
 
   

Página 1 de 7 

 
Projeto n.º 036265 | DES-AGRO 4.0 

 

 

RELATÓRIO DE REUNIÃO TÉCNICA 

TECNOLOGIAS DE PRECISÃO | DES.AGRO 4.0 

 

 

 

 

 

Software - Digitanimal 

 

 

 

 

 

 



 
   

Página 2 de 7 

 
Projeto n.º 036265 | DES-AGRO 4.0 

 

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 14/05/2021; 

Participantes:  

• DIGITANIMAL – Bernardino Ramires;          

• RURIS – André Lopes, Miguel Matos 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 e Equinos.  
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4. Descrição da tecnologia  

 

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

 

A Digitanimal, com sede em Espanha, desenvolveu um Dispositivo de Geolocalização de animais que 

ajuda a melhorar a rentabilidade e a segurança na produção animal. Neste momento encontram-se em 

mais de 50 países e têm mais de 3.000 clientes por todo o mundo. Em Portugal, a Digitanimal tem um 

representante, a Penedino, que garante sempre acompanhamento aos seus utilizadores, empresa com a 

qual foi realizada a reunião técnica. 

A Digitanimal desenvolveu uma aplicação que, conectada com os dispositivos de Geolocalização, permite 

ao utilizador aferir a localização de todos os seus animais à distância, através de um smartphone, 

computador ou tablet. Esta App permite registar o nome de cada animal, o seu sexo e até a ocorrência 

de um parto. Também possibilita ao utilizador criar um sistema de alertas, nomeadamente, alerta por 

anormalidade da atividade animal (emite um alerta se houver alterações anormais de mobilidade do 

animal), alerta de temperatura animal (alerta se a temperatura do animal ultrapassar os valores padrão), 

alerta de entrada/saída do recinto definido pelo utilizador, e alertas por roubo do animal ou perda do 

dispositivo. Através da aplicação o utilizador consegue saber a distância percorrida pelos animais, em 

quilómetros, e ter conhecimento do trajeto percorrido pelo animal nas últimas 24 horas.     

O Dispositivo de Geolocalização instalado no animal, localizador GPS, é um dispositivo leve, compacto, 

ergonómico e impermeável. É colocado ao pescoço do animal, iniciando um ciclo de aprendizagem 

(algoritmo inteligente) com o seu comportamento do animal, e graças à App, o utilizador pode gerir os 

animais, saber o status do seu estado biológico e a sua localização, em qualquer lugar e a qualquer 

momento.  

A utilização desta solução tecnológica apresenta diversas vantagens no maneio da exploração, visto que, 

o gestor da exploração não necessita de acompanhar permanentemente o pastoreio dos animais, reduz 

a probabilidade de perda dos mesmos durante o pastoreio, e no momento de recolha dos mesmos para 

o estábulo, há uma diminuição do tempo necessário de mão de obra para encontrar os animais. Esta 

última vantagem tem ainda um maior impacto, quando o pastoreio dos animais ocorre em zonas 

montanhosas e de grande dimensão, que já por si, dado o seu relevo, não permite uma boa visualização 

ao produtor para conseguir encontrar os animais, acrescida ainda pelo facto de estas zonas serem 

afetadas por condições climatéricas adversas, como o caso do nevoeiro.  

A ferramenta da Digitanimal permite assim conhecer, em tempo real, a localização exata dos animais.  

A Digitanimal garante que não são necessárias baterias extras para os dispositivos de Geolocalização, pois 

quando a bateria de algum equipamento está a chegar ao fim da sua vida útil (15% da capacidade), o 

utilizador comunica com a Digitanimal (Penedino) e a empresa substitui gratuitamente o dispositivo. 

Quando a comunicação é estabelecida através de Sigfox as baterias têm uma vida útil de cerca de 18 

meses enquanto que, quando é estabelecida através de GSM esse período é de 6 meses. 

A telecomunicação GSM é o Sistema Global para Comunicações Móveis de segunda geração (2G), que é 

habitualmente utilizada, enquanto que, a telecomunicação Sigfox é uma rede que permite conectar 

objetos de baixa energia garantindo assim uma maior duração da bateria do dispositivo GPS, sendo que, 

para comunicar através desta poderá ser necessário ao utilizador adquirir uma antena própria, 
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denominada de Antena Sigfox. Devido ao elevado custo destas antenas, a Digidelta sugere que as mesmas 

sejam adquiridas pelos produtores em parceria, de modo a rentabilizar o seu investimento. 

Todos os equipamentos têm uma garantia geral de 2 anos.  

Quando procedem a atualizações, estas ocorrem de forma automática no software, não acarretando 

custos adicionais para os utilizadores. 

 

 

Figura 1 - Localizador GPS e respetiva aplicação em Ovinos. 

 

Figura 2 – Localização demonstrativa dos animais. 
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4.2. Competências necessárias na ótica do utilizador  

 

Habitualmente a implementação desta tecnologia por parte do utilizador ocorre de forma facilitada 

porque é um software muito intuitivo. Só é necessário que o utilizador tenha algumas competências de 

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

android), e a App Playstore para download da aplicação.  

Para o ideal funcionamento desta tecnologia são necessários os dispositivos GPS, a aplicação num 

dispositivo, smartphone, tablet ou computador e que exista na zona de pastoreio telecomunicação, GSM 

ou Sigfox. 

Não é importante desligar a função GPS quando os animais estão na corte. A função GPS permanece 

sempre ligada e permite saber instantaneamente onde estão os animais. 

 

4.3. Serviços de Formação 
 

O Software da Digitanimal apresenta versão em língua portuguesa, o que facilita bastante a aprendizagem 

por parte dos utilizadores no nosso país. 

A empresa presta serviço gratuito de formação, tanto na implementação como no acompanhamento da 

utilização dos equipamentos e do software. Normalmente os utilizadores conseguem facilmente começar 

a utilização dos equipamentos e do software sem qualquer tipo de ajuda. 

 

   

4.4. Demonstração do Software 

 

Durante a reunião não foi possível realizar, em tempo real, uma demonstração da utilização do software 

por parte do fornecedor, mas, ainda assim, a empresa remeteu uma breve apresentação da solução 

tecnológica, e foram ainda indicados vários vídeos, inseridos no canal do Youtube da Digitanimal, 

demonstrativos do equipamento e do software, os quais se apresentam de seguida. 

Canal do Youtube da Digitanimal:  https://www.youtube.com/channel/UCvmW-L2u6dL33BCF1cTJkuQ 

Testemunho de utilizadores: https://www.youtube.com/watch?v=1mMegOleDW0&t=2s 

Utilização da APP: https://www.youtube.com/watch?v=2ieRKDx6qWQ 

Funcionamento da APP no telemóvel: 

https://www.youtube.com/channel/UCvmW-L2u6dL33BCF1cTJkuQ
https://www.youtube.com/watch?v=1mMegOleDW0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=2ieRKDx6qWQ
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Figura 3 - Funcionamento da aplicação num dispositivo móvel. 

 

 

 

 

 

4.5.  Requisitos Mínimos e Requisitos Obrigatórios  
 

Não existe um número mínimo de animais ou de área de pastoreio que para a aquisição desta solução 

tecnológica. A título indicativo, a Digitanimal tem clientes em que estes têm menos de 10 animais e outros 

com centenas.  

Para que esta tecnologia funcione devidamente e em tempo real é sempre necessário que exista rede 

(telecomunicações), seja da forma de GSM ou Sigfox. Se não houver rede, o software não vai receber os 

dados enviados pelos dispositivos GPS. No momento de preparação na fábrica, a Penedino faz uma 

avaliação rigorosa para decidir qual solução de telecomunicações irá implementar em cada cliente. Neste 

sentido, fazem uma visita de reconhecimento às zonas de pastoreio dos animais para avaliar se existe 

cobertura Sigfox ou não. A grande diferença prende-se com a eficácia na transmissão dos dados ser 

superior no caso da Sigfox, quando comparada com a GSM (rede telemóvel), permitindo ainda assim uma 

maior durabilidade da bateria. 

Existem produtores que utilizam o dispositivo da Digitanimal só nos animais denominados de “cabeças 

de gado”, que são os que normalmente andam à frente e conduzem o rebanho. 

 

4.6. Investimento/Custos de Exploração 
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Tabela 1 - Investimentos 

Tipo de equipamento Quantidade Quantia (€) s/IVA 

Kit completo – coleira, 
contrapeso e aparelho 

eletrónico (inclui 12 meses de 
serviços de comunicação) 

1 165 € 

2 285 € 

10 1.040 € 

Antena Sigfox 1 1.000 € 

 

Tabela 2 - Custos de exploração. 

Rubrica 

 
Quantidade Quantia (€) s/IVA 

Renovação anual da licença 

1 50 €  

2 a 5 36 €/unidade 

6 a 10 35 €/unidade 

11 a 20 34 €/unidade 

>20 Necessário solicitar orçamento 

 

Nota: É possível alugar os dispositivos de Geolocalização, mas a empresa normalmente não o faz devido 

aos riscos que isso implica. A empresa permite aos utilizadores que não estejam satisfeitos com a 

aplicação e equipamentos, de nos primeiros 30 dias após a sua compra, devolver os mesmos, com a 

recuperação do montante monetário despendido. 

4.7. Impacto na atividade económica  

 

• Diminuição da mão-de-obra despendida na procura dos animais em pastoreio; 

• Potencialização da rentabilidade da exploração mediante a redução de perdas de 

efetivo; 

• Diminuição das mortes de animais, que podem acontecer em momentos de partos, 

quando os animais se encontram em pastoreio não acompanhados, uma vez que a 

App possibilita estimar a data de parto, permitindo assim que o utilizador dê o 

devido apoio ao animal quando isso acontece. 

 

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. 

 


