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I N F O R M A Ç Õ E S  D E  I N S C R I Ç Ã O

Ganhar o prémio 
Super Gold deu 

à nossa próxima 
geração o impulso e 
a inspiração de que 
precisa para também 
querer produzir 
queijos no futuro. 
Abriu as portas a 
novos retalhistas 
a nível mundial e 
apontou para um 
brilhantíssimo futuro.

Jørn Hafslund, 
vencedor 
do Queijo 
Campeão 

Mundial de 
2018-19, 

Ostegården, 
Noruega



O QUE PROCURAM OS JUÍZES?
Os juízes estão divididos em equipas de quatro para identificarem o queijo digno de uma medalha de bronze, de prata 
ou de ouro. Examinam a casca e o corpo do queijo, a sua cor, textura, consistência e, sobretudo, o seu sabor.

O QUE É O WORLD CHEESE 
AWARDS?
Um concurso verdadeiramente mundial, o World 
Cheese Awards tem vindo a reunir há mais de três 
décadas produtores de queijo, retalhistas, compradores, 
consumidores e críticos gastronómicos. 

É a maior competição exclusivamente de queijos do 
mundo, atraindo em 2018 quase 3.500 inscrições de 
mais de 41 países diferentes representando os seis 
continentes, as quais foram avaliadas por um júri 
internacional de 250 especialistas provenientes de 29 
nações diferentes.

Celebrando a tradição, a inovação e a excelência em 
queijos, os juízes do World Cheese Awards chamarão 
a atenção dos retalhistas para os melhores queijos 
mundiais do ano, bem como continuarão a estimular 
o interesse do consumidor e a alimentar um apetite 
crescente para os produtos de qualidade excecional.

Durante o período 
da sua candidatura 

à rede das Cidades 
Criativas da UNESCO, 
Bérgamo proporcionará 
o palco para uma épica 
reunião de queijos e de 
pessoas ligadas ao queijo 
na quarta edição do 
nosso prestigioso festival 
FORME.

Francesco Maroni, 
presidente do 

Progetto FORME, 
Itália

OS SUPER GOLD SÃO 
REAVALIADOS SENDO 
SELECIONADOS OS 16 
MELHORES QUEIJOS

La Città Alta,
Bergamo, Italy

MILHARES DE 
QUEIJOS PASSAM 
PELOS PONTOS 
INTERNACIONAIS DE 
CONSOLIDAÇÃO

OS QUEIJOS SÃO ENVIADOS 
DE TODO O MUNDO

JUÍZES PROVENIENTES DE MAIS DE 30+ PAÍSES

250 JUÍZES 

ATRIBUEM 

MEDALHAS 

DE BRONZE, 

PRATA E 

OURO
O JÚRI SUPREMO AVALIA 

OS 16 QUEIJOS FINALISTAS AO 
VIVO NO CANAL WCA TV

O QUEIJO 
CAMPEÃO 

MUNDIAL DE 
2019-20 É 

ANUNCIADO

201
9-20

EQUIPAS DE 
JUÍZES 
ESCOLHEM 
UM QUEIJO 
SUPER GOLD 
[SUPER OURO] 
POR MESA

3,500
QUEIJOS 
SÃO AVALIADOS

FUNCIONAMENTO DO CONCURSO

O World Cheese 
Awards continua a dar 

destaque aos pequenos 
produtores de queijo em 
todos os cantos do mundo, 
por isso estou muito 
entusiasmada por fazer 
parte da equipa que leva 
este poderoso evento para 
a Itália. 

Cathy Strange, 
Compradora 

global de 
queijos da 

Whole Foods 
Market, EUA

O QUE SE PASSA 
ESTE ANO?
O World Cheese Awards realizar-se-á 
em Bérgamo, na Itália na sexta-feira, 18 
de outubro, fazendo parte integrante 
do festival FORME, o qual decorrerá 
entre 18 e 20 de Outubro em vários 
dos locais mais emblemáticos da 
cidade. Com um programa destinado 
tanto aos consumidores como aos 
comerciantes, o FORME será uma 
celebração com duração de três dias 
de tudo relacionado com laticínios e 
este ano abrangerá a B2Cheese, uma 
feira internacional de queijos. 
Com um número recorde de 
inscrições previsto outra vez este ano, 
estão a decorrer os preparativos para 
a 32ª edição do concurso na Itália. 
Os juízes com os melhores palatos e 
narizes avaliarão num único dia todos 
os queijos, o que será presenciado por 
todos graças à transmissão ao vivo em 
todo o mundo através da WCA TV.



AUMENTO DO VOLUME 
DAS VENDAS e o 
RECONHECIMENTO 
do seu queijo a NÍVEL 
INTERNACIONAL 

Inscreva-se online em  
GFF.CO.UK/WCA

Data limite das inscrições: 9 
DE SETEMBRO DE 2019 (a 

menos que o limite máximo das 

inscrições tenha sido atingido antes 

desta data – recomendamos que 

se inscreva o mais rapidamente 

possível)

INFORMAÇÕES: worldcheese@gff.co.uk | +44 (0) 1747 825 200

Eleonora Borgonovi, 
Exportadora e 

consultora, Brazzale 
Spa, Itália

BBC Breakfast,  
5 November 2018

Bergens Tidende,  
3 November 2018 
(Norway)
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The Sunday Telegraph,  
2 December 2018

 

 
 

vanityfair.it,  
15 November 2018 (Italy)

 

 
 

 
 

The New York Times,  
27 June 2018 (USA)

O World Cheese Awards é o 
evento mais relevante para o 

comércio de queijos à escala mundial. 
Considero que é uma grande ocasião 
para conhecer os especialistas em 
queijos e encontrar amigos de todo o 
mundo; proporciona uma excelente 
oportunidade de criar redes de 
contactos e permite-nos de trocar 
impressões sobre a evolução da 
indústria nos próximos anos.

Benefício da cobertura da 
imprensa internacional

Mais de 2 MIL MILHÕES de 
oportunidades para ver em 
2018*

POR QUE DEVE PARTICIPAR?
Visibilidade graças à atividade 
das redes de comunicação 
social. Mais de 24.800 
seguidores no Twitter e 
9.200 no Instagram **, 
mantendo-se a par dos 
acontecimentos através de 
#WORLDCHEESEAWARDS 
*Valores baseados nas taxas médias de audiência televisiva e 
radiofónica, na circulação de imprensa escrita, no número de 
visitantes únicos online por mês e nos seguidores das redes sociais. 
** Conta Twitter e Instagram da Guild of Fine Food



COMO PARTICIPAR
1.  Inscreva-se online em GFF.

CO.UK/WCA (recomendamos 
que se inscreva o mais rapidamente 
possível).

2.  Os documentos de inscrição estão 
disponíveis em francês, italiano, 
português, espanhol e grego.

3.  Efetue o pagamento através da sua 
conta online.

4. Aguarde as INSTRUÇÕES    
DE ENTREGA [DELIVERY   
INSTRUCTIONS] que lhe serão 
enviadas por email e faça a entrega 
no seu ponto de consolidação 
atribuído. Nessa comunicação ser-
lhe-ão especificados os tamanhos 
das amostras, que variam entre 
500 g e 2 kg, a menos que seja 
necessário exibir o queijo inteiro.

5.  Verifique os seus resultados: se 
ganhar um prémio, aproveite o 
material promocional do WORLD 
CHEESE AWARDS para informar 
todos os seus clientes e certifique-
se de que os seus armazenistas 
estão a promover o prémio 
conquistado para vender o seu 
queijo.

DATAS-CHAVE E CUSTOS
22 de julho  Abertura das inscrições

9 de setembro  Encerramento das inscrições (a menos que o limite 

máximo das inscrições tenha sido atingido antes desta data)

Finais de setembro/  Entrega dos queijos nos
princípios de outubro pontos de consolidação
17-18 de outubro B2Cheese
18 de outubro Dia de avaliação em Bérgamo, Itália

19-20 de outubro  Visitas de apreciação de queijos no Festival 
FORME

Custo de inscrição:  48 GBP (+IVA) por inscrição
Recomendamos a inscrição o mais rapidamente possível. Para os termos e condições completos do 
concurso, queira consultar www.gff.co.uk/wca 

SPONSORED BY

Os países que se se seguem podem enviar queijos pasteurizados e não 
pasteurizados:
Andorra, Austrália, Canadá, Estados Unidos da América, Islândia, Noruega, Nova 
Zelândia, Países da UE, Suíça.

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:
África do Sul, Albânia, Argélia, Argentina, Bielorrússia, Belize, Bósnia e Herzegovina, 
Botswana, Brasil, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dubai, El Salvador, Etiópia, 
Gronelândia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Índia, Israel, ARJ Macedónia, Madagáscar, 
Mauritânia, Maurícia, Marrocos, México, Namíbia, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Quénia, 
Rússia, Sérvia, Singapura, Suazilândia, Tailândia, Tunísia, Turquia, Ucrânia, Uruguai, 
Zimbabwe

Para informações adicionais: www.gff.co.uk/wca

Ser-lhe-á enviado um email quando as etiquetas de entrega [delivery labels] estiverem prontas para descarregar. Por favor 
não envie as amostras antes de receber esse email e de descarregar as etiquetas.

  
gff.co.uk  @guildoffinefood #worldcheeseawards

TROPHY SPONSORS

MAIN SPONSORS

IN PARTNERSHIP WITH SUPPORTERS

África do Sul 
Austrália
Áustria

Brasil
Canadá
Espanha 

EUA 
França
Irlanda

Itália
México
Noruega
Reino Unido

PONTOS DE CONSOLIDAÇÃO PARA A ENTREGA:


