OPEN KITCHEN LABS
O Turismo de Portugal, através da Rede de escolas disponibiliza laboratórios e
equipamentos técnicos para a promoção de negócios e projetos

Destinatários:



Alunos e ex-alunos das Escolas do Turismo de Portugal e Escolas Superiores de
Hotelaria e Turismo
Promotores. Individuais ou coletivos, públicos ou privados

Objetivos:
Desenvolver, testar e promover novos produtos, negócios e outros projetos.
Através:
da utilização das instalações das escolas, aproveitando a capacidade instalada, para a
implementação e funcionamento de laboratórios para:



Desenvolver e testar produtos ou negócios em fase de criação ou em
desenvolvimento inicial, de cariz inovador;
Promover produtos ou negócios, através de atividades como workshops, Ateliers
e Oficinas práticas, sessões de demonstração, organização de palestras e
seminários abertos à participação de públicos diversos

Instalações e equipamentos a utilizar e preçário:







Pack 1 : Espaços de cozinha + equipamentos (35€/hora)
Pack 2: Espaços de pastelaria + equipamentos (30€ / hora)
Pack 3: Cozinhas individuais + equipamentos (35€ / hora)
Pack 4: Auditório de cozinha + equipamentos de cozinha ou de pastelaria (35€ /
hora)
Pack 5: Restaurante de aplicação + equipamentos e palamenta (40€/hora)
Pack 6: Bar e sala de enologia + equipamentos (40€/hora)

Notas:



Todos os Paks poderão ser utilizados sem equipamentos, com redução de
10€/hora
Todos os alunos das Escolas do Turismo de Portugal beneficiam de uma
redução de 10€/hora sobre o preço a aplicar



As matérias primas a utilizar pelos equipamentos e para a produção de
produtos e sua divulgação serão sempre adquiridas e consumidas pelo
requisitante dos espaços.

As escolas reservam-se no direito a interditar a utilização de equipamentos, caso não
estejam asseguradas as condições de funcionamento e segurança para a boa
utilização dos mesmos.

A escola oferece:




Manual de Boas práticas: - em desenvolvimento –
Briefing técnico para quem não tem experiência com alguns equipamentos
Participação dos alunos e/ ou formadores na equipa, consoante
disponibilidade

Reservas:
On-line através do site www.escolas.turismodeportugal.pt, com preenchimento do
formulário
Onde consta toda a informação atualizada, nas 12 escolas da rede, relativa a:



instalações, equipamentos disponíveis
Horários e calendário dos Open Days

Responsabilização por eventuais danos:





A utilização de instalações ou de equipamentos deve ser subordinada a critérios
de boa fé e de adequado manuseamento à sua finalidade, no respeito das regras
de segurança e saúde
Os danos dolosamente causados às instalações e equipamentos por desrespeito
do previsto no número anterior do presente artigo são passíveis de participação
pela Direção da Escola à Direção de Formação tendo em vista a ponderação de
pedido de indemnização para reposição da situação inicial, a deliberar pelo
Conselho Diretivo do Turismo de Portugal ,I.P., após notificação do projeto de
deliberação e de audiência prévia.
A utilização autorizada de instalações ou de equipamentos nos termos normais,
ainda que provocando desgaste ou necessidade da sua substituição, são
assumidos por cada Escola.

