Campeonato Nacional de Escanções 2022

Artigo 1º - Este concurso tem como objectivo promover os Escanções portugueses,
contribuindo assim para uma valorização cultural e profissional dos associados
conforme determina o artigo 3 dos seus estatutos.
Artigo 2º - O Concurso Campeonato Nacional de Escanções 2022, será sempre realizado pela
Associação dos Escanções de Portugal.
a) O Concurso poderá ter o apoio de organismos oficiais ou empresas filiadas ou
não na A.E.P..
INSCRIÇÃO
Artigo 3º - As inscrições são feitas:
presencialmente na sede da Associação de Escanções de Portugal
Através do email geral@escancoes.pt (sujeito a confirmação)
até 5 dias antes da data da realização do concurso.
3.1 – Só serão admitidas inscrições dos sócios efectivos (certificação de
Escanção, WSET 3 ou profissionais certificados pela AEP) desta Associação de
ambos os sexos e nacionalidade portuguesa, cuja situação perante aquela, esteja
devidamente regularizada, todas as inscrições serão avaliadas pela comissão
técnica e validadas.
a) Que se encontrem em actividade, exercendo ou não funções de Escanção.
b) Podem inscrever-se em cada concurso, candidatos que tenham participado ou
vencido concurso similares.

PROVAS DO CONCURSO
Artigo 4º - O concurso será constituído por três fases, uma prova de seleção, uma meia-final
semi-pública e uma final pública.
4.1- Prova de Seleção
a) Prova Escrita com um máximo de 60 perguntas o exame contempla questões
em português e inglês.
b) Descrição organoléptica escrita de 2 vinhos, 1 em língua estrangeira oficial
da ASI (Francês/Inglês ou Espanhol). Nesta prova os candidatos não podem
fazer na sua língua materna.
c) Prova prática de harmonia comidas e bebidas.
4.2 – A meia-final semi-pública será constituída pelas seguintes provas:
a) Prova prática de serviço.
4.3 – A fase final pública será constituída pelas seguintes provas:
a) Prova organoléptica oral em língua estrangeira (Francês/Inglês ou Espanhol).
Nesta prova os candidatos não podem fazer na sua língua materna.
b) Harmonia comidas e bebidas.
c) Serviço de vinhos com decantação.
d) Quiz.
e) Serviço bar
f) Provas surpresa.
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Artigo 5º - A Comissão técnica é nomeada pela direcção da A.E.P. é responsável pelo
Concurso e é soberana em todas as decisões do mesmo, não podendo estas serem impugnadas.
JÚRI
Artigo 6º - A escolha do júri é da exclusiva responsável da comissão técnica do concurso.
a) Serão constituídos 8 júris de classificação, tantos quantos o números de
provas do concurso.
b) Poderá ser constituído um júri de honra, o qual poderá ser ouvido mas sem
direito a voto.
c) Só o Presidente da direcção da A.E.P., poderá assistir às reuniões da
comissão técnica, o júri e a secretária do concurso.
d) O presidente da direcção da A.E.P. é o garante do concurso. Não terá direito
a voto a não ser que faça parte de um dos júris de classificação. Deverá
assinar todas as decisões da comissão técnica e do júri, e será informado em
primeiro lugar de todas as decisões e dos resultados finais.
e) Nenhum dos júris das 4 provas da final deverá trabalhar na empresa do
candidato finalista.
f) Todos os elementos do júri estarão sob a autoridade da comissão técnica do
concurso.
DURANTE O CONCURSO
Artigo 7º - a) Durante o concurso os elementos do júri não poderão encontrar-se com os
candidatos.
b) Quer os júris quer os candidatos, não poderão receber ou fazer telefonemas,
usar telemóveis, bip, fumar e usarem perfumes e outros dispositivos de
comunicação no decorrer das provas.
c) Durante a prova escrita o candidato não poderá sair, e caso o faça não poderá
reentrar na prova.
ESCOLHA E SELECÇÃO DAS VÁRIAS PROVAS
Artigo 8º - a) A composição da prova escrita é da responsabilidade da comissão técnica e tem
que ser feita de acordo com o Anexo deste regulamento.
b) É igualmente da responsabilidade da comissão técnica a escolha das bebidas, a
mice-en-place para as diferentes provas, os menús, a carta de vinhos e do
casal dineurs.
FINALISTAS
Artigo 9º - a) Serão finalistas os 3 primeiros classificados da meia final semi-pública.
b) A ordem de entrada no palco da final será feita por sorteio da meia-final.
c) As questões colocadas aos finalistas deverão ser iguais para todos.
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DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 10º - a) Os candidatos deverão apresentar-se rigorosamente fardados, ao início ao fim
do concurso, com a farda que habitualmente usam no local de trabalho.
b) Não haverá resultados “ex-sequo”, e no caso de surgirem, haverá uma prova
suplementar de 5 perguntas escritas para cada candidato.
c) Ao inscreverem-se para o concurso ou aceitarem ser júris implica o
conhecimento e aceitação deste regulamento.
d) O não cumprimento deste regulamento, poderá levar á sua eliminação.
e) Os concorrentes finalistas não poderão assistir às provas dos concorrentes
anteriores e terão que estar isolados.
f) O vencedor do campeonato nacional será considerado o melhor escanção do
corrente ano.
g) O vencedor fica disponível durante 3 anos para acções de formação da AEP e
da profissão de escanção.
h) Serão penalizados os concorrentes que não obedeçam às disposições deste
regulamento.

CLASSIFICAÇÃO
Artigo 11º - a) A classificação final será da responsabilidade do júri com base no somatório
de todas as provas da final, descritas no artigo 4.2 deste regulamento.
b) Em caso de igualdade recorre-se á pontuação da meia-final.
c) De acordo com o maior número de pontos alcançados por cada candidato a
classificação é a seguinte:
- Escanção Medalha de Ouro
1º Classificado
- Escanção Medalha de Prata
2º Classificado
- Escanção Medalha de Bronze 3º Classificado
d) Os concorrentes não finalistas serão todos considerados Escanções de Honra.

DURAÇÃO DAS PROVAS
Artigo 12º - 12.1 Prova selecção
a) Prova escrita.....................................................................................60 minutos
b) Prova organoléptica ........................................................................20 minutos
c) Harmonia de comida/vinho..............................................................10 minutos
Por candidato.................90 minutos
Artigo 13º - 13.1 Prova meia final
d) Provas práticas.................................................................................30 minutos
Por candidato..................30 minutos
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Artigo 14º - 14.1 Prova final
a) Prova organoléptica em língua estrangeira .....................................15 minutos
b) Harmonia comidas e bebidas............................................................ 7 minutos
c) Decantação...................................................................................... 10 minutos
d) Quiz ………………………...............................................................5 minutos
e) Serviço bar ……………………………………………………….5 minutos
f) Prova surpresa………………………………………………………3 minutos
Por candidato.................45 minutos

ANEXO DO 2º CONCURSO SELECÇÃO EUROPA
Todas as perguntas da prova escrita deverão ser baseadas neste anexo.


















História da vinha e do vinho;
História do Escanção;
Viticultura;
Enologia;
Material de armazenamento e stok de vinhos;
Vinhos e vinhas do mundo;
Bebidas fermentadas diversas;
Bebidas espirituosas;
Bebidas sem álcool;
Cocktails;
O serviço de mesa;
Degustação;
Cave geral e cave do dia;
Mise-en-place;
Carta de vinhos ;
Características requeridas ao Escanção;
Legislação nacional e estrangeira;
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