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A Associação de Hotelaria, Restauração e
Similares de Portugal e a empresa “Spin-off”,
da UA, idtour - unique solutions, apresentam,
hoje, o 1.o Concurso Internacional de Ideias
para a Restauração, intitulado “Mentes
Brilhantes… na Restauração”

enviar

O lançamento do concurso decorre pelas 15
horas, no Centro de Congressos da Alfândega,
no Porto. A iniciativa conta com a presença da
secretária de Estado do Turismo, Cecília
Meireles, e do vice-reitor da Universidade de
Aveiro (UA), Carlos Pascoal Neto.
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Este concurso de ideias, que decorre até 31 de
Dezembro, terá uma projecção internacional,
capaz de estimular os interessados e demais
empreendedores a desenvolverem
projectos/ideias/soluções para o modelo de
“Restaurante do Futuro”.
O concurso é dirigido a 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.
Na sessão de hoje intervém, também, Carlos
Costa, coordenador técnico científico do
projecto “Restaurante do Futuro”, da UA, que
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aproveitará a ocasião para abordar a
“Estratégia de desenvolvimento turístico
regional: áreas de actuação e projectos”.
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