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PROCURAM-SE IDEIAS PARA O “RESTAURANTE DO FUTURO”
A idtour, spin-off da Universidade de Aveiro, lança o repto à comunidade académica e
científica para que apresentem soluções para um projecto ambicioso da empresa: o
“Restaurante do Futuro”. As propostas podem ser enviadas até ao final do ano. Os
prémios totalizam 20 mil euros.
COMENTÁRIOS
“Mentes Brilhantes …na Restauração” é o primeiro concurso internacional de ideias para a
restauração, que visa encontrar novas soluções para aquele que será o “Restaurante do Futuro”,
mas também para a área da gastronomia da região do Douro.
As propostas para o modelo deste novo conceito de restaurante devem versar sobre as seguintes
áreas: inovação e novas tecnologias; eventos, animação e entretenimento; ambiente e eficiência
energética; menus, dietas e nutrição, entre outros.
No caso da região do Douro, os projectos devem constituir um contributo para a promoção do
desenvolvimento da região. As ideias apresentadas a concurso têm de ser originais e exequíveis.
As candidaturas decorrem até 31 de Dezembro, e podem ser apresentadas a título individual ou em
equipa. O concurso contempla ainda a categoria “ Escolas”, destinada aos alunos do Ensino
Secundário. O regulamento e o formulário de candidatura estão disponíveis no site do concurso.
O júri vai atribuir prémios no total de 20 mil euros, para os três melhores trabalhos de cada
categoria – “Geral”, “Douro” e “Escolas”.
A primeira edição do concurso é promovida pela idtour - unique solutions, spin-off da Universidade
de Aveiro e pela Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).
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