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Folheto Informativo Especial para Inscrições pelos países fora da UE 
 

IMPORTANTE – LEIA POR FAVOR ANTES DE EFETUAR A INSCRIÇÃO 
 

Devido às condições e requisitos de importação, queira por favor tomar nota de que as inscrições 
provenientes de alguns países fora da UE não são permitidas e que existem restrições aplicáveis e 
documentação adicional exigida relativamente a certos tipos de queijos, dependendo do país de 
origem. 

 
Todas as inscrições provenientes de países fora da UE devem cumprir os requisitos estabelecidos no 
documento de autorização de importação pertinente ao respetivo país. Ser-lhe-á enviado por email 
uma cópia do respetivo documento de autorização de importação juntamente com as suas 
instruções de entrega. 
 
As condições e a documentação que se seguem serão verificadas à chegada dos queijos ao ponto de 
consolidação antes de serem reenviados e todos os queijos/documentos que não preencham os 
critérios especificados não terão autorização para serem expedidos. 
 
Por favor tenha em atenção que o seu queijo deve: 
 

1) Ser enviado através do ponto de consolidação que lhe foi atribuído pela equipa do World 
Cheese Awards  

2) Ser entregue no ponto de consolidação com rotulagem completa emitida pelo World Cheese 
Awards aposta nos pacotes externos.  

3) Ser acompanhado de uma fatura comercial / documentos de envio, indicando o nome e a 
morada do expedidor e do destinatário, o tipo de produto, as espécies de origem e as 
quantidades 

4) Quando aplicável, ser enviado com um certificado sanitário assinado por um veterinário 
oficial do país exportador a confirmar todos os dados do produto e uma confirmação de que 
o produto foi submetido a um nível de tratamento térmico específico. O nível do tratamento 
térmico depende do país de origem – queira, por favor, contactar a equipa do World Cheese 
Awards ANTES de se inscrever, se desejar obter informações adicionais. 

 
Grupo A 
Os países que se se seguem podem enviar queijos pasteurizados e não pasteurizados e poderão 
ter de fornecer uma declaração de saúde em papel timbrado/oficial (um modelo será fornecido 
com as instruções de entrega, caso seja necessário): 
Andorra, Austrália, Canadá, Estados Unidos da América, Islândia, Noruega, Nova Zelândia, Suíça. 
 
Grupo B: 
Os países que se seguem só podem enviar queijos pasteurizados e necessitam de documentação 
de tratamento térmico, assinada por um veterinário oficial do país de origem: 
Chile, Gronelândia, Macedónia do Norte, Sérvia  
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Grupo C: 
Os países que se seguem só podem enviar queijos pasteurizados que tenham sido submetidos a 
níveis de tratamento térmico adicionais e necessitam de documentação de tratamento térmico, 
assinado por um veterinário do país de origem: 
África do Sul, Albânia, Argélia, Argentina, Bielorrússia, Belize, Bósnia e Herzegovina, Botswana, 
Brasil, China, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dubai, El Salvador, Etiópia, Guatemala, Honduras, Hong 
Kong, Índia, Israel, Madagáscar, Mauritânia, Maurícia, Marrocos, México, Namíbia, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Quénia, Rússia,  Singapura, Suazilândia, Tailândia, Tunísia, Turquia, Ucrânia, 
Uruguai, Zimbabwe 
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