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Benvindo à GEOFUTURE
A GEOFUTURE é uma empresa que tem como atividade o Desenvolvimento de Aplicações
informáticas, de Consultoria e Assessoria a Entidade Públicas e Privadas nas áreas de
Tratamento e Proteção de Dados, bem como de Modernização Administrativa,
Desenvolvimento Económico e Turismo, de Comunicação e Organização de Eventos.

A GEOFUTURE na área de Tratamento de Proteção de Dados faz todo o processo de
implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), desde o diagóstico de
situação, à produção de Regulamentos, definição de guidelines de implementação do RGPD,
bem como às ações de formação e consultoria ao DPO (ou com opcional externalização DPO).

A empresa utilizar um processo inovador de transformação de geoinformação e integrar com
diferentes equipamentos, meios de comunicação para transmitir informação aos utilizadores.

A GEOFUTURE desenvolve o seu trabalho com o objectivo de disponibilizar soluções
avançadas e inovadoras, por forma a dotar os seus Clientes de ferramentas que proporcionem
uma maior vantagem competitiva. A sensibilidade e profissionalismo da equipa multidisciplinar
é a garantia da excelência e progresso da empresa.
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As nossas principais linhas de trabalho são:
Aplicações interactivas
A nossa equipa desenvolve geoaplicações interactivas ao nível de portais web, dispositivos
móveis e realidade aumentada

Assessoria e Consultoria a Entidade Públicas e Privadas
Apresentamos o conceito “Chave na Mão” para a implementação do RGPD – serviço de
auditoria/diagnóstico, produção de documentos internos e formação. Quando necessário
acompanhemento ao DPO (Data Protection Officer ou EPD – Encarregado de Proteção de
Dados ).
Nas outras assessorias e consultorias o conceito é “Projetos à Medida” tirando proveito da
experiências da equipa nas áreas fiscais, gestão, informática, jurídicas, saúde, comunicação,
inovação tecnológica entre muitas outras.

Produção Audiovisuais
A nossa equipa desenvolve vídeos institucionais e vídeos promocionais. Estes vídeos podem
ser interactivos e a três dimensões. Também possuímos a capacidade técnica para o
desenvolvimento de fotografias 360 e igualmente para o levantamento e desenvolvimento de
localidades a três dimensões com fotorealismo.

Eventos
Apresentamos o conceito “Chave na Mão”.
Um serviço integral que contempla toda a organização de um evento, desde a conceção da
ideia do evento até à implementação de todas as etapas operacionais do mesmo.
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Tipos de Eventos: Convenções, Workshops, Reuniões Corporativas, Seminários, Congressos,
Conferências, Eventos temáticos
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