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Concurso CHEF FISH



Chef Fish é  o concurso de receitas culinárias em 
prol do consumo sustentável de pescado e do 
respeito pelos oceanos e seus recursos naturais



460 000 
Associados

Associação 
privada  sem Fins 

Lucrativos de 
utilidade publica

MISSÃO
Defender os direitos 

e legítimos interesses 
dos consumidores



Promover o aumento do nível de literacia dos oceanos junto dos jovens e 
indiretamente na comunidade em geral, convidando-os a visitar o site Conhecer o 
Oceano, da Ciência Viva; 

Sensibilizar para a importância da mudança de comportamentos em relação ao 
consumo de peixe e derivados, de forma mais responsável e mais sustentável; 

Informar sobre boas práticas aplicáveis ao meio marinho, os seus recursos naturais, o 
potencial económico e social e também, os benefícios diretos e indiretos que o 
Oceano fornece ao país. 

Motivar os consumidores a praticar uma alimentação mais saudável, com o correto 
consumo de produtos do mar, e a conhecer regras básicas de segurança e higiene 
alimentar. 



O Concurso Chef Fish convidou as 
escolas de todo o país, a produzir vídeos 
com receitas culinárias de pescado, 
revelando escolhas saudáveis e 
sustentáveis, no consumo de produtos do 
mar, e que demonstrem respeito pelo 
Oceano e seus recursos.



Alunos desde o 1.º Ciclo do Ensino 
Básico ao Ensino Secundário e 
Profissional. 
Em equipas de 3  alunos com um 
professor responsável. 

2 727
Escolas 

DECOJovem







Inscrição no Concurso Chef Fish: 
DE 23 OUTUBRO ATÉ 7 DEZEMBRO 2015

Preenchimento da Ficha de Projeto do vídeo: ATÉ 
7 DEZEMBRO 2015 

Submissão do vídeo a concurso: 
ATÉ 8 FEVEREIRO 2016 

Avaliação do Júri: DE 8 A 12 MARÇO 2016

Divulgação dos vencedores: 15 MARÇO 2016



E-BOOK CHEF FISH

Os 7 Princípios do Oceano
1. Peixe Fora D’ Água
2. O Oceano Sobre Pressão
3. Escolher e Comprar
4. Conservar e Comer

Conceção do e-book em parceria com:  

https://decojovem.pt/alimentacao/e-book-chef-fish/


CARTAZ CHEF FISH





RESULTADOS
93 vídeos de receitas culinárias 

280 alunos participantes 
40 escolas envolvidas 

VENCEDORES

https://decojovem.pt/alimentacao/e-os-vencedores-do-chef-fish-sao/






Fernanda Santos
(fsantos@deco.pt) 

Departamento de Formação e Educação
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