
Potenciar a economia
a partir da gastronomia

Encontro Escola de Hotelaria e Turismo, Universidade e Politécnico
pretendem intensificar a colaboração entre instituições de ensino
Patrícia Isabel Silva

Ana Paula Pais, directora co-
ordenadora de Formação do

Turismo de Portugal, prevê

que o Encontro de Estudos

Superiores em Gastronomia

seja o ponto de partida para
que as diferentes entidades
envolvidas iniciem projectos
de investigação «partilhada e

colaborativa» e permita até o

intercâmbio e mobilidade dos

alunos.

Na sessão de abertura da 2 a

edição do Encontro de Estudos

Superiores em Gastronomia,

que decorreu na Escola de Ho-
telaria e Turismo de Coimbra

(EHTC), a ex-directora da ins-
tituição acrescentou que, ape-
sar de Coimbra proporcionar
diferentes possibilidades de

formação na área - desde o

profissional ao ensino superior

-, e em «condições privilegia-
das», importa não esquecer

que «o conhecimento é global».
«É necessário integrarmos a

colaboração para termos pro-
dutos mais estruturados e que
criem valor para as pessoas»,
adiantou Ana Paula Pais, ao re-

cordar que, o ano passado,

aquando a realização da pri-
meira edição do encontro,
EHTC, Universidade de Coim-
bra (UC) e Instituto Politécnico

de Coimbra (IPC) tinham a no-

ção de que o trabalho a desen-

volver não se podia centrar

apenas em Coimbra Por isso,

já nessa altura, a Universidade

Nova de Lisboa e o Instituto

Superior de Agronomia foram

parceiros do encontro, jun-
tando-se, este ano, a Escola Su-

perior de Hotelaria e Turismo
do Estoril.

«Temos este sonho de juntar
estas instituições que traba-
lham a área mais específica da

gastronomia para desenvolver

projectos futuros», reforçou

Ana Paula Pais, enquanto Luís

Filipe Menezes destacou que
a ligação ao turismo «faz todo

o sentido».

O vice-reitor da Universi-
dade de Coimbra deixou

mesmo o exemplo do Biscoito

Académico para destacar os

resultados que se podem al-

cançar quando conhecimento,
ensino e investigação se unem.
«É extremamente interessante

juntar sinergias. É este cami-

nhos que temos de seguir e

aproveitar o que temos de me-

lhor», concluiu.

José Gaspar, vice-presidente
do IPC, também destacou que
este trabalho em conjunto das

diferentes entidades ajuda a

«potenciar a economia da re-

gião e o turismo».

O segundo dia do Encontro

de Estudos Superiores em gas-
tronomia ficou ainda marcado

por diversos painéis e pelo lan-

çamento do catálogo "BiblioA-

limentaria Alimentação, Saúde

e Sociabilidade à Mesa no
Acervo Bibliográfico da UC". 4
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