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1º Concurso internacional de ideias para a restauração
lançado na quinta-feira, no Porto
13 de Julho de 2011, 15:37

A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal lança na quinta-feira, no Porto, o
primeiro concurso internacional de ideias para Restauração.
Este concurso, denominado “Mentes Brilhantes… na Restauração”, é também iniciativa da empresa “spin-off” da Universidade de Aveiro
idtour – unique solutions.
Esta empresa está a desenvolver o projeto Restaurante do Futuro, um iniciativa que tem por objeto “dinamizar e estimular a participação
da comunidade académica e científica do setor empresarial e também da sociedade civil, de forma a encontrar novas soluções para o que
deverá constituir o conceito de restaurante do futuro”.
Este concurso de ideias com projeção internacional, que se dirige a pessoas singulares e coletivas, passa por apresentar uma “ideia
criativa que se possa aplicar ao modelo do ‘Restaurante do Futuro’ e, sempre que se justifique, ao território composto pela Região do
Douro”.
Esta iniciativa “Restaurante do Futuro” tem como objetivo primordial valorizar a gastronomia portuguesa e conseguir que os restaurantes
se liguem às economias locais, comprando produtos da região onde estão inseridos.
Está prevista a presença da secretária de Estado do Turismo, Cecília Meireles, na cerimónia de lançamento deste concurso, sendo a
participação gratuita e, “em função das características das propostas a apresentar, poderão ser criadas dinâmicas para apoiar e
estimular os empreendedores a operacionalizarem as propostas/ideias de negócio”.
O regulamento do concurso refere que são aceites a quaisquer tipos de propostas, sendo que as mesmas deverão, preferencialmente,
apresentar novas ideias para desenvolver áreas específicas ou transversais do modelo de “Restaurante do Futuro”, das quais de
destacam a inovação e novas tecnologias, imagem, marketing e comunicação, gastronomia e património cultural, eficiência energética e
ambiente e, entre outras, redes e cooperação regional.
O período de candidatura estende-se até 31 de dezembro, sendo que esta pode ser apresentada em português, inglês, francês ou
espanhol.
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