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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 12/04/2021; 

Participantes:  

• WISECROP – Tiago Sá;          

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

Formato: Microsoft Teams 

 

3. Setores económicos alvo de aplicação  
 

• Produção de Cereja e Vinha, mas também produção de outras culturas frutícolas, hortícolas ou 

cereais. 
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4. Descrição da tecnologia  
 

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

 

A Wisecrop encontra-se no mercado há sensivelmente 7 anos, e apresenta-se como sendo um sistema 

operativo de gestão da atividade Agrícola, que expõe uma interface centralizada, permitindo ao utilizador 

gerir todo o seu negócio, sustentando-se em 3 ferramentas principais: as Aplicações, os Dispositivos e os 

Serviços. 

A ferramenta Aplicações tem como objetivo apoiar o utilizador em cada fase do processo de gestão diária 

da sua atividade, e para isso padece de 7 aplicações distintas, cada qual com as suas funcionalidades: 

• Aplicação Clima - 10 funcionalidades; 

• Aplicação Rega - 11 funcionalidades; 

• Aplicação Fertilização - 9 funcionalidades; 

• Aplicação Fitossanidade - 9 funcionalidades; 

• Aplicação Atividades de Campo - 8 funcionalidades; 

• Aplicação Custos - 7 funcionalidades; 

• Aplicação Mão de obra - 10 funcionalidades. 

 

Os Dispositivos (Equipamentos) são um complemento que permite ao utilizador obter dados sobre o 

clima, o solo, os frutos ou as plantas, e até acompanhar remotamente o seu sistema de rega. O utilizador 

pode aceder aos mesmos em qualquer altura e obter diariamente indicadores precisos sobre a sua 

exploração. A Wisecrop disponibiliza 7 tipos de dispositivos distintos, agrupados em dois grupos, e 

também estes com funcionalidades diferentes, nomeadamente: 

• Integração de sensores - 8 funcionalidades; 

• Integração de controlo - 9 funcionalidades. 

 

Relativamente aos Serviços, estes permitem ao utilizador ter um apoio personalizado, ligando-o a técnicos 

de confiança ou a entidades, com por exemplo laboratórios de análises, através da plataforma, facilitando 

assim a comunicação entre os diversos interlocutores.  

Como todos os dados estão disponíveis na plataforma é possível haver um cruzamento de toda a 

informação possibilitando um apoio altamente personalizado, tendo em vista os objetivos do produtor. 

Nestes Serviços podemos encontrar os laboratórios de análises, a consultoria técnica e as imagens 

aéreas. Relativamente aos laboratórios de análises, o pedido é feito pelo utilizador através da plataforma 

onde posteriormente são disponibilizados os resultados das mesmas. O utilizador, poderá dar autorização 

ao técnico que normalmente o acompanha durante a campanha, para este ter acesso a todos os dados 

relativos à sua exploração, de forma a estar a par dos acontecimentos e aconselhar o utilizador a tomar 

certas decisões. Através da plataforma é fácil, e rápido, ter acesso a serviços de recolha e análises de 

imagens aéreas, uniformizar resultados em toda a exploração e cruzar dados do vigor vegetativo com 

observações de campo ou análises. Também é possível através destas imagens gerir aplicações de adubo 

com recurso a VRT, de acordo com a produtividade de cada parcela da exploração. 

A Wisecrop não dispõe de técnicos para prestar aconselhamento agrícola aos seus utilizadores, mas sim 

para prestar apoio quando surjam problemas com a plataforma, ou hardware envolvido. 
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4.2.  Funcionalidades e Vantagens das várias Aplicações  

 

A versão premium da Wisecrop engloba todas as funcionalidades presentes nas várias aplicações 

fornecidas na plataforma. Esta versão é gratuita nos primeiros 15 dias, após a inscrição na plataforma por 

parte do utilizador, sendo que, a partir desse momento, o utilizador paga um valor mensal ou anual que 

lhe permite continuar a usufruir de todas as funcionalidades das aplicações. Também existe a opção 

gratuita, em que o utilizador tem acesso às aplicações, mas limitadas no acesso a todas as funcionalidades. 

A Wisecrop faz habitualmente atualizações ao seu software e os utilizadores inscritos têm acesso gratuito 

a essas mesmas atualizações. O objetivo da empresa também passa por trazer novas soluções ao 

utilizador, no futuro. 

 

4.2.1. Aplicação Clima 

 

A Aplicação Clima apresenta até 10 funcionalidades: 

• Previsão a 7 dias à localização específica da Unidade de Produção (Temperatura e Humidade do 

ar, Pluviosidade, Velocidade e Direção do Vento, Ponto de Orvalho); 

• Registos de observações fenológicas (Relação com indicadores bioclimáticos); 

• Monitorização do estado atual e histórico de vários parâmetros do clima (Com base na Previsão 

e Sensores); 

• Modelos Bioclimáticos (Horas de Frio, Graus Dia, Horas de Sol); 

• Modelos de Riscos Climáticos (Geadas, Rajadas e Escaldões; Modelos preventivos; Histórico; 

Alertas de Risco); 

• Filtros de pesquisa avançados (por parâmetro, data, subparcela e estatísticas); 

• Alertas personalizáveis (Parâmetros de previsão, sensores e lembretes; 

• Gerar Relatórios;  

• Histórico da meteorologia a 10 ou 30 anos (1 Coordenada); 

• Previsão do Ponto de Orvalho e Folha Molhada para os próximos 7 dias. 

Além destas funcionalidades os dados adquiridos nesta aplicação servem de base para alertas de pragas 

e doenças que dependam de fatores meteorológicos. Esta Aplicação tem como vantagens, saber o 

histórico e acompanhar as condições meteorológicas atuais, reduzir as deslocações propositadas do 

utilizador ao campo para inspeção da exploração ou tomada de ações e permite uma resposta rápida 

podendo antecipar ocorrências prejudiciais à exploração. A utilização de uma estação meteorológica não 

é obrigatória, mas melhora o rendimento da plataforma substancialmente, potenciando assim todas as 

suas funcionalidades.   

As funcionalidades gratuitas a que utilizador tem acesso na Aplicação Clima, são:  

• Só 2 funcionalidades se mantêm disponíveis: Previsão a 7 dias à localização especifica da unidade 

de produção e registo de observações fenológicas; 

• A funcionalidade: Modelos Bioclimáticos (Horas de frio, Horas de sol e Graus dia) fica apenas a 

estar disponível uma vez por dia; 

• A monotorização do estado atual e histórico de vários parâmetros do clima passa a estar 

disponível apenas relativamente aos dados dos últimos 3 dias; 
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• As funcionalidades: Histórico da meteorologia a 10 ou 30 anos e Previsão do Ponto de Orvalho e 

Folha Molhada para os próximos 7 dias são pagas adicionalmente, uma vez por aquisição; 

 

 

Figura 1 - Aplicação Clima no software Wisecrop. 

 

4.2.2. Aplicação Rega 

 

A Aplicação Rega depende de até 11 funcionalidades:  

• Histórico da Pluviosidade acumulada (1 Coordenada à escolha); 

• Registos de Campo (Tempo de rega, fertirrega e leituras de contador); 

• Georreferenciação e estado dos Setores de Rega; 

• Monitorização do estado atual e histórico de vários parâmetros da Rega; 

• Plano de sugestão de Rega para os próximos 7 dias (Evapotranspiração cultural, Pluviosidade, 

Humidade do Solo, Défice de Pressão de Vapor (VPD)); 

• Acompanhamento do Balanço Hídrico acumulado (Aplicado VS Perdido); 

• Filtros de pesquisa avançados (Setores de Rega, Variedades, ...); 

• Alertas personalizáveis (Parâmetros de previsão, sensores e lembretes); 

• Gerar relatórios uso eficiente de água; 

• Relatórios personalizáveis; 

• Integração de controle remoto.  

O utilizador poderá, com estas funcionalidades, personalizar, por ano e por parcela, e aplicar apenas o 

necessário em cada estado fenológico, de forma que a cultura atinja todo o seu potencial produtivo. 

Através desta Aplicação também é possível ao utilizador ativar e desativar dispositivos eletrónicos, bem 

como criar, editar, ativar ou inibir programas de rega de um programa já instalado.  

Apresenta como vantagens o facto de condicionar o desenvolvimento da cultura consoante os objetivos 

pretendidos pelo utilizador, gerir recursos hídricos limitando as perdas de adubo por lixiviação, e permitir 
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uma rápida intervenção do utilizador em problemas urgentes, tais como ligar/desligar um sistema de 

rega, etc.  

O uso dos sensores de solo não é obrigatório, mas permite utilizar todas as funcionalidades da Aplicação, 

melhorando assim o rendimento da plataforma. O sistema de rega pode funcionar de modo independente 

à plataforma, mas quando se encontra conectado permite outras funcionalidades, tais como ligar/desligar 

o sistema de rega. 

As funcionalidades gratuitas a que utilizador tem acesso na Aplicação Rega, são:  

• Só 3 funcionalidades se mantêm disponíveis: Histórico da pluviosidade acumulada; Registos de 

campo (tempo de rega, fertirrega e leituras de contador) e Georreferenciação e estado dos 

sectores de Rega; 

• A funcionalidade: Monotorização do estado atual e histórico de vários parâmetros de Rega só 

está disponível relativamente aos últimos 3 dias; 

• As funcionalidades: Novos relatórios personalizados e Integração de controlo remoto são pagas 

adicionalmente, uma vez por aquisição. 

 

 

Figura 2 - Aplicação Rega no software Wisecrop. 

 

 

4.2.3. Aplicação Fertilização 

 

A Aplicação Fertilização permite ao utilizador definir um plano de fertilização adequado às necessidades 

da plantação, assim como ajustar a fertilização em qualquer altura da campanha conforme os seus 

objetivos. Para isso dispõe de até 9 funcionalidades: 

• Registos de campo (Fertilização, Plano de Fertilização e Análises); 

• Integração de Produtos Fertilizantes; 
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• Monitorização do estado atual e histórico de vários parâmetros da Fertirrega (pH, EC e água de 

drenagem); 

• Histórico de consumo de nutrientes aplicados (Por Subparcela); 

• Filtros de pesquisa avançados (Por parâmetro, data, Subparcela e estatísticas); 

• Alertas personalizáveis (Parâmetros, sensores e lembretes); 

• Novos Relatórios personalizados; 

• Gerar Relatórios (Plano e aplicação de Fertilização); 

• Requisitar análises laboratoriais (Solo, Foliar, Água, etc ...). 

Esta Aplicação tem como vantagens adequar a nutrição aos objetivos pretendidos pelo utilizador, ajustar 

a injeção de fertilizantes na fertirrega limitando as perdas de adubo por lixiviação e potenciar a 

produtividade da cultura. O acesso rápido a análises laboratoriais permite ao utilizador responder de 

forma adequada às necessidades da cultura o mais brevemente possível. 

As funcionalidades gratuitas a que utilizador tem acesso na Aplicação Fertilização, são:  

• Apenas duas funcionalidades se mantêm disponíveis: Registos de Campo (Fertilização, Plano de 

Fertilização e Análises), e Integração de Produtos Fertilizantes; 

• A funcionalidade: Monitorização do estado atual e histórico de vários parâmetros da Fertirrega 

só está disponível relativamente aos últimos 3 dias; 

• As funcionalidades: Novos relatórios personalizados e requisição de análises laboratoriais são 

pagas adicionalmente, uma vez por aquisição.  

 

 

Figura 3 - Aplicação Fertilização no software Wisecrop. 
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4.2.4. Aplicação Fitossanidade 

 

A Aplicação Fitossanidade prevê os riscos de pragas e doenças que podem afetar a exploração, para isso 

usa até 9 funcionalidades: 

• Registos de campo (Observações, Pulverizações, Controlo Biológico); 

• Acompanhamento dos tratamentos aplicados (Intervalos de segurança e persistência biológica); 

• Observação de Armadilhas; 

• Condições de Pulverização para próximos 7 dias; 

• Modelos de Risco (Modelos preventivos; Gráficos de evolução e histórico; Avaliação de risco); 

• Filtros de pesquisa avançados (Por parâmetro, data, subparcelas e estatísticas); 

• Alertas personalizáveis (Parâmetros, sensores e lembretes); 

• Gerar Relatórios (Recomendações e aplicação de tratamentos); 

• Novos relatórios personalizados. 

Nesta aplicação é possível a emissão de alertas na plataforma ao utilizador, permitindo-lhe tomar as 

medidas necessárias de forma mais atempada. Também permite, a partir da indicação dos intervalos de 

segurança ou da persistência biológica dos produtos, gerir melhor atividades como a colheita.  

As funcionalidades gratuitas a que utilizador tem acesso na Aplicação Fitossanidade, são:  

• Só 3 funcionalidades se mantêm disponíveis: Registos de campo (Observações, Pulverizações, 

Controlo Biológico), Acompanhamento dos tratamentos aplicados e Observação de Armadilhas; 

• A funcionalidade: Novos relatórios personalizados é paga adicionalmente, uma vez por aquisição.  

 

 

Figura 4 - Aplicação Fitossanidade no software Wisecrop. 
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4.2.5. Aplicação Atividades de Campo 

 

A Aplicação Atividades de Campo permite o registo sistemático, simples e organizado das operações 

realizadas e observações de campo através das suas 8 funcionalidades: 

• Registos de campo (Observações, Operações, Pulverizações, Colheita, etc ...); 

• Gestão colaborativa de Recomendações e aplicações de atividades; 

• Rastreabilidades da Produção (Cultura, Lotes, Armazéns, Operações, Produtos, etc ...); 

• Filtros de pesquisa avançados (Por Subparcela, variedade, trabalhadores, etc ...); 

• Alertas personalizáveis (Inventário, Operações e lembretes); 

• Gerar Relatórios (Caderno de Campo, Observações, Ordens de Trabalho, etc ...); 

• Integração de catálogo de produtos; 

• Novos relatórios personalizados. 

Através dos registos inseridos pelo utilizador, gera automaticamente o caderno de campo de cada 

campanha, adaptado à Produção Integrada, Agricultura Biológica, Global G.A.P, Clube de Produtores 

Continente, Nurture ou outro sistema que o produtor entender que lhe é benéfico. Algumas atividades 

de campo já estão pré-selecionadas na plataforma, mas o utilizador pode introduzir outras atividades. 

Tem como vantagens a organização efetiva das operações e das explorações, o rastreio da produção de 

acordo com as obrigações legais de diferentes certificações e o registo da evolução e histórico de todas 

as campanhas.  

As funcionalidades gratuitas a que utilizador tem acesso na Aplicação Atividades de Campo, são: 

• Só 2 funcionalidades se mantêm disponíveis: Registos de campo (Observações, Operações, 

Pulverizações, Colheita, etc ...) e Gestão colaborativa de Recomendações e aplicações de 

atividades; 

• A funcionalidade: Novos relatórios personalizados é paga adicionalmente, uma vez por aquisição.  

 

 

Figura 5 - Aplicação Atividades de Campo no software Wisecrop. 
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4.2.6. Aplicação Custos 

 

Com a Aplicação Custos é possível ter um controlo detalhado de todos os investimentos e custos de 

exploração que o utilizador faz na sua exploração, centralizando na totalidade os custos da campanha. 

Para isso usa até 7 funcionalidades: 

• Registos de campo (Faturas, Amortizações, integrações automáticas, etc ...); 

• Inventário de Produtos (Fitossanitários, Fertilizantes, Plantas, Sementes, etc ...); 

• Monitorização do estado atual e histórico de vários parâmetros de Custos (Mão de obra, 

Infraestrutura, Outros Serviços); 

• Exibição da Distribuição de Custos; 

• Alertas personalizáveis (Inventário e lembretes); 

• Gerar Relatórios (Movimentos, Inventário, Faturas, etc ...); 

• Novos relatórios personalizados. 

Esta Aplicação permite a integração automática com as outras Aplicações mantendo assim um nível de 

detalhe elevado e reduzindo o tempo gasto em introdução de dados.  

Tem como vantagens a gestão simplificada do inventário, a organização de despesas e o cálculo 

automático do custo de produção.  

As funcionalidades gratuitas a que utilizador tem acesso na Aplicação Custos, são: 

• Só 2 funcionalidades se mantêm disponíveis: Registos de campo (Faturas, Amortizações, 

integrações automáticas, etc ...) e Inventário de Produtos; 

• A funcionalidade: Novos relatórios personalizados é paga adicionalmente, uma vez por aquisição.  

 

 

Figura 6 - Aplicação Custos no software Wisecrop. 
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4.2.7. Aplicação Mão-de-obra 

 

A Aplicação Mão-de-Obra permite um registo rápido e simples das tarefas diárias levadas a cabo pelos 

trabalhadores ou pelos responsáveis de equipa, centralizando a informação relativa ao desempenho da 

mão-de-obra durante a campanha.   Para a recolha dos dados usa até 10 funcionalidades: 

• Registos de campo (Faturas, Amortizações, integrações automáticas, etc ...); 

• Monitorização do estado atual e histórico de horas de trabalho (Trabalhadores, Subparcelas, 

Operações, Equipamentos, ...); 

• Desempenho de Horas de Trabalho; 

• Acompanhamento de Percursos de Maquinaria (km); 

• Desempenho de Colheita (kg) (Com complemento Fruitrack); 

• Filtros de pesquisa avançados (Por Subparcela, Operações, Trabalhadores, etc ...); 

• Alertas personalizáveis; 

• Gerar relatórios (Horas de trabalho, Presenças, Produtividade, etc ...); 

• Novos relatórios personalizados. 

Assim, o utilizador tem acesso a todas as informações detalhadas sobre os trabalhadores, equipas ou 

trabalhos levados a cabo na exploração, bem como adicionar novas tarefas.  

A Aplicação tem como vantagens poder avaliar diariamente o desempenho dos trabalhadores, gerir a 

mão-de-obra eficiente de forma a minimizar custos operacionais e o utilizador tem acesso a indicadores 

automáticos de desempenho dos trabalhadores, tarefas ou ferramentas.  

As funcionalidades gratuitas a que utilizador tem acesso na Aplicação Mão-de-obra, são: 

• A funcionalidade: Novos relatórios personalizados é paga adicionalmente, uma vez por aquisição; 

• Só 2 funcionalidades se mantêm disponíveis: Registos de campo (Faturas, Amortizações, 

integrações automáticas, etc ...) e Monitorização do estado atual e histórico de horas de 

trabalho. 

 

 

Figura 7 - Aplicação Mão-de-Obra no software Wisecrop. 
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4.3.  Emparelhamento do software com equipamentos 

 

É passível que sejam integrados na aplicação Wisecrop alguns equipamentos, tais como, sensores de solo, 

sensores meteorológicos, sensores de fruto e planta, sensores para sistemas de rega e controlo de 

atuadores. A Wisecrop permite integrar sensores já instalados, tanto privados como públicos, assim como 

registos anteriores da exploração que o utilizador já possua, tais como, análises de solo, planos de 

fertilização, etc. 

Os dados registados pelos sensores de solo são importados imediatamente para a Aplicação Rega, sendo 

que, através desta, é possível programar um alerta para que, assim que algum parâmetro esteja fora do 

intervalo de valores que sejam definidos para cada setor de rega, o utilizador seja avisado. 

Não existe um número exato de sensores de solo que se deva utilizar por hectare. Este valor irá depender 

das características do terreno, como seja o caso de ser um terreno com declive acentuado, ou um terreno 

mais plano. Normalmente nos terrenos mais planos será necessário menos sensores por hectare ao invés 

dos terrenos com maior declive. O ideal seria um sensor por setor de rega, mas isso torna-se 

financeiramente impossível, sendo que, nestes casos, se procuram zonas homogéneas (mesmo tipo de 

solo, mesma idade das plantas, mesma exposição solar, etc.) entre vários setores e são aí colocados os 

sensores. Quando o utilizador opta pela aplicação destes sensores, a Wisecrop faz um estudo do terreno 

de forma a aconselhar quantos sensores serão necessários. 

Estes Sensores de Solo permitem medir a Humidade, a Temperatura, a Eletrocondutividade, a Tensão 

hídrica e o pH. 

 

 

Figura 8 - Sensores de Solo. 

 

Os Sensores Meteorológicos permitem supervisionar o clima da cultura, calcular a evapotranspiração, 

monitorizar a evolução precisa das horas-de-frio e os graus-dia. Estes aparelhos medem a Temperatura 

do ar, a Humidade do ar, a Folha molhada, a velocidade e direção do Vento, a Radiação Solar e a 

Pluviosidade. 
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Figura 9 - Sensores Meteorológicos. 

 

Os Sensores de Frutos e Plantas permitem ao utilizador avaliar de forma precisa a reação das plantas aos 

efeitos climáticos, aos tratamentos e à rega de forma a não condicionar o desenvolvimento da cultura, 

através da medição do tronco da mesma. Também possibilita ao utilizador monitorizar o crescimento dos 

frutos. 

 

 

Figura 10 - Sensores de Fruto e Planta. 

 

Os Sensores utilizados nos sistemas de rega permitem ao utilizador receber alertas instantâneos no caso 

da ocorrência de anomalias evitando assim gastos desnecessários e possíveis consequências graves para 

a sua exploração. Estes equipamentos monitorizam o consumo de água, de nutrientes e de energia.  
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Figura 11 - Sensores para Sistemas de Rega. 

 

Os Controlos de Atuadores possibilitam ao utilizador controlar a sua exploração à distância, através da 

configuração de programadores. Permitem programar o sistema de rega e fertirrega e a climatização 

reduzindo o tempo e os custos despendidos em deslocações. 

 

Figura 12 - Controlo de Atuadores. 

 

Existe a possibilidade de alugar estes dispositivos, sendo que, se adquirir, o utilizador tem vantagens 

porque vai ter acesso a dados diários durante o ano inteiro na sua plataforma, o que permite controlar 

melhor toda a sua campanha. Se for um produtor que não necessite dos dispositivos o ano inteiro e que 

não queira fazer um investimento tão acentuado poderá então recorrer ao aluguer. 

A plataforma digital Wisecrop foi concebida de forma a que o utilizador retire vantagens desta, sem a 

necessidade de adquirir qualquer tipo de equipamento (sensores de solo, sensores meteorológicos, etc). 

No entanto, a utilização destes dispositivos, melhoram o rendimento da plataforma através de uma maior 

precisão no campo, tornando-se uma mais-valia em relação aos resultados procurados pelo utilizador. 

Dependendo da temperatura e da humidade a que estes equipamentos estão expostos, a sua vida útil é 

muito variável, mas normalmente duram entre 2 a 4 anos. 
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4.4.  Competências necessárias na ótica do utilizador  

 

A plataforma digital Wisecrop é muito intuitiva e de fácil utilização. Para facilitar o uso por parte do 

utilizador a Wisecrop fornece tutoriais e guias, de forma gratuita, assim que o utilizador se regista na 

plataforma. Na plataforma também é possível encontrar pedidos de ajuda por parte de utilizadores, e as 

respetivas respostas habituais fornecidas. 

Se for necessário inserir dados na plataforma da Wisecrop, estes têm de ser inseridos de forma manual.  

 

4.5.  Serviços de Formação 

 

Inicialmente a Wisecrop fornece ao utilizador uma formação de forma gratuita, habitualmente no campo, 

para que este consiga imediatamente começar a sua utilização. Quando os utilizadores se prendem com 

Associações, Cooperativas, entrepostos, etc., de maior dimensão, onde existem vários operários que 

recorrem à plataforma, nas várias vertentes (Aplicações), a formação dada pela Wisecrop é mais intensiva, 

com um custo de 200 a 250€ por dia. 

 

4.6.  Demonstração do Software 

 

Site da Wisecrop: https://www.wisecrop.com/pt/ 

Canal do Youtube da Wisecrop: https://www.youtube.com/user/wisecrop 

 

 

4.7.  Requisitos Mínimos e Requisitos Obrigatórios 

 

Não existem parâmetros mínimos para justificar o investimento neste software ou nos dispositivos. Todos 

os tipos de explorações podem aproveitar estas tecnologias para melhorar a rentabilidade da sua cultura. 

A empresa deu um exemplo de um produtor com 0,25ha que adquiriu recentemente a plataforma da 

Wisecrop. 

Se existir rede de Internet os dados são imediatamente sincronizados com a plataforma da Wisecrop, ou 

seja, com as várias Aplicações. O sistema continua a recolher os dados dos sensores mesmo não estando 

ligado à cloud. Posteriormente, quando ligado à cloud, as Aplicações são imediatamente atualizadas com 

os dados. 

 

 

 

 

 

https://www.wisecrop.com/pt/
https://www.youtube.com/user/wisecrop
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4.8.  Investimentos/ Custos de Exploração 

 

Tabela 1 - Custo dos Equipamentos comercializados pela Wisecrop. 

 

Tabela 2 – Custos anuais. 

Rubrica Custo anual (€) 

Formação inicial de utilização da plataforma Gratuita 

Formação para introduzir a plataforma numa 
empresa onde vários colaboradores vão trabalhar 

na mesma 
200 a 250€/dia 

Licença Conta de Produtor 0.5€/ha/mês 

Licença da Aplicação Clima 29€/mês ou 350€/ano 

Licença da Aplicação Rega 29€/mês ou 350€/ano 

Licença da Aplicação Fitossanidade 29€/mês ou 350€/ano 

Licença da Aplicação Atividades de Campo 29€/mês ou 350€/ano 

Licença da Aplicação Fertilização 29€/mês ou 350€/ano 

Licença da Aplicação Custos 29€/mês ou 350€/ano 

Licença da Aplicação Mão de obra 29€/mês ou 350€/ano 

Pack essencial: Todas as funcionalidades gratuitas 
+ 2 aplicações à escolha 

29.90€/mês 

 
1 Montantes indicados pela empresa no momento da reunião técnica. 

Rubrica Quantia (€)1 s/IVA 

Sensores de solo (só mede a uma profundidade) 200 a 300€ 

Sonda (mede a várias profundidades) 700 a 800€ 

Sensores meteorológicos (estação com sensores 
de temperatura e humidade do ar) 

1.000 a 5.000€ 

Sensores de frutos e plantas (Dendrómetro) 500 a 700€ 

Data-logger Aproximadamente 1.500€ 

Armadilhas inteligentes (pode ser importante na 
cereja – faz contagens automaticamente) 

Aproximadamente 1.000€ 
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Pack Profissional: Todas as funcionalidades 
gratuitas + 3 aplicações à escolha+ 1 integração 

de sensores + 1 integração de controle 
69.90€/mês 

Pack Empresarial: Todas as funcionalidades 
gratuitas + 6 aplicações à escolha+ 1 integração 

de sensores + 1 integração de controle + 1 
complemento de registos 

159.90€/mês 

Manutenção dos sensores de solo (baterias, etc.) 
Limpeza do painel solar e do filtro do 

pluviómetro, assegurada pelo utilizador 

Manutenção dos sensores meteorológicos 
Limpeza do painel solar e do filtro do 

pluviómetro, assegurada pelo utilizador.  

 

 

4.9.  Impacto da atividade económica 

 

• Aumento da Produtividade da exploração; 

• Poupanças nos custos com água, eletricidade; 

• Potencia a poupança de fitofármacos e adubos, logo, conduz também a uma poupança de 

combustível, entre outros custos de exploração.  

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


