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Distrito de Setúbal ganha 14 distinções Distrito de Setúbal ganha 14 distinções 
O distrito de Setúbal alcançou 14 dis-

tinções na quarta edição do “Pré-
mio Cinco Estrelas Regiões 2021”, 

concurso que distingue a excelência dos 
recursos naturais, gastronomia, arte e 
cultura, património e outras áreas regio-
nais dos produtos nacionais pelos con-
sumidores, com oito marcas e seis ícones 
regionais.

Em 2021, “Setúbal Terra de Peixe”, mar-
ca criada pela Câmara Municipal para 
desenvolver um plano concertado de 
promoção e valorização das actividades 
relacionadas com o mar, foi escolhida pe-
los consumidores como um dos ícones do 
distrito de Setúbal. O projecto municipal 
venceu o Prémio Cinco Estrelas na cate-
goria “Projectos de Promoção Turística”, 
no distrito de Setúbal, com um índice de 
satisfação global de 78,5% no estudo de 
mercado que mediu o nível de inovação, 
notoriedade e confiança na marca.

Além de “Setúbal Terra de Peixe”, outros 
ícones setubalenses foram reconhecidos 
como sendo extraordinários e merecedo-
res do “Prémio Cinco Estrelas Regiões” no 
distrito de Setúbal. O choco frito, na cate-
goria “Cozinha Tradicional Portuguesa”, as 

tortas de Azeitão, em “Doçaria Regional”, e 
o Moscatel de Setúbal, em “Produtos Tra-
dicionais Portugueses”, foram os restantes 
vencedores do concelho de sadino.

Setúbal Terra de Peixe, marca criada em 
2012 no âmbito da estratégia municipal 
de promoção de Setúbal enquanto des-
tino gastronómico de excelência, aposta 
na valorização dos circuitos de pescado 
de proximidade e na utilização de espé-
cies comercialmente menos valorizadas, 
cujo consumo tem um impacte reduzido 
no ecossistema.

O projecto implementa regularmente 
um vasto conjunto de ações de promo-
ção turística, nomeadamente em sema-
nas gastronómicas, workshops, aulas de 
culinária ao vivo, colóquios e feiras nacio-
nais e internacionais.

A marca pretende, assim, dinamizar a 
cidade de Setúbal pela gastronomia local, 
reforçar o seu posicionamento no rotei-
ro gastronómico nacional, promover as 
iguarias regionais com a valorização do 
pescado e valorizar a tradição, cultura e 
sustentabilidade relacionadas com o mar 
e a importância nutricional do peixe na 
dieta alimentar.

De referir que a praia da Comporta, no 
concelho de Grândola, conquistou o pré-
mio das “Praias” e a Quinta do Piloto, no 
concelho de Palmela, venceu na categoria 
de “Enoturismo”. Foram ainda distingui-
dos no concurso a aldeia de Porto Côvo, 
na categoria “Aldeias e Vilas”, o Cristo Rei 
em “Monumentos Nacionais” e a Fertagus 
em “Transporte Ferroviário de Passagei-
ros”.

O “Prémio Cinco Estrelas Regiões” é um 
sistema de avaliação que identifica, se-
gundo a população portuguesa, o melhor 
que existe em cada uma das 20 regiões 
portuguesas (18 distritos e duas regiões 
autónomas) ao nível de recursos naturais, 
gastronomia, arte e cultura, património e 
outros ícones regionais de referência na-
cional.

Através de uma votação nacional foi 
identificado, para cada região, o que é 
considerado “Cinco Estrelas” a vários ní-
veis. A votação foi gerida pela “multida-
dos.com”, uma das empresas de estudos 
de mercado parceiras dos Prémios Cinco 
Estrelas, tendo contado, no total, com a 
participação de 346 mil consumidores 
portugueses.


