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Com o objectivo principal de reforçar a competitividade das PME da região do Centro, em 08-
02-2017, foi aprovado o projecto QUALIFICAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PME 
com o código CENTRO-02-0853-FEDER-020287 para a empresa GEOTERME 
AUTOMAÇÃO, LDA. 

 

Assim, através de uma análise criteriosa à GEOTERME - AUTOMAÇÃO, LDA. e à sua 
atividade foi identificado um conjunto de investimentos que são fundamentais para que a 
empresa atinja os seus objetivos estratégicos: desenvolvimento e aplicação de novos 
modelos empresariais e consequente aumento da capacidade exportadora e a penetração de 
novos mercados. 

 

• Designação do Projeto: Desenvolvimento do processo organizacional da GEOTERME 
• Código do Projeto: CENTRO-02-0853-FEDER-020287 
• Objetivo Principal: Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas 
• Região de Intervenção: Centro 
• Entidade Beneficiária: GEOTERME - AUTOMAÇÃO, LDA. 
• Data de Aprovação: 08 de Fevereiro de 2017 
• Data de Início: 01 de Outubro de 2016 
• Data de Conclusão: 30 de Setembro de 2018 
• Custo Total Elegível: 156.000,00  
• Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER – 70.200,00 
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Com o objectivo principal de reforçar a competitividade das PME da região do Centro, em 03-
11-2016, foi aprovado o projecto Internacionalização GEOTERME - AUTOMAÇÃO, LDA com 
o código CENTRO-04-3560-FEDER-020059 * CENTRO - 04-3560 - FSE - 020059 para a emp- 
-resa GEOTERME AUTOMAÇÃO, LDA.   

 

Assim, através de uma análise criteriosa à GEOTERME - AUTOMAÇÃO, LDA  e à sua 
atividade, foi identificado um conjunto de investimentos que são fundamentais para que a 
empresa atinja os seus objetivos estratégicos: desenvolvimento e aplicação de novos 
modelos empresariais e consequente aumento da capacidade exportadora e a penetração de 
novos mercados. 

 

• Designação do Projeto: Internacionalização da GEOTERME - AUTOMAÇÃO, LDA 
• Código do Projeto: CENTRO-04-3560-FEDER-020059 * CENTRO - 04-3560 - FSE - 020059 
• Objetivo Principal: Competitividade e Internacionalização das PME 
• Região de Intervenção: Centro 
• Entidade Beneficiária: GEOTERME - AUTOMAÇÃO, LDA. 
• Data de Aprovação: 03 de Novembro de 2016 
• Data de Início: 01 de Outubro de 2016 
• Data de Conclusão: 28 de Dezembro de 2018 
• Custo Total Elegível: 366.612,50  
• Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER – 164.314,13 € e FSE: 1.029,00 € 


