
 

 

 

Designação do Projeto | Projeto de Inovação Produtiva da GEONORTE 

Tipologia da Operação | TI 53 - Qualificação e inovação das PME 

Código da Operação | POCI-07-62H2-FEDER-179815 

Objetivo Temático | OT 3 - Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas  

Região de intervenção | Norte 

Promotor | GEONORTE – Geotecnia e Fundações Especiais, Lda. 

Data de início | 28/07/2021 

Data de conclusão | 30/06/2023 

Investimento total elegível | 1.712.902,02€ 

Apoio financeiro da União Europeia através do FEDER | 497.294,13€ 

Programa financiador | Programa Operacional Competitividade e Internacionalização 

 

Breve Descrição do Projeto |  
 
A GEONORTE, Lda foi fundada em 1982, desenvolve trabalhos nas áreas de prospeção geotécnica, fundações especiais, 
estabilização de taludes, laboratório, consultoria e projeto geotécnico. Nos últimos 5 anos, foi feito um esforço 
financeiro na renovação e reforço do parque de equipamentos, com a aquisição de perfuradoras, compressores e 
demais equipamentos de apoio à atividade, que permite dar resposta a um extenso leque de solicitações no mercado 
da geotecnia e fundações especiais.  
 
Com o presente projeto haverá uma otimização e automatização de algumas destas etapas, otimizando a capacidade 
de resposta e o grau de eficiência. É exemplo disto a implementação de um software de controlo de produção que 
facilitará os reportes das equipas, feitos assim em tempo real, o que facilitará o processo de planeamento do trabalho. 
Investir-se-á ainda em equipamento que permitirá à GEONORTE entrar no mercado das fundações indiretas de grande 
dimensão. O objetivo central do projeto da GEONORTE é dotar a empresa de uma maior capacidade de resposta, 
através da aquisição de equipamento tecnologicamente avançado, mas também pela automatização de processos que 
até ao presente são manuais. Serão feitas obras de ampliação da atual estrutura, através da criação de uma oficina de 
manutenção e de uma sala de formação, o que vai permitir internalizar tanto a manutenção de máquinas e 
equipamentos, como a formação e a certificação dos trabalhadores. Com o presente projeto, a GEONORTE pretende 
reforçar a sua presença nos mercados português e angolano, e entrar nos mercados espanhol e moçambicano. É ainda 
objetivo angariar novos clientes nos segmentos de mercado no segmento fundações indiretas de grande porte 
(estacas) e obras mais cirúrgicas. 


