Designação do projeto | SI2E da Agmaria Gomes de Sá Andrade
Código do projeto | ALT20-06-5141-FEDER-000672 e ALT20-06-4740-FSE-000509
Objetivo principal Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer
discriminação
Região de intervenção |Rio-Maior - Alentejo
Entidade beneficiária | AGMARIA GOMES DE SA ANDRADE
Data da aprovação |23-04-2019
Data de início |01-08-2019
Data de conclusão |30-06-2021
Custo total elegível | 88.462,73€
Apoio financeiro da União Europeia | 44.231,37€ (FEDER) / 2.573,40€ (FSE)
Apoio financeiro público nacional/regional | 2.573,40€ (FSE)

Objetivos, atividades e resultados esperados
O restaurante Tasca do Zé encontra-se situado numa zona privilegiada da cidade de Rio Maior e ao longo
dos anos tem desenvolvido a sua actividade de forma dinâmica, focada nos clientes e na forma de fazer
as coisas bem. Assim, chegados ao ponto actual torna-se fundamental apostar no crescimento e
expansão do negócio pois as solicitações dos clientes têm vindo a aumentar, apostar na diversificação do
negócio a que o contexto exige. De forma a responder aos desafios do futuro e às novas dinâmicas de
funcionamento, tratando-se do sector da restauração, um sector muito exigente e concorrencial, a
promotora definiu uma estratégia, baseada na sua formação superior em gestão de empresas conseguiu
perceber e traçar um caminho. Esse caminho assenta no crescimento e modernização do espaço que
responda à cozinha moderna. Deste modo o projecto de investimento assenta na estratégia empresarial.
Consiste em aumentar a capacidade do espaço, optimizar processos, optimizar o serviço de cozinha e
funcionamento interno, preparar a empresa ao nível tecnológico, desenvolver campanhas de marketing
mais estruturadas, captação de novos públicos e atrair turistas, diversificar a oferta de produtos (Take
Away). O projecto de investimento a desenvolver totaliza 88.462,73 euros.
O projeto consiste na aposta no crescimento e expansão do
negócio, de forma a responder aos desafios do futuro e às novas
dinâmicas de funcionamento. Torna-se necessário apostar na
diversificação do negócio a que o contexto exige. Estamos a
apresentar uma operação multi-fundo FEDER e FSE.

