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Objetivos, atividades e resultados esperados 
 

O projeto “Renovação e Modernização do Grupo Cascata” pretende impulsionar o seu crescimento 
e renovar de forma criativa a maneira como apresentam os seus serviços. A capacidade de 
renovação e adaptação de um negócio são características fundamentais para sucesso de qualquer 
empresa, de maneira que os vários investimentos do projeto têm o intuito de lançar o Grupo 
Cascara Indústrias Hoteleiras Lda. num contínuo crescendo na sua história executiva. 
 
Neste sentido, pretende-se a renovação e adaptação da oferta do Grupo Cascata às necessidades 
encontradas no mercado onde o mesmo se encontra inserido. A implementação de uma nova 
identidade digital, através da renovação do site da empresa e com a introdução de novas 
funcionalidades, com a possibilidade de reservar mesas e consultar a ementa diária. Alteração do 
programa de faturação, uma vez que este novo sistema irá permitir uma maior integração com o 
universo tecnológico. Entre as novas funções, destacamos a ementa digital multilíngue disponível 
no telemóvel, com redução de tempo de atendimento com o cliente a efetuar todo o pedido e 
pagamento através do seu smartphone. Por outro, a introdução de novos produtos no leque da 
oferta da empresa, com uma montra de artesanato regional, com o propósito de dar a conhecer 
aos clientes um pouco mais da tradição ribatejana. O objetivo é que estes novos produtos 
disponibilizam uma visão mais completa da região que inspira os pratos que são servidos no 
restaurante. Assim como, funcionar como fator de atração turística e de diferenciação no mercado.  
 
O projeto visa também a adaptação do espaço em questão a clientes com mobilidade reduzida, 
sendo crucial afastar este tipo de barreiras físicas e apresentar um serviço mais inclusivo.  
 
E, finalmente, aprimorar o serviço de turismo cultural que teve início recentemente, isto é, criar 
parcerias de forma a oferecer visitas culturais mais completas ao centro histórico da cidade, que 
serão completadas com um almoço tradicional nas referidas instalações. 
 

 


