notícias
melhores ideias/soluções para o sector da restauração

concurso internacional de ideias para a restauração oferece mais de 20 mil euros
A AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal e a spin-off da
UA idtour – unique solutions, lda. lançaram oficialmente, na semana passada, o Concurso
Internacional de Ideias para a Restauração «Mentes Brilhantes… na Restauração».
Integrado no Projecto «Restaurante do Futuro», o prémio oferece mais de 20 mil euros
em prémios monetários às melhores ideias/soluções para o sector da restauração.

O lançamento teve lugar no passado dia 14 de Julho, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. O
Concurso Internacional «Mentes Brilhantes… na Restauração» é uma iniciativa integrada no Projecto
«Restaurante do Futuro», promovido pela AHRESP e que se encontra a ser executado pela empresa spinoff da Universidade de Aveiro, a idtour – unique solutions, lda., sob a coordenação técnico-científica do
Prof. Doutor Carlos Costa.

A sessão pública, presidida pela Directora Municipal de Turismo da Câmara Municipal do Porto, Dra. Susana
Ribeiro, contou com a presença do Presidente da AHRESP Norte, Dr. Hilário Costa, do Vice-Reitor da
Universidade de Aveiro, Prof. Doutor Carlos de Pascoal Neto, do Coordenador da área do Turismo da CCDR
Norte, Prof. Doutor Nuno Fazenda, do Coordenador técnico-científico da idtour e do Projecto «Restaurante
do Futuro», Prof. Doutor Carlos Costa, e foi encerrada pelo Presidente da Turismo do Douro, Dr. António
Martinho.

O coordenador técnico-científico deste Projecto, Prof. Doutor Carlos Costa, defende que as melhores
soluções não se esgotam exclusivamente nas metodologias de investigação e nas acções de benchmarking
e prospecção realizadas pela sua equipa técnica, são resultado da capacidade, conhecimento, criatividade e
inovação de empresas, investigadores e indivíduos a título individual.

Reconhecendo esta realidade, entendeu a idtour promover no âmbito deste Projecto, o Concurso
Internacional de Ideias para a restauração «Mentes Brilhantes… na Restauração», que tem por objecto
promover a participação alargada de todos os interessados (nacionais e internacionais), a título gratuito, de
modo a identificar, avaliar e validar propostas de valor e novas ideias/soluções para o sector da restauração,
seja numa perspectiva transversal ou específica (área temática).

O «Mentes Brilhantes… na Restauração» compreende três categorias distintas: Categoria «Geral’»; Categoria
«no Douro’» e Categoria «para as Escolas».

Conheça as condições de participação, o regulamento e respectivo formulário de candidatura através do site
www.restaurantedofuturo.com/concurso.html

Confeccione esta receita: Pense no Restaurante do Futuro, tenha uma ideia brilhante e seja uma das
mentes premiadas!

Prémios «Mentes Brilhantes… na Restauração»

Categoria Geral:
1.º - 6.000,00€
2.º - 3.000,00€
3.º - 1.500,00€
Menções Honrosas

Categoria ‘ no Douro’ :
1.º - 3.500,00€
2.º - 2.000,00€
3.º - 1.000,00€
Menções Honrosas

Categoria ‘ para as Escolas’ :
1.º - 2.000,00€
2.º - 1.000,00€
3.º - 500,00€
4.º - 6.º - Formação, Estágios e Férias
Menções Honrosas
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