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1. Enquadramento 

 
O presente documento insere-se na atividade 2 do plano de ação do Projeto Des Agro 4.0, cofinanciado 

através do FEDER, e promovido pela parceria constituída pela DOLMEN, RUDE, UTAD e IPCB. Ao longo do 

documento será apresentada, de uma forma concreta e concisa, a informação mais relevante obtida na 

reunião técnica realizada com a empresa fornecedora de tecnologia, passível de ser aplicada/utilizada por 

empresas do setor agroalimentar e agroindustrial dos territórios do Douro Verde e da Cova da Beira. 

A informação constante ao longo do documento consistirá sobretudo na descrição sumária da solução 

tecnológica, desenvolvida por empresas nacionais e internacionais, as vantagens e desvantagens da sua 

incorporação em modelos de negócio, as informações obtidas através de breves demonstrações do modo 

de funcionamento dos softwares realizadas ao longo da reunião, a identificação de desafios/dificuldades 

de utilização das tecnologias por parte dos empresários, e sempre que possível, os respetivos montantes 

de investimento para a sua aquisição, os custos de exploração provenientes da sua utilização, bem como 

os potenciais impactos económicos destas tecnologias na gestão das atividades empresariais. 

Para cada reunião técnica foi estruturado previamente um guião de entrevista, que permitiu orientar o 

progresso da mesma. As questões constantes no guião da entrevista foram elaboradas através de uma 

consulta, análise e reflexão da informação constante no Diagnóstico e Mapeamento de Inovações 

Tecnológicas, output da Atividade 1.1 do projeto, e da pesquisa nos meios digitais das empresas 

fornecedoras das soluções tecnológicas (websites, redes sociais, notícias, artigos, canais de Youtube, etc.).  

As informações constantes no presente documento irão sustentar, em parte, os conteúdos a produzir no 

âmbito dos dossiers de inovação do modelo técnico-económico de cada atividade económica do setor 

agroalimentar e agroindustrial visada pelo projeto.  

 

2. Data e hora, participantes e formato de realização da reunião  
 

Data: 14h30 do dia 09/04/2021; 

Participantes:  

• DIGIDELTA – Patrícia Santos e João Caçador;          

• RURIS – André Lopes, Catarina Pereira e Filipe Melo.  

Formato: Microsoft Teams 

 

3. Setores económicos alvo de aplicação  
 

• Produção de Pequenos Ruminantes (Ovinos e Caprinos), mas aplicável também na produção de 

Bovinos. 
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4. Descrição da tecnologia  
 

4.1.  Caracterização geral da empresa e dos seus produtos/serviços 

 

A Digidelta está no mercado de gestão da pecuária há mais de 30 anos, tendo iniciado com o programa 

PISA (Programa Informático de Saúde Animal) onde se encontram registados eletronicamente todos os 

pequenos e grandes ruminantes existentes no país.  

Relativamente ao Software Wezoot, a versão beta foi lançada em 2016. Em termos gerais, este software 

possibilita a recolha de diversos dados/parâmetros dos animais no terreno e em sala, e inserção dos 

mesmos na aplicação, permitindo assim melhoramentos ao nível da gestão pecuária da exploração.  

Este software é acessível a partir do respetivo website através de um computador, e através da respetiva 

aplicação, doravante designada por App, que pode ser instalada em smartphones.  

Parâmetros como raça, idade, árvore genológica, número de partos, período entre partos, sobrevivência 

das crias, peso, ração consumida, produção de leite, fases de seca, entre outros, podem ser registados 

no software, criando assim o mesmo, uma ficha individual de cada animal. Dados de carácter de bem-

estar animal também são parâmetros que podem ser registados através do software.  

Para além da inserção “manual” dos dados pelo utilizador na APP e website, os dados poderão ser 

recolhidos automaticamente através do emparelhamento Bluetooth com equipamentos, os quais se 

descrevem de forma mais detalhada no ponto seguinte, como leitores de radio frequency identification 

(RFID), balanças ou mangas de separação automáticas, não sendo imperativo, no momento da 

transmissão dos dados, o acesso à internet. Embora estes equipamentos melhorem a performance da 

App eles não são necessários para o seu funcionamento podendo o produtor adicionar os mesmos dados 

sobre o efetivo animal de forma manual, conforme já foi referido anteriormente.  

A solução Wezoot permite ao produtor o acesso à totalidade de informações e transmitir os dados 

registados por animal ao seu médico veterinário em tempo real, ficando registado na aplicação não só a 

verificação dos dados por parte do veterinário, mas também, caso o veterinário assim o deseje, qualquer 

alteração que ele tenha feito quer a nível de medicação, de alimentação ou quaisquer outros parâmetros 

que ele recomende. Tais recomendações podem ser transmitidas ao produtor da exploração através de 

sistemas de alertas. O registo histórico destes dados permitirá ao gestor da exploração realizar a qualquer 

momento um diagnóstico preventivo de doenças, e tomar decisões que permitam reverter prejuízos 

futuros. O acesso do veterinário a estas informações também vai permitir que o produtor faça 

corretamente a ficha do animal, com todas as informações acima referidas.  

Tendo por base a ficha do animal, com todas as informações relativas ao mesmo, o produtor pode fazer 

o cruzamento dos dados e selecionar os animais que têm melhores características de acordo com a 

finalidade/modelo de negócio da sua atividade.  

O software sofre atualizações regularmente, as quais ficam disponíveis de forma automática para os seus 

utilizadores. 

Ao longo dos anos de existência do software têm sido introduzias novos parâmetros na aplicação, de 

acordo com as necessidades levantadas pelos gestores das explorações. Neste momento estão em 

processo de desenvolvimento de um recurso de Gestão financeira da exploração para adicionar às 

funcionalidades da APP. 
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Assim sendo, esta App permite a digitalização de todo o efetivo animal no campo, podendo ser a adição 

da informação facilitada por equipamentos, levando a uma avaliação e gestão do efetivo com base nas 

características individuais de cada animal. Neste momento a aplicação Wezoot já faz a gestão de mais de 

50 000 animais. 

 

4.2.  Emparelhamento do software com equipamentos 

 

No que toca a equipamentos que podemos associar ao software, a Digidelta fornece variados 

equipamentos que facilitam a adição de dados na App: os Brincos ou chips eletrónicos, os Leitores de 

RFID, e as mangas de separação.  

Os brincos ou chips eletrónicos permitem a identificação individual de cada animal.  

Os leitores de RFID permitem não só a leitura destes brincos ou chips, mas também, dependendo do 

modelo, inserir dados no brinco/chip, enviar dados para a App ou mesmo receber alertas relativamente 

ao animal.  

As mangas de separação são equipamentos com capacidade de pesagem e separação dos animais de 

forma automática. O agricultor pode separar, na App, os animais entre 3 e 9 secções diferentes sendo que 

estas separações podem ter por base qualquer fator que o produtor ache importante como por exemplo: 

alimentação diferenciada, fases reprodutivas diferentes, áreas de pastoreio diferentes, entre outras. O 

animal é dirigido para a balança, é feita a leitura do valor do peso e do chip/brinco e o animal, e conforme 

a gestão pretendida pelo produtor, o mesmo é dirigido para a manga previamente selecionada por ele.  

Este software encontra-se preparado para interagir com equipamentos de qualquer marca, desde que 

estes equipamentos forneçam a informação ao dispositivo móvel por via Bluetooth. Ainda assim, a 

Digidelta trabalha atualmente com diversos fornecedores/marcas de equipamentos, nomeadamente de 

leitores RFID das marcas Datamars e da Coppernic, e no que toca à manga de separação eletrónica com a 

marca Gallagher. 

 

Brincos e Chips: Permitem a identificação individual do animal. 

 

Figura 1 - Brincos e Chips comercializados pela Digidelta. 
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Bastões de leitores de RFID: A Digidelta apresenta uma gama de 5 leitores de RFID diferentes, cujas 

caraterísticas dos mesmos se apresentam de seguida.  

1. Leitor Tracking 1: 

a. Faz apenas a leitura dos dados presentes no brinco/chip (não gera alertas, nem 

permite a introdução de dados no bastão RFID); 

b. Permite fazer a leitura até 30 cm de distância do animal; 

c. Capaz de armazenar até 4 000 leituras de animais. 

 

2. Leitor GES3S  

a. Permitem a criação de novos dados do animal, e a inserção dos mesmos no bastão 

RFID para emparelhamento com a APP (não gera alertas); 

b. Permite fazer a leitura até 32 cm de distância do animal; 

c. Capaz de armazenar até 1 milhão de leituras, ou até 4GB de dados. 

 

3. Leitor SRS2  

a. Faz apenas a leitura dos dados presentes no brinco/chip (não gera alertas, nem 

permite a introdução de dados no bastão RFID); 

b. Permite fazer a leitura até cerca de 65 cm de distância do animal; 

c. Capaz de armazenar até 250 000 leituras de animais. 

 

4. Leitor XRS2  

a. Permitem a criação de novos dados do animal, e a inserção dos mesmos no bastão 

RFID para emparelhamento com a APP; 

b. Gera alertas eletrónicos, conforme instruções do utilizador, que são gerados após 

leitura do brinco/chip no bastão RFID; 

c. Permite fazer a leitura até cerca de 65 cm de distância do animal; 

d. Capaz de armazenar até 1 milhão de leituras. 

 

5. Leitor C-one2 (semelhante a um telemóvel) 

a. Faz a leitura de Brincos/ Chips e códigos de barras; 

b. É possível instalar a app no equipamento e os dados recolhidos ingressarem 

automaticamente na app; 

c. Permite alterações e alertas diretos no equipamento/APP; 

d. A capacidade de leituras irá depender do cartão de memória que se coloque no 

equipamento, permitindo cartões de memória até uma capacidade de 400 GB. 

 

A leitura de dados através dos bastões RFID pode ser realizada no pastoreio ou no estábulo, uma vez que 

os aparelhos são portáteis, o que permite, por exemplo, que caso um parto ocorra em pastoreio, os 

parâmetros a registar relativamente ao parto e ao animal progenitor sejam registados nesse preciso 

momento.  

Relativamente aos Leitores RFID estes têm uma autonomia média de 24 horas, e uma vida útil superior a 

10 anos, isto dependendo do tipo de bateria que incorporam. As baterias são carregadas através de um 

carregador universal o que permite o fácil carregamento com powerbanks ou com adaptadores a viaturas. 

A Digidelta recomenda a aquisição de Bastões de RFID a partir dos 500 cabeças de gado.   
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Figura 2 - Leitores de RFID 1, 2, 3, 4, 5 relativos à numeração apresentada anteriormente. 

 

Mangas de separação eletrónica com balança: A manga de separação automática de Ovinos é um 

equipamento leve, com capacidade de pesagem (balança incorporada) e separação automática através 

da leitura RFID dos brincos eletrónicos ou dos bolos gástricos, de acordo com as decisões de gestão do 

efetivo que sejam registadas pelo gestor da exploração no ecrã da própria máquina, ou no próprio 

software. Deixam-se dois exemplos práticos da sua aplicação: 

• O produtor regista no ecrã da manga de separação eletrónica, os intervalos de pesos dos animais 

a selecionar, e a máquina depois da leitura do peso de cada animal encaminha os animais para 

as respetivas portas de seleção; 

• O produtor regista no software a indicação do lote de separação para o qual o animal deve ser 

encaminhado, e a manga de separação através da leitura do brinco eletrónico ou do bolo gástrico 

assim procede a essa separação pela respetiva porta. 

O modelo base tem 3 portas incluídas, mas é possível adicionar mais um módulo, o que permite assim, 

selecionar os animais para até 9 portas diferentes, ou seja, fazer uma gestão diferenciada do efetivo até 

9 lotes.  

A manga de separação eletrónica tem uma capacidade de separação até 500 animais por hora nos casos 

em que a separação seja realizada apenas por peso do animal. Quando a separação é realizada através 

da leitura do leitor RFID incorporado na manga com o respetivo bolo gástrico ou bolo eletrónico do 

animal, tal capacidade de separação aumenta para 800 animais por hora. 

A manga/balança de separação eletrónica deverá ser colocada num local protegido da chuva e com acesso 

a eletricidade. Deverá ser ainda colocada num local plano, por forma a não originar erros de leitura do 

peso dos animais. Com estas condições asseguradas, não são necessárias grandes intervenções ao nível 

de manutenção. 

As vantagens da manga de separação eletrónicas são diversas. Estas permitem separar os animais nos 

lotes desejados pelo gestor da exploração, mas também fazer uma avaliação pormenorizada dos animais, 

e reduzir a carga de mão de obra necessária caso essa operação fosse realizada de forma manual (1 ou 2 

pessoas conseguem fazer a separação dos animais com recurso a este equipamento).  

A Digidelta recomenda a aquisição da Manga de separação automática a partir das 2000 cabeças de 

gado. 
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Figura 3 - Manga de separação automática de Ovinos. 

A Digidelta tem parcerias com um fornecedor localizado na Nova Zelândia, que comercializa uma balança 

eletrónica incorporada numa manga de separação. Caso o gestor da exploração já disponha de balança 

eletrónica, existe a possibilidade de a mesma ser conectada com a aplicação Wezoot, após uma 

verificação pela empresa do sistema operativo da máquina.  

Embora não se afigure como condição, a utilização da balança eletrónica está mais direcionada para 

explorações que se dedicam à produção de carne. 

O software pode ser utilizado sem nenhum destes hardwares. A introdução dos dados passa a ser na sua 

totalidade manual, ou seja, por exemplo, o produtor regista o peso do animal e, em vez de esse valor 

aparecer automaticamente na ficha do animal no software, o produtor terá de identificar o animal na 

App, e inserir os dados manualmente, traduzindo-se assim numa carga horária de trabalho maior.  

Nota: A aplicação não se encontra habilitada para registo dos dados provenientes de forma automática 

pelos equipamentos de ordenha, como seja, o registo dos litros de leite produzidos por cada animal, 

porque em regra geral, esses equipamentos já vêm acompanhados do próprio software. No entanto, o 

gestor da exploração poderá inserir manualmente esses dados na aplicação Wezoot. 

 

4.3.  Competências necessárias na ótica do utilizador  

 

O software Wezoot é userfriendly, sendo necessário apenas que o utilizador tenha algumas competências 

de base acerca do funcionamento de alguns equipamentos, nomeadamente: smartphones (sistema 

android), a App Playstore para download da aplicação, e gestão do sistema Bluetooth. Mesmo assim, 

existe um período de adaptação ao seu funcionamento de cerca de um mês a um mês e meio, 

dependendo do grau de utilização diário da aplicação pelo gestor da exploração.  

A tarefa mais complexa nesta aplicação prende-se com o caso de no momento de aquisição, haver a 

necessidade de, caso o utilizador assim o pretenda, registar toda a informação histórica do efetivo 

animal. No entanto, a empresa fornecedora do Wezoot também presta esse serviço. Após essa fase de 
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recolha de informação fundamental, a APP entra em velocidade cruzeiro sendo relativamente fácil para 

o produtor a utilização dessa. 

 

4.4.  Serviços de Formação 

 

A Digidelta presta serviços de formação inicial, acompanhado de um tutorial introdutório no momento 

da aquisição do software. Este serviço contempla uma formação inicial que consiste num pacote com 

duas formações presencias e/ou online espaçadas no tempo, de forma a que o produtor tenha um 

período adequado de experimentação da aplicação, e de levantamento de dúvidas sobre o seu 

funcionamento. Existe ainda uma linha de suporte para esclarecer dúvidas pontuais, sempre disponível. 

 

4.5.  Demonstração do Software 

 

Ao longo da reunião foi feita uma demonstração da utilização do software e das suas potencialidades, 

conforme registo fotográfico apresentado posteriormente no decorrer do presente documento. Foi ainda 

remetido pela empresa, uma breve apresentação do software, e ainda indicados diversos vídeos 

demonstrativos da sua aplicação, disponíveis nos meios digitais, os quais se apresentam de seguida.  

Uso do software através da App: https://www.youtube.com/watch?v=9RegUVGHVn0 

Uso do software através do ambiente web: https://www.youtube.com/watch?v=apGWBMeQGh8 

Potencialidades do Wezoot e integração com equipamentos: 

https://www.youtube.com/watch?v=tsEk3FnGsy8&t=6330s 

Separação manual com alertas automáticos: https://www.youtube.com/watch?v=OhaOk7bSaXM 

Link do canal do Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQ8XLgzcbXsVygvmENYHOFw 

 

4.6.  Requisitos Mínimos e Requisitos Obrigatórios  

 

Não foi indicado um número mínimo nem máximo de animais por exploração recomendados para a 

utilização deste software e equipamentos. De todo o modo, a Digidelta recomenda a aquisição de Bastões 

de RFID a partir dos 500 cabeças de gado, e a partir das 2.000 é aconselhado adquirir a manga de 

separação eletrónica, isto dependendo sempre da aptidão da exploração.  

O software funciona através de uma página web, isto significa que se tiver internet, smartphone ou 

computador no domicílio do gestor, não há necessidade de qualquer outro equipamento. Qualquer 

funcionalidade da aplicação funciona em modo offline, fazendo o emparelhamento dos dados à 

posteriori quando o acesso à internet esteja restabelecido.  Na exploração não é necessário existir rede 

móvel, sendo que, o utilizar pode inserir os dados no software Wezoot e posteriormente, quando se ligar 

a uma rede móvel, os dados sincronizam automaticamente. Conforme referido anteriormente, a 

interação entre os equipamentos e o telemóvel é feita através de Bluetooth. 

https://www.youtube.com/watch?v=9RegUVGHVn0
https://www.youtube.com/watch?v=apGWBMeQGh8
https://www.youtube.com/watch?v=tsEk3FnGsy8&t=6330s
https://www.youtube.com/watch?v=OhaOk7bSaXM
https://www.youtube.com/channel/UCQ8XLgzcbXsVygvmENYHOFw
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A instalação da APP num sistema operativo Android permite retirar partido de todas as funcionalidades 

que a mesma apresenta. No caso do sistema operativo IOS, a aplicação não tem todas as funcionalidades 

disponíveis, e não é possível ligar o bastão RFID ao dispositivo para transmissão dos dados. 

 

4.7. Investimento/Custos de Exploração 

 

Tabela 1 – Investimentos/custos de exploração  

Tipo de equipamento/software Quantia (€) s/IVA1 

Software Wezoot -1º ano 
0.80 €/animal adulto + 450€ de pacote de 

formação: 2 aulas presencias de 4 horas + apoio 
remoto 

Renovação anual da licença de utilização 0.80 €/animal adulto 

Leitor RFID – Tracking 1 480 € 

Leitor RFID – GES3S 800 € 

Leitor RFID – SRS2 740 € 

Leitor RFID – XRS2 1.200 € 

Leitor RFID – C-One 2 1.270 €  

Balança/Manga de separação eletrónica (3 
saídas) 

17.000€ 

 

4.8. Impacto na atividade económica  

 

• Redução de mão de obra; 

• Potencialização das receitas de carne e/ou de leite, pois permite a seleção de 

animais com maiores índices de produtividade; 

• Potencialização da reprodução de efetivos com melhor rendimento; 

• Permite um maior controlo das datas de parto dos animais; 

• Redução dos custos de aquisição dos alimentos para os animais; 

• Permite uma rápida avaliação do estado dos animais, evitando mortes e respetivos 

prejuízos económicos; 

• Gestão diferenciada por lotes de animais.  

 

 

 
1 Montantes indicados pela empresa no momento da reunião técnica.  
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5. Notas Finais 
 

A empresa referiu estar disponível para participar em ações de divulgação/disseminação que venham a 

ser realizadas no âmbito do projeto, e disponíveis em integrar futuros projetos piloto.  

 

6. Registo fotográfico 

 

 

 

 

 


