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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: 14h00 do dia 07/05/2021; 

Participantes:  

• NOFENCE – Lúcia Ribagorda e Philip Synnestvedt;          

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

Formato: Google Meet. 

 

3. Setores económicos alvo de aplicação  
 

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

Bovinos. 

 

 

 



 
   

Página 3 de 10 

 
Projeto n.º 036265 | DES-AGRO 4.0 

 

4. Descrição da tecnologia  
 

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

 

A Nofence é uma empresa Norueguesa, que foi criada no ano de 2011, com o objetivo de desenvolver 

uma solução tecnológica de cercas virtuais para o setor da Caprinicultura. A partir desse momento 

começaram a desenvolver o produto, e no ano de 2016 iniciaram um projeto piloto na Noruega com 850 

cabras. No ano de 2017, a Autoridade Norueguesa de Segurança Alimentar aprovou que o uso desta 

tecnologia fosse aplicável no setor dos Caprinos, e a partir desse momento começaram a comercializar 

essa tecnologia. Neste momento, a mesma Autoridade aprovou também o uso deste equipamento em 

Ovinos e Bovinos e a Nofence iniciou a venda para outros países, principalmente para o Reino Unido. Em 

Espanha, mais propriamente no País Basco, encontram-se em testes piloto com vários produtores 

pecuários, em parceria com o NEIKER - Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario. 

Em países como a Alemanha, Dinamarca e Suécia é proibido o uso desta tecnologia por questões 

relacionadas com o bem-estar animal.  

Nofence é uma tecnologia de cercas virtuais aplicáveis para o setor agropecuário (ovinos, caprinos e 

bovinos), que se encontram em pastoreio. A empresa criou uma aplicação que permite ao utilizador saber 

a localização exata do animal em tempo real, mas também possibilita que este defina na App qual a área 

de pastoreio onde pretende circunscrever os seus animais. Para isto, é colocado em cada animal adulto 

uma coleira com um localizador GPS. 

Sempre que qualquer animal se encontrar muito próximo dos limites definidos pelo utilizador, a sua 

coleira emite um sinal sonoro e uma vibração. Chegando ao limite da cerca virtual o animal é sujeito a 

um leve choque elétrico. Após várias utilizações o animal aprende a evitar estes estímulos negativos e a 

permanecer na área de pastagem definida pelo produtor.  

Os animais, demoram em média cerca de 2 semanas a inteirar-se dos estímulos das cercas virtuais. Essa 

aprendizagem é, normalmente, realizada com a colocação dos animais em campos experimentais de 

pequena dimensão onde também existem cercas físicas, com a respetiva sobreposição da cerca virtual, 

de forma a que os animais comecem a receber os estímulos, e assimilar esses estímulos à área limite de 

pastoreio.   

A partir do momento em que os animais aprendem a permanecer nas cercas virtuais delimitadas pelo 

utilizador, o mesmo só necessita de encaminhar o seu efetivo no regresso ao estábulo ou quando 

pretende mudar de área de pastagem. 

Caso o animal saía do perímetro definido pelo utilizador, este receberá um alerta de fuga na sua aplicação. 

Esta funcionalidade aplica-se também aos casos de roubos dos localizadores GPS (colares) dos animais. 

Se os animais apresentarem comportamentos estranhos (p.ex: muito tempo sem se mover), o utilizador 

também receberá um alerta na sua aplicação. 

O produtor pode definir a qualquer momento uma área de pastagem diferente consoante a gestão que 

pretende fazer do pastoreio. Cada coleira possui painéis solares que alimentam a respetiva bateria.  

Esta tecnologia apresenta grandes vantagens para os produtores de ovinos e caprinos pelo facto de 

reduzir bastante a necessidade de mão de obra necessária no acompanhamento permanente do 

pastoreio, e diminuir também os custos de instalação e manutenção das cercas físicas. 
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Normalmente, a Nofence faz atualizações do software todos os meses, de forma gratuita para os seus 

utilizadores. 

 

4.2. Emparelhamento do software com equipamentos 

As componentes necessárias para o ideal funcionamento da tecnologia da Nofence são a utilização dos 

colares GPS, a aplicação instalada num dispositivo (smartphone, computador ou tablet), o Beacon 

utilizado no estábulo e se necessário, baterias extra e carregador para as mesmas. 

O colar GPS (localizador) utilizado em Caprinos e Ovinos apresenta variadas especificações, tais como: 

• Alimentação/energia - Painéis solares em ambos os lados do colar, com elevada durabilidade e 

resistência. Pequenos estragos (arranhões) na superfície não limitam a capacidade; 

• Recetor GPS - A Nofence recorre ao sistema americano GPS, como ao sistema russo GLONASS 

para triangular a posição do animal; 

• Bluetooth - Usado para receber o sinal do Shelter Beacon, desligar o recetor GPS, e para 

comunicação limitada entre dispositivos; 

• Sensor de movimento: Deteta a aceleração do animal ao longo de três eixos. Usado para 

economia de energia e trabalho de desenvolvimento adicional para fornecer informações 

adicionais sobre a saúde animal; 

• Rede móvel - A comunicação dos colares Nofence funciona através de 2G; 

• Bateria recarregável - A bateria de 10 Ah é carregada pelos dois painéis solares. Fácil de substituir 

e seguro com um mecanismo de travamento duplo e independente; 

• Especificação Elétrica - Tensão de entrada entre 3,4V e 4,2V. Consumo de energia de 500uA a 1, 

5ª. Potência máxima de carregamento solar de 2291mW; 

• Características Ambientais - Faixa de temperatura de -25 a + 65 ℃ (operação e armazenamento); 

• Características Físicas - Dimensão (caixa): 153,5 x 145,4 x 54,2 mm. Unidade de colar de peso: 

858g. Peso da bateria de 450g. Peso da alça de pescoço de 138g. Peso total, transportado pelo 

animal de 1.446g. 

 

                                                            Figura 1 - Colar GPS utilizado em Caprinos e Ovinos. 

 

As baterias extra são necessárias porque, normalmente as mesmas só apresentam uma duração máxima, 

de aproximadamente 3 meses, mesmo com a presença de painéis solares.  
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É recomendada uma bateria extra por cada 5 coleiras GPS que o utilizador adquira. O número de baterias 

extras varia de utilizador para utilizador e, portanto, recomendam esse número como ponto de partida. 

Quando estamos perante pastagens grandes, pouca vegetação dentro das pastagens ou sítios com muito 

sol, a bateria tem tendência a ter uma vida útil mais longa. Estas apresentam várias especificações, tais 

como:  

• Tipo de bateria - íon de lítio; 

• Capacidade nominal - 20,1Ah Typ; 

• Avaliação em watts-hora - 72,36Wh; 

• Tensão Nom - 3,6V; 

• Tensão de carga máxima - 4,2 V; 

• Corte de descarga - 2,5V; 

• Proteção integrada - sobrecarga / descarga, sobrecorrente, curto-circuito; 

• Faixa de temperatura de -10ºC a 60ºC; 

• Armazenamento - 0 ° C a 45 ° C, ≤3 meses. 0 ° C a 23 ° C, ≤ 1 ano; 

• Características Físicas - 119,6 x 95,3 x 29,8 mm. Peso de 450g. 

 

 

 

                                                                Figura 2 - Baterias utilizadas nos colares GPS. 

 

Os carregadores de bateria são sempre necessários para carregar as baterias que não se encontram nos 

colares. Estes apresentam as seguintes especificações: 

• Tempo até carga total - entre 8 a 10 horas; 

• As baterias não podem exceder 30% da carga quando enviadas pelo fornecedor ao utilizador, 

devido a restrições de envio; 

• Recomenda-se carregar totalmente todas as baterias antes de começar o treino da tecnologia 

com os animais; 

• Corrente de carga máxima - 2,0A; 

• Tensão de carga máxima - 4,2V; 

• Potência máxima de saída - 8,4W; 

• Faixa de temperatura – Armazenamento de -25 a 85 ° C; 

• Proteção integrada - polaridade reversa e curto-circuito; 
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• Tamanho de encaixe - 139,0 x 63,2 x 33,0 mm.  

• Comprimento do cabo - 1,8 m; 

• Unidade de peso completo - 373g. 

 

                                                              Figura 3 - Carregador da bateria dos colares GPS. 

 

O Beacon, colocado nos abrigos, permite desligar de forma automática as funções dos colares GPS 

quando os animais chegam ao abrigo. 

É importante desligar a função GPS dos colares quando os animais permanecem no estábulo, porque 

permite poupar bastante bateria e evita sons de alerta ou até choques elétricos indevidos. 

Normalmente cada abrigo necessita de 2 aparelhos, sendo que, no caso de abrigos grandes ou complexos, 

recomendam equipamentos (Beacon) adicionais. Nestas situações, a Nofence faz um estudo da planta do 

abrigo do utilizador e faz a recomendação do número de Beacon necessários para que a tecnologia 

funcione devidamente. 

 

 

Figura 4 - Beacon utilizado no abrigo. 
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Estes equipamentos, como são muito recentes, ainda não têm um prazo definido de vida útil expectável, 

no entanto, a empresa confirmou que o período mínimo ascenderá a 5 anos, pois os primeiros 

equipamentos que foram comercializados ainda se encontram ativos. 

 

4.3. 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, sendo que, neste momento, um dos problemas da implementação 

imediata em Portugal da tecnologia prende-se com o facto de o idioma inglês ser o único incorporado no 

software. Ainda assim, o objetivo futuro da Nofence passa por disponibilizar o máximo de idiomas no 

software, incluindo a língua portuguesa.  

 

4.4. Serviços de Formação 

 

Normalmente não prestam formação quando o cliente adquire a tecnologia da Nofence porque é suposto 

que o utilizador a consiga utilizar devidamente através da consulta de um manual. Se o utilizador 

necessitar, prestam apoio remoto. Em Portugal seria necessário um intermediário que fosse capaz de 

fazer a ligação linguística com os produtores. 

 

 

4.5. Demonstração do Software 

 

Uso da Nofence: https://www.youtube.com/watch?v=Ozr_eNcTNus&t=64s 

Funcionamento em Caprinos: https://www.nofence.no/en/product/goat 

https://www.youtube.com/watch?v=_2XGMg0K7fc 

Funcionamento em Ovinos: https://www.nofence.no/en/product/sheep 

Link canal do Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCyOb6_pFOkvJnko2jJkJTnw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ozr_eNcTNus&t=64s
https://www.nofence.no/en/product/goat
https://www.youtube.com/watch?v=_2XGMg0K7fc
https://www.nofence.no/en/product/sheep
https://www.youtube.com/channel/UCyOb6_pFOkvJnko2jJkJTnw
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Figura 5 - Demonstração do efeito das cercas virtuais em Caprinos. 

 

Figura 6 - Demonstração de uma cerca virtual na App, num dispositivo móvel. 

 

Figura 7 - Utilização do localizador GPS em Caprinos. 
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4.6. Requisitos Mínimos e Requisitos Obrigatórios  
 

Não existe um número mínimo necessário para justificar o investimento nesta tecnologia, mas a empresa 

referiu que um efetivo a rondar os 10 a 15 animais já justifica a aquisição da solução. Quanto maior o 

número de animais do efetivo do utilizador, maior a necessidade de área de pastoreio, logo, maior será a 

poupança no investimento em cercas físicas. 

Para que a tecnologia funcione devidamente é necessário que haja cobertura móvel (2G) em toda a 

pastagem, ou pelo menos em partes desta, para que o utilizador possa alterar a área da pastagem, e 

receber os alertas quando alguma coisa não corre como o desejado.  

As cercas virtuais funcionam independentemente da rede móvel, dependendo apenas do sistema de 

GPS. 

É fundamental que todos os animais adultos possuam um dispositivo de localização, pois os animais que 

não o possuem não ficam georreferenciados, nem recebem os estímulos necessários de forma a 

permanecer na cerca virtual desejada pelo utilizador. 

 

4.7. Investimento/Custos de Exploração 

 

Tabela 1 – Investimentos ara a implementação da tecnologia. 

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

Colar com identificador GPS 178 €/colar 

Carregador de bateria 49 € 

Bateria extra 39 €/bateria 

Beacon 50 €  

 

Tabela 2 - Custos anuais de utilização do Software da Nofence. 

Rubrica Custo (€) s/IVA 

Custo de utilização (licença) 56 €/animal/ano 

 

Nota: Para além de compra, existe a possibilidade de alugar os equipamentos através de um pagamento 

mensal ou anual, que depois terá de ser acordado em cada caso específico com a entidade fornecedora.  
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4.8. Impacto na atividade económica  
 

• Redução acentuada de mão-de-obra inerente ao pastoreio; 

• Eliminação total da instalação e manutenção das cercas físicas; 

• Diminuição de prejuízos económicos resultantes de roubo dos animais; 

• Diminuição de prejuízos económicos resultantes de mau estar dos animais, 

quando assistidos atempadamente.   

 

5. Notas Finais 
 

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

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

 

 


