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ASSOCIAÇÃO DE HOTELARIA LANÇA CONCURSO BASEADO NO RESTAURANTE DO FUTURO
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PDM analisado na quinta-feira por reitor da UP e geógrafo
Desvio nas contas públicas supera os 2 mil milhões de euros

Associação de Hotelaria lança concurso baseado no restaurante do futuro
Sexta, 15 Julho 2011 10:18

Reunir ideias e descobrir novos conceitos aplicados à restauração são os objetivos do “Mentes Brilhantes…
na Restauração”.
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) lançou ontem, quinta-feira, no Porto, o concurso
“Mentes Brilhantes…na Restauração - Restaurante do Futuro”, que pretende repensar o setor da restauração através do
turismo e das novas tecnologias, de modo a encontrar novas ideias e soluções.
“Não sabemos qual a direção, mas trabalharemos nas áreas que nos parecem ser de maior músculo para a modernização
da restauração como a das novas tecnologias”, explicou Carlos Costa, professor da Universidade de Aveiro e mentor do
projeto também lançado pela “spin off” ‘Idtour – unique solutions’.
O concurso visa “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 ser o restaurante do futuro. As propostas, aceites a 31 de dezembro, podem abranger
os temas inovação e novas tecnologias, imagem, marketing e comunicação, gastronomia e património cultural, eficiência energética e ambiente e, entre outras, redes e
cooperação regional.
Depois do levantamento de todas as ideias será criado “um manual com oportunidades de investimento para que empresários possam investir de forma a modernizarem as
suas instalações e a diferenciarem-se”. No final, pretende criar-se uma “imagem corporativa da restauração”, uma “imagem de marca comum” a partir da qual se podem
juntar os “diferentes restaurantes num canal corporativo”, salientou o professor.
O futuro da restauração poderá, assim, passar por mesas interativas, espaços de entrada de restaurantes com novas tecnologias, acesso interativo à área da cozinha e até
disponibilização de informação da região do restaurante como itinerários turísticos.
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