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“Mentes Brilhantes… na Restauração” - AHRESP lança Concurso Internacional de
Ideias para a Restauração
Projectos podem ser candidatados até 31 de Dezembro
Lançamento do Concurso Internacional decorrer a 14 de Julho no Porto
O Concurso Internacional “Mentes Brilhantes… na Restauração” é uma iniciativa que se
integra no projecto ‘Restaurante do Futuro’, promovido pela AHRESP e dinamizado pela idtour –
unique solutions, aplicado a todos os países do mundo. Visa, com base na importância do sector
da restauração e da gastronomia para os destinos, encontrar novas ideias e soluções para o
modelo de ‘Restaurante do Futuro’, assim como soluções específicas para o sector da
restauração da região do Douro (território piloto).
«Pretende-se envolver activamente a comunidade académica e científica, o sector empresarial e a
sociedade civil, podendo concorrer pessoas singulares, individualmente ou em grupo, e pessoas
colectivas através da apresentação de uma ideia criativa que se possa aplicar ao modelo de
‘Restaurante do Futuro’ e, sempre que se justifique, ao território composto pela Região do
Douro», diz fonte da organização em comunicado.
O período de candidatura é de 1 de Julho a 31 de Dezembro de 2011. Toda a informação e
documentos para proceder à candidatura estão disponíveis no site do projecto, em
http://www.restaurantedofuturo.com/concurso.html
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Este Concurso é promovido pela AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares
de Portugal e dinamizado pela idtour - unique solutions.
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