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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: 10h30 do dia 29/04/2021; 

Participantes:  

• GEOSYS – Isabelle Jeudon;          

• RURIS – André Lopes, Miguel Matos e Filipe Melo.  

Formato: Zoom 

 

3. Setores económicos alvo de aplicação  
 

• Produção de Cereja e Vinha, mas também produção de outras culturas frutícolas ou cereais. 
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4. Descrição da tecnologia  
 

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

 

O software Croptical é uma ferramenta de suporte ao produtor, permitindo-lhe monitorizar diariamente 

e de forma precisa a sua exploração. Este software garante atualizações meteorológicas diárias da 

exploração, através de satélites públicos e privados. Através de mapas de variabilidade e imagens, 

identifica desempenhos acima da média, na média ou abaixo da média, definidos para a exploração.  

Consegue recolher dados climáticos até 25 anos, os quais são apresentados e interpretados pelo software, 

os respetivos índices de vegetação.   

O aplicativo de monitorização Croptical compara os dados de uma exploração com os dados de outras 

explorações existentes no sistema, bem como uma comparação dos dados históricos dessa mesma 

exploração. O status de vigor expresso por cores permite determinar quais as explorações, ou parcelas, 

que necessitam de intervenção. 

A principal vantagem passa pela monitorização remota do vigor das parcelas da exploração, permitindo 

uma atuação precoce quando detetada alguma inconformidade.  

O Croptical permite monitorizar os índices vegetativos da cultura através do NDVI (comprimentos de 

onda de cor vermelha, amarela e verde), com a disponibilização de imagens diárias da exploração ao 

utilizador. Também disponibilizam mapas de temperatura e de precipitação ao longo do tempo, do local 

exato da exploração do utilizador.  

 

 

Figura 1 - Monitorização do NDVI através do software Croptical. 
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Figura 2 - Exemplo de uma exploração monitorizada pelo software Croptical. 

 

Este software pode ser utilizado por produtores de vinho e cereja, embora a dimensão mínima de uma 

parcela deva rondar 1 hectare. 

O utilizador poderá aceder ao software Croptical através de um computador, tablet ou smartphone, 

sendo que, se operar no campo sem acesso à rede de Internet, posteriormente quando tiver acesso, é 

efetuado uma sincronização automática dos dados. 

Neste momento, só estão incorporadas no software a língua inglesa e a língua francesa, mas a empresa 

não vê dificuldades em fazer uma atualização de forma a integrar a língua portuguesa. 

O utilizador é capaz de aceder de forma autónoma ao software da Croptical, podendo identificar 

anomalias no desenvolvimento vegetativo, na sua exploração. No entanto, o software não identifica quais 

os problemas ou possíveis soluções, sendo que, para isso o utilizador deverá procurar consultoria 

agronómica. 

 

 

4.2.  Emparelhamento do Software com equipamentos 

O utilizador apenas necessita de adquirir a aplicação para um dispositivo móvel ou aceder à plataforma 

através da web. De acordo com os serviços prestados atualmente pela empresa, não é necessário adquirir 

nenhum equipamento, pois os únicos serviços referem-se à disponibilização das imagens satélites aos 

produtores.  

De forma a tirar maior proveito dos serviços do software, poderá ligar-se e receber dados 

complementares de estações meteorológicas, normalmente da marca Pessl, mas também com a conexão 

com estações meteorológicas de outras marcas (a verificar posteriormente com o fornecedor), ou com 

imagens captadas por drones. 
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4.3.  Competências necessárias na ótica do utilizador 

Para que o utilizador consiga tirar o máximo proveito do software, necessita ter algumas competências 
de base acerca do funcionamento de alguns equipamentos, nomeadamente: smartphones (sistemas 
android), tablets, computadores, e saber aceder a ambientes Web, para acesso à plataforma.  
 
Se o utilizador pretender efetuar a sua própria análise das imagens satélite, necessita de deter na sua 
atividade empresarial esse conhecimento agrícola, de forma a tirar o maior partido da análise das 
mesmas. 

 

4.4.  Serviços de formação 

Quando o utilizador adquirir o software Croptical, o mesmo tem acesso gratuito a uma sessão de 

formação que o ajuda a perceber o funcionamento do mesmo e a utilizar todas as suas ferramentas. 

A Geosys fornece suporte por e-mail para problemas técnicos da ferramenta. Conforme indicações da 

empresa, a interpretação do software, mapas e gráficos não requer mais formação do que aquela que é 

prestada no momento de aquisição do programa. 

 

 

4.5.  Demonstração do Software 

Vídeo demonstrativo do Software Croptical: https://www.youtube.com/watch?v=cO2nQGGbg18 

 

4.6.  Requisitos Mínimo e Requisitos Obrigatórios 

O número mínimo de hectares para se começar a utilizar a ferramenta é um hectare, no entanto a 

empresa trabalha normalmente em contratos de 50.000 hectares.  

 

 

4.7.  Investimentos/ Custos de Exploração 

Tabela 1 – Custos anuais 

Rubrica Quantia (€) s/IVA 

Software assinatura anual 10.000 € para 7.000 hectares 

 

4.8.  Impacto da atividade económica 

 
• Aumento da produtividade das parcelas;  

• Redução da mão-de-obra associada ao maneio da exploração, a partir do momento em que o 
utilizador consegue aproveitar devidamente os benefícios de análise das imagens de satélite 
plataforma;  

https://www.youtube.com/watch?v=cO2nQGGbg18
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• Maior controlo no uso dos fertilizantes e fitofármacos, levando a um menor desperdício e maior 
eficácia.  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


