
 
 

 

 

 

Designação do projeto SISTEMAS DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO 
E AO EMPREGO(SI2E) - APRODER 

 
Código do projeto ALT20-06-5141-FEDER-000750 
 
Objetivo principal Promover a integração social e combater a pobreza e 
qualquer descriminação.  
 
Região de intervenção Alentejo /Lezíria do Tejo / Santarém  
 
Entidade beneficiária |GEOSENSE, LDA. 
 
 
Data da aprovação 29-04-2019  
 

Data de início 01-06-2019 

 
Data de conclusão 31-12-2019 

 
Custo total elegível 20.104,43 Euros  
 
Apoio financeiro da União Europeia 9.047,00 Euros  
 
Apoio financeiro público nacional/regional  
 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
 
Tendo em conta os objetivos de expansão da empresa e de ganhos 
de eficiência, de melhoria da pegada ambiental e proximidade ao 
cliente, impõe-se a desconcentração da atividade (recursos humanos 
e equipamento especializado para a captação de dados) no território 
da região do Alentejo. Tendo estabelecido contratos de prestação de 
serviços com a Adega Cooperativa de Borba e Adega Mayor, a 
empresa pretende abrir um novo polo em Alcanede, que será responsável 
pela prestação destes serviços e pela aquisição de novos clientes locais. 



 
 
- Criar polo operacional em Alcanede 
- Contratação de dois recursos humanos 
- Adquirir equipamentos que permitam a prestação dos serviços de 
aquisição de dados com drones. 
 
Neste contexto o presente Projeto visa dotar a empresa de uma 
maior capacidade operacional na Região do Alentejo e Oeste, 
providenciando uma melhoria dos serviços pela maior disponibilidade 
e especialização dos recursos humanos e materiais junto dos locais 
onde é necessária a captação de dados no terreno (obtenção 
frequente de imagens com diversos tipos de sensor), nas diversas 
áreas de negócio da empresa. Permite ainda aproveitar a 
centralidade geográfica do local de residência e ocupação do recurso 
humano proposto, com competências já demonstradas em 
colaborações pontuais, perspetivando-se a sua formação e 
especialização como operador de drones e especialista em aquisição 
de dados nas áreas da agricultura, floresta, ambiente e valorização 
do património. Esta atividade está a montante dos processos de 
construção de informação e é crítica para a atividade da empresa. 
 
 
 
 


