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Intensificação sustentável da agricultura: 
tecnologias digitais ao serviço da agricultura
Cátia Pinto, Associação SFCOLAB 



SUSTENTABILIDADE
do sistema produtivo 

Aumento da população

Alterações climáticas

Escassez de recursos

Inovação

Agricultura que faça sentido!... 



… Para cuidar dos nossos recursos 
mais valiosos!

Acesso a recursos digitais

Uso eficiente dos recursos (água, 
solo, fertilizantes, fitofármacos)

Produzir mais alimentos e de 
qualidade

Rentabilidade para o agricultor e 
cadeia produtiva

Trabalho digno, bem renumerado e 
valorizado



Gestão dos Recursos Naturais e Fatores de 
Produção

ü Produzir mais por menos
ü Valorização dos produtos
ü Minimizar custos ambientais
ü Reduzir o uso de fitofármacos



A Era dos Dados…
Monitorização em tempo real1

Interpretação & Suporte

Dados

Apoio Técnico Especializado

3

2

4

Promover a disseminação e a adoção das tecnologias digitais



Uma Referência Nacional 
para a Agricultura

• Associação privada sem fins lucrativos

• Foco na investigação aplicada (TRL5-8)

• Serviços dirigidos para a digitalização na 
Agricultura



17 Associados

1 Município

1 Centro de 
Competências 

7 Universidades & 
Institutos

8 PMEs



3 Fileiras Agrícolas



I&D+I
Uso dos recursos Equipamentos Controlo & Monitorização Apoio à decisão Produto



Soluções Tecnológicas: 
monitorização de culturas

1

Monitorização no campo Análise dos dados Sistemas de apoio à decisão

Conhecimento/ Informação do Produtor

Sistema 
Holístico Digital



Monitorização 
em tempo real,

volume de dados

Comunicação remota 
de dados (IoT)

Processamento (IA) dos 
dados baseado em modelos 

biofísicos

Informação útil  para a 
gestão da produção e 

suporte técnico

1

Abordagens IoT

2 3 4



SOFIS
Smart Orchard Ferti-Irrigation System

Sistema modular de baixo custo

Personalizável de acordo com as 
necessidades agrícolas

Monitorização em tempo-real

Comunicação remota

OUTPUT

• Qualidade do solo
• Controlo da fertirega
• Controlo climático em estufas
• Alerta de doenças (fungos)



Sensor microclimático Sensor MLY Sensor Fluxo de SeivaSOFIS



2 Estimativa de frutos/produção

1Contagem dos frutos                 
(Estimação do Rendimento)

Análise do 
índice vegetativo

Análise do tamanho dos 
frutos e qualidade

Machine Learning



Tomada de Decisão antecipada1 Estimação da produção2



3 Smart Farm 4.0
Desenvolver novas soluções orientadas para o 
mercado para promover a eficiência do uso de 
recursos, sustentabilidade, resiliência e 
rentabilidade dos sistemas agrícolas.

Budget
€3. 637 599,95

Junho 2023



16 parceiros
(7 PMEs e  9 Instituições de I&D) 



Serviços especializados para a 
eficiência e circularidade produtiva

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

Plataforma interativa digital integradora

AGRICULTURA PREDITIVA

Veículo autónomo modular configurável

AGRICULTURA AUTÓNOMA
Roadmap de transição para a agricultura 
inteligente
AGRICULTURA 4.0 ACESSÍVEL



Promotor Líder

Robot para recolha de tomates, pepinos, 
curgetes e pepinos (em estufa)

Desenvolvimento de uma pulverização com 
maior eficácia, maior rendimento e menor 
desperdício 





4 HIBA – Hub Iberia Agrotech
Budget

€5. 300 000,00

Dezembro de 2022

• Iniciativa Ibérica para a criação de um ecossistema pluriregional

• Agro- digitalização através dos DIHs



Esta Rede DIH tem por objetivo:

Implantação e oferta de serviços tecnológicos

Desenvolvimento de formações e ofertas de empreendorismo para diferentes
utilizadores e necessidades de negócio

Criação de ambientes para experimentação de tecnologias innovadoras e
adopção

1
2
3



19 Beneficiários



@HIBA_UE

Contacto: hiba@agritechfood.eu

Hub Iberia Agrotech (HIBA) EU

Hub Iberia Agrotech - HIBA EU www.hubiberiaagrotech.eu

Demo Labs

Analisar, adotar e melhorar
Com base na investigação, analisar, adotar e melhorar os
modelos de informação existentes no sector agro

Gerar e adaptar o conhecimento agronómico
Intercâmbio de conhecimentos e interoperabilidade

Capacitar o produtor

http://www.hubiberiaagrotech.eu/


5 SFT-EDIH
• Despacho nº 11092-B/2021, publicado 

em Diário da república (11/11/2021)

• DIH em Portugal para o sector 
agroalimentar

• 28 entidades (3 Colabs, 2 CC, 1 polo competitividade, 4 
CIT, 3 associações, 2 confederações, 5 instituições de ensino 
superior, 3 instituições de investigação pública, 2 organismos 
de certificação, 1 entidade ecossistema de inovação e 2 de 
empreendorismo e aceleração) 



6 Formações & Workshops

Transferência do conhecimento & tecnologia

Workshops1

Formações2

Dias Abertos (programas especiais para 

Escolas Profissionais Agrárias)
3

Eventos4



Ensaios na cultura de tomate:
Calibração dos equipamentos de calibração

• Aplicar corretamente os 
fitofármacos

• Minimizar a sua aplicação e 
impacto ambiental 



Ações formativas (práticas)Inovação Digital na Fruticultura



Barreiras à adoção
• Acessibilidade às soluções e comunicação 

em áreas remotas

• Confiança nas tecnologias adotadas

• Conhecimento das soluções adotada

• Motivação social, económica e ambiental



Digitalização sustentável na 
agricultura

Como?

Monitorização no campo

Conectividade

Monitorização em tempo real

Análise de dados

Sistemas de apoio à 
tomada de decisão

APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO



DigiFarm2all: Sustentabilidade e 
Democratização da Agricultura 4.0

Democratizar a Agricultura 4.0 através de APOIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO para:

• Adoção de novas tecnologias da Ag4.0 (transição digital)
• Aquisição e disseminação do conhecimento
• Inclusão dos produtores de pequena e média dimensão
• Ganhos na sustentabilidade ambiental e económica

Eficiência e intensificação sustentável da produção agrícola 
nacional

Projetos I&D+I – Projetos de Investigação e Inovação em Parceria - Agricultura 4.0,  
Aviso N.º 09/C05-i03/2021



DigiFarm2all: Sustentabilidade e 
Democratização da Agricultura 4.0



DigiFarm2all: Sustentabilidade e 
Democratização da Agricultura 4.0

Rede Nacional de Demonstradores

• 18 Pilotos com tecnologias digitais acessíveis 

• Diferentes fileiras de importante peso 
económico nacional e consideradas alvo da 
Resolução do Conselho de Ministros 97/2021 

Vinha (7) 

Olival (3) 

Kiwi (3) 

Abacate (2)

Frutos vermelhos (2) 

Laranja (1)



DigiFarm2all: Sustentabilidade e 
Democratização da Agricultura 4.0

Base de dados & IA

• Workflow de campo (práticas de gestão agrícola) 
• Dados:
• Dispositivos IoT (sensores proximais)
• Deteção remota
• Outros (exp., meteorológicos, alertas pragas…)

• Modelos gerados por IA (machine learning)

Plataforma de apoio à tomada de decisão
Suporte técnico especializado



A Equipa Rock-Star





IV Fórum Agricultura 4.0
MANHÃ (09h00-12h30)

geral@sfcolab.org

Sessão I: Políticas e prioridades para a transição 
digital na agricultura

Sessão II: O caminho para a transição digital na 
agricultura

TARDE (14h00-18h00) 

Sessão III: Soluções tecnológicas para uma 
agricultura inteligente

Sessão IV: Agricultura digital em ação



Cátia Pinto, PhD
Coordenadora SFCOLAB

catia.pinto@sfcolab.org

mailto:catia.pinto@sfcolab.org

