderado, com aromas vegetais fortes, e sabor persistente em boca.
Sabor frutado intenso: gosto forte, marcado, e amargo (apimentado), com notas vegetais intensas (alcachofra, tomate,
tomateiro, banana verde, etc.), sabor refinado e persistente em boca, textura suave e fina no palato.
Cada participante pode inscrever um ou mais produtos. Contudo, só é permitido um por categoria para cada
participante (um produto por categoria, por produtor).

CONCURSO
A seleção dos vencedores rege-se de acordo com os regulamentos e ética do COI, Conselho Oleícola
Internacional, por um juri independente e reconhecido. A decisão do júri é final e sem recurso. Os resultados
serão anunciados durante a feira SIAL Canada. Não serão oferecidas justificações relativas às decisões do juri.
1ª seleção: 30 de Abril de 2018
Decisão do Juri: 1º de Maio de 2018

PACOTES
Pacote 1: Participação no concurso de 2018 + Apresentação do seu produto no espaço Olive d’Or + Inclusão
de referência no guia oficial da feira.
Pacote 2: Pacote 1 + prova do produto no espaço Olive d’Or durante os três dias do SIAL Canada 2018 + a lista
onde constam todos os compradores potenciais que visitaram este espaço.
Sessão de prova de azeite no espaço Olive d’Or
Ao escolher o Pacote 2, o seu produto será dado a provar a todos os visitantes do espaço Olive d’Or. As sessões
de degustação serão conduzidas por uma anfitriã profissional. Esta anfitriã, irá proceder a um scan do crachá
de cada visitante, e assim registar os seus dados de contacto e endereços. Após este processo, a lista de
potenciais compradores ou parceiros de negócio, será enviada aos participantes que escolheram o Pacote 2.
Lembramos que os visitantes da SIAL Canada são compradores provenientes das indústrias alimentares, e da
venda a retalho.
Advertimos todos os participantes, que não poderão promover directamente os seus produtos no espaço Olive
d’Or.

ENVIO DE AMOSTRAS
Data limite de recepção do produto: 20 de Abril de 2018
QUANTIDADE:
 Se optar pelo Pacote 1: por favor envie 3 garrafas
 Se optar pelo Pacote 2: por favor envie 6 garrafas (3 para as sessões de prova do juri, e 3 para as
sessões de prova no espaço Olive d’Or).
As garrafas devem obrigatoriamente ter um dos formatos seguintes: 500 ml ou 750 ml. Se os formatos forem
diferentes no seu país, os formatos com 375 ml poderão excepcionalmente ser aceites. São aceitáveis garrafas
tanto de cor como de vidro transparente.
Por favor inclua uma análise laboratorial recente, emitida por um laboratório COI/IOC acreditado, assim
como uma auto-certificação do produtor, como garantia da autenticidade da amostra (o concurso reserva-se
o direito de verificar a autenticidade das amostras vencedoras).
ENDEREÇO:
OLIVE D’OR - SIAL CANADA
Para : Julie Pilet
2120 Sherbrooke Est, Suite 901
Montréal, QC H2K 1C3
Canada
INSTRUÇÕES DE ENVIO:
1.


Cada produto deve incluir as seguites indicações:
Data de colheita ou de registo do engarrafamento



País de origem



Nome da exploração privada / cooperativa / produtor

2.

Indicar na embalagem: « destinado ao concurso de azeite extra virgem – não é para venda »

3.

Indicar sobre a carta de transporte que acompanha a embalagem: “O remetente é responsável pelas
despesas de alfândegas, de taxas e de transportes”

4.

Indicar sobre a factura comercial que acompanha o envio:
Código pautal aduaneiro: 1509.10
Código TPS: 59”

IMPORTANTE:
1.
2.

AS AMOSTRAS NÃO SERÃO DEVOLVIDAS
AS AMOSTRAS DEVEM SER CUIDADOSAMENTE EMBALADAS. A SIAL Canadá não se responsabiliza se
ocorrerem danos, e se o produto não puder ser avaliado.

3.

OS CUSTOS DE ENVIO, ALFÂNDEGA E TAXAS, SÃO DA RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE. Se vai
enviar os seus produtos, certifique-se de que os custos acima mencionados são pagos à sua
companhia transportadora, caso contrário, o seu envio poderá atrasar-se. É favor garantir que os seus
custos alfandegários são pagos e que a sua submissão ao concurso SIAL Canada é enviada até 20 de
Abril de 2018. É favor contactar o nosso despachante aduaneiro da North American Logistics Services
Inc, M. Fernando VERA, pelo telefone (001) 514-868-6650 ou pelo e-mail: fvera@nalsi.com
O ATRASO NA RECEPÇÃO DO SEU PRODUTO IMPLICA A PERDA DO DIREITO DE PARTICIPAÇÃO.
SIAL Canada não se responsabiliza pelo ocorrido nem procederá a nenhum reembolso.

4.

PAGAMENTO
A inscrição só se confirma mediante o seu pagamento.

CANCELAMENTOS
Em caso de cancelamento, não será efectuado nenhum reembolso.

