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“Pensa! O pensamento tem poder. 

Mas não adianta só pensar. 

Você também tem que dizer! 

Diz! Porque as palavras têm poder. 

Mas não adianta só dizer. 

Você também tem que fazer! 

Faz! Porque você só vai saber se o final vai ser feliz depois que tudo acontecer.” 

Gabriel o Pensador1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fonte: Gabriel o Pensador in https://www.pensador.com/frases_de_gabriel_o_pensador/ 

 

https://www.pensador.com/frases_de_gabriel_o_pensador/
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De facto, contribuíram muito, pelo que muito agradeço.  
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Plano de Estágio Curricular 

 

        Para a obtenção da Licenciatura em Marketing da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, 

do Instituto Politécnico da Guarda, realizou-se o Estágio Curricular no departamento de 

Marketing e Comunicação, na empresa TechFrame, Sistemas de Informação, S.A., localizada 

em Parede, Lisboa.  

          Neste âmbito, foi definido um plano de estágio que permitisse ao estagiário 

operacionalizar a formação teórico-prático transmitida durante a licenciatura. Pretendia-se 

também que o estagiário fosse uma mais-valia para a empresa, colocando os seus conhecimentos 

na área de Marketing e Comunicação ao serviço da empresa acolhedora.  

          Sendo assim, ficou estabelecido pela supervisora na empresa que o estagiário iria 

desenvolver as seguintes atividades na direção de Marketing e Comunicação:  

          Desenvolvimento de campanhas de Marketing Global, respetivo Mapeamento de 

Stakeholders, estratégia e implementação, com produção de suportes de comunicação para os 

seguintes produtos:  

iFertil- Suite integrada para os mercados nacional e internacional, na área de agricultura de 

precisão; 

PTM-SCM – Suite Integrada de Gestão de Projetos e Equipas com gestão integrada de 

Marketing Digital, para os mercados nacional e internacional;  

eCertify Doc – Gestão de Certificação Online para os mercados nacional e internacional, no 

âmbito das profissões liberais;  

Darwin – Suite Integrada de Gestão Nacional e Internacional de propriedade industrial para os 

mercados das marcas e patentes nacionais e internacionais.   
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Resumo do Trabalho Desenvolvido  

       O estágio curricular presentemente descrito teve lugar na empresa TechFrame, S.A. – 

Departamento de Marketing e Comunicação, em Lisboa. O estágio seguiu o Plano de Estágio 

inicialmente previsto, mas o estagiário não conseguiu realizar todas as atividades programadas. 

Deste modo, as atividades desenvolvidas pelo estagiário foram as seguintes:  

Desenvolveu e divulgou nas redes sociais-  Linkedin, Instagram e Facebook, dois Artigos sobre 

Agricultura de Precisão.  

Publicações do produto/software – iFertil nas Redes Sociais – Linkedin, Instagram e Facebook.  

Juntamente com a orientadora do estágio, o estagiário acompanhou o processo da integração da 

TechFrame, S.A. na website – Marketing Agrícola. 

 Desenvolveu a Estratégia de Reunião para o produto/software -iFertil.  

 Elaborou um Mapeamento de Stakeholders para o produto/software – iFertil. 

        Estas atividades desenvolvidas foram fundamentais para o desenvolvimento profissional 

do estagiário enquanto profissional de Marketing, tendo constituído também uma vantagem para 

a empresa visto que foram produzidos conteúdos, no caso do Mapeamento de Stakeholders, que 

a mesma necessitava.  

  

Palavras-Chave: Artigos; Comunicação; Estratégia; Stakeholders 
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Introdução  
 

 

         Com o término de mais uma fase da vida académica, é imperativa a reflexão e avaliação 

de todo o conjunto de atividades desenvolvidas.  

         Com o estágio curricular, o finalista tem a possibilidade de pôr em prática alguns dos 

conhecimentos teóricos adquiridos durante todo o seu percurso académico.  

         O presente relatório descreve o estágio curricular, inserido no 3º ano do curso de 

Licenciatura em Marketing do Instituto Politécnico da Guarda, que decorreu entre 3 de setembro 

e 16 novembro de 2018, num total de 11 semanas de estágio, na TechFrame, Sistemas de 

Informação, S.A. Com este relatório, pretende-se demostrar, descritivamente, todas as atividades 

que foram desenvolvidas pelo estagiário, aquando do seu estágio, com uma aplicação direta e 

objetiva de diversos conceitos teóricos apreendidos durante o curso de Marketing. O estágio é o 

primeiro contacto do estagiário com a realidade do mundo profissional. É no estágio que se 

experienciará um vasto conjunto de conhecimentos teóricos. É com o estágio que mais se irá 

notar o crescimento, onde se irá pôr a claro todo o empenho e dedicação de três anos de estudo, 

de crescimento e construção por parte do estagiário. Para o estagiário, o estágio será de facto um 

teste e uma oportunidade para pôr em prática todo um conjunto de conhecimentos e vivências 

experienciadas durante o curso, que agora são tornadas realidades, com vista à promoção de um 

trabalho de qualidade.  

          Este relatório está dividido em dois capítulos: no primeiro capítulo é feita a apresentação 

e caracterização da TechFrame, Sistemas de Informação, S.A., e, no segundo capítulo, 

descrevem-se todas as atividades realizadas durante o estágio. O relatório termina com uma 

conclusão sobre o trabalho desenvolvido durante o estágio. 
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                                                CAPÍTULO I  

 
    
 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA – TECHFRAME, 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.  
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1.1. Identificação e Caracterização da Empresa  
 

Denominação Social: TechFrame, Sistemas de Informação, S.A. 

Localização: Rua Almeida Garrett, Edifício 83º A Buzano – Parede, Portugal 

Telefone: (+351)214584160 

E-Mail: 160geral@techframe.pt  

Website: http://www.techframeworld.com/ 

Início de Atividade: março de 2000 

2 

Imagem 1: Localização de TechFrame, S.A. 

Fonte: Elaboração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Site: Google Maps  

mailto:160geral@techframe.pt
http://www.techframeworld.com/
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1.2. Breve Historial – TechFrame, Sistemas de Informação, S.A.   
 

          A TechFrame, Sistemas de Informação, S.A.,3 é uma empresa nacional de investigação e 

desenvolvimento de sistemas de informação, vocacionada para o apoio à gestão operacional e 

financeira dos direitos da propriedade industrial, sendo este apoio direcionado para os agentes e 

para as empresas detentoras de marcas e patentes. 

         A empresa foi criada em março de 2000, com o objetivo de se tornar uma empresa de 

investigação, desenvolvimento e comercialização de sistemas informáticos complexos para 

mercados verticais, com necessidades específicas ainda não cobertas por nenhum produto no 

mercado. Isto levou o portfólio de produtos da empresa para o nível mais elevado de integração 

e complexidade, e, consequentemente, de valor.  

        Nascendo da grande experiência dos seus promotores, nas áreas do desenvolvimento e 

implementação de grandes sistemas integrados de gestão, foi desde o seu início um projeto 

empresarial ambicioso, que pretendeu fornecer produtos e serviços revolucionários, quer nos 

métodos de desenvolvimento, quer no desempenho obtido, mas sobretudo na forma de 

apresentação e no apoio pré e pós contrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Site:https://m.arquivo.pt/wayback/20080315123902/http://www.techframeworld.com/default.asp?lang=pt&script=quemsomos  

https://m.arquivo.pt/wayback/20080315123902/http:/www.techframeworld.com/default.asp?lang=pt&script=quemsomos
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1.3. Estrutura Empresarial – TechFrame, Sistemas de Informação, S.A.  
 

          A estrutura organizacional de TechFrame, Sistemas de Informação, S. A4., está 

representada num organograma (imagem 2), através do qual é possível verificar os diversos 

departamentos que a compõem.         

Imagem 2: Organograma - TechFrame, Sistemas de Informação, S.A. 

 

Fonte: Elaboração própria 

           A estrutura da empresa segue a tradicional árvore hierárquica, cujo topo é constituído por 

um conselho de cinco diretores, que respondem perante o Presidente. Estes cinco diretores 

executivos são responsáveis pelos departamentos Administrativos e Financeiros, Comerciais e 

de Marketing, serviços de apoio ao cliente, de desenvolvimento de produtos e de pesquisa e 

desenvolvimento.  

          No entanto, é relevante referir que, em 2001, duas outras unidades funcionais começaram 

a operar: o primeiro, o Comité Técnico, tem a responsabilidade de definir produtos e serviços, a 

médio e longo prazo, e o segundo, o Comité de Alianças Estratégicas, é responsável por definir 

e pôr em prática os acordos de trabalho com parcerias estratégicas para o crescimento presente 

e futuro da Techframe, S.A. A estrutura permite à TechFrame, S.A. um elevado nível de 

interação entre todas as pessoas que estão na empresa e leva a que cada medida seja compatível 

                                                           
4Site:https://m.arquivo.pt/wayback/20080315123943/http://www.techframeworld.com/default.asp?script=quemsomos&Article

Id=12  

https://m.arquivo.pt/wayback/20080315123943/http:/www.techframeworld.com/default.asp?script=quemsomos&ArticleId=12
https://m.arquivo.pt/wayback/20080315123943/http:/www.techframeworld.com/default.asp?script=quemsomos&ArticleId=12
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com ambos os níveis de decisão – vertical estrutural e funcional horizontal -, algo que se torna 

extremamente valioso, ao ritmo atual de crescimento da empresa.  

 

1.4. Gestão de Recursos Humanos – TechFrame, S.A.  
 

         A Gestão de Recursos Humanos (diferença entre uma organização e uma empresa. Uma 

organização, um grupo de pessoas organizadas para algum fim ou no trabalho, seja uma 

associação ou sem fins lucrativos. Enquanto a empresa define no projeto realizado, sendo 

especialmente importante ou difícil, e que exige coragem ou energia) uma área estratégica na 

empresa, por ajudar a organização/empresa e os funcionários alcancem os seus objetivos e 

mantenham uma relação produtiva e harmoniosa. 

        A equipa da TechFrame, Sistemas de Informação S.A. é constituída atualmente por 7 

colaboradores e 2 administradores da empresa.  

Nomes dos Trabalhadores Categoria Profissional 

Hugo Santana  Processador de Dados  

Cláudia Brito Secretária Administrativa/Executiva 

Gorete Lopes Departamento Comunicação e Marketing 

Ana Neves Programadora 

Luís Costa Programador  

Tony Santos Programador  

Mariana Gyorgy Empregada de limpeza 

Tabela 1: Os Colaboradores de TechFrame, S.A. 

Fonte: Elaboração Própria 

        Os Administradores da TechFrame, Sistemas de Informação, S.A. são Artur Almeida e 

Carlos Mora. 
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1.5. Visão Geral  
 

         A visão5 consiste em mostrar aonde a empresa quer chegar e alcançar os seus objetivos de 

longo prazo. É a visão que orienta as ações e aspirações para o futuro. Contribui para motivar 

os colaboradores e líderes a irem mais além e ajudarem a empresa a conquistar grandes 

realizações, devendo ser uma meta palpável e realista. Portanto, a visão é essencial para guiar as 

ações da organização/empresa.  

 

          A visão geral da TechFrame, S.A. “é centralizar a atividade em dois sistemas 

informáticos, ambos ao nível do melhor que se faz ao nível europeu e mundial, 

complementada pela assistência nas duas componentes, bem como serviços conexos, 

nomeadamente a adaptação aos novos sistemas, formação, tratamento e fornecimento 

de dados periódicos.” 6 (TechFrame, S.A., 2017) 

       Entende-se que o foco da TechFrame, S.A. é continuar a ser líder no marcado 

informático/software pela sofisticação e apostando continuamente na investigação e 

desenvolvimento dos produtos/softwares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Site: https://www.ibccoaching.com.br/portal/rh-gestao-pessoas/definicao-e-exemplos-de-visao-de-uma-empresa/ 
6Site:https://m.arquivo.pt/wayback/20080315125113/http://www.techframeworld.com/default.asp?lang=pt&script=solucoes    

https://www.ibccoaching.com.br/portal/rh-gestao-pessoas/definicao-e-exemplos-de-visao-de-uma-empresa/
https://m.arquivo.pt/wayback/20080315125113/http:/www.techframeworld.com/default.asp?lang=pt&script=solucoes
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1.6. Missão Empresarial  
 

         A missão7 é o propósito e o motivo da existência de uma organização. Trata-se de um 

propósito genérico, mas durável, que pretende vigorar por bastante tempo, ainda que possa ser 

mudado com o passar dos anos.  

        A TechFrame, S.A. seguiu, desde o seu início, o caminho do desenvolvimento e da 

implementação de sistemas informáticos complexos para fins específicos, o que levou o 

portfólio de produtos da empresa para o nível mais elevado de integração e complexidade, e, 

consequentemente, de valor de retorno do investimento.  

Assim sendo, a missão da TechFrame, S.A. concentra-se em três vetores:  

1. Continuar a desenvolver sistemas de elevada qualidade e aplicabilidade, 

complementando-os com os serviços necessários à sua completa exploração, 

garantindo para quem os compra e utiliza um retorno claro e contínuo dos investimentos 

efetuados e uma efetiva melhoria da qualidade dos serviços que presta suportados na 

nossa tecnologia;  

2. Continuar o estabelecimento de parcerias internacionais de grande valor, trabalhando 

com os parceiros de forma estreita na persecução dos objetivos definidos, retirando das 

parcerias os resultados necessários ao crescimento internacional e garantindo às 

parcerias o empenhamento adequado para a conquista inequívoca dos mercados 

trabalhados; 

3. Garantir aos seus colaboradores um ambiente de trabalho estimulante e apetecível, 

melhorando continuamente as condições de trabalho e as contrapartidas 

remuneratórias, e garantindo uma resposta adequada às expectativas criadas no 

crescimento e sucesso da empresa e, consequentemente, ao crescimento e sucesso de 

cada um.  

 

 

 

 

 

                                                           
7 Site: https://www.infoescola.com/administracao_/missao-visao-e-valores-os-principios-essenciais/ 

https://www.infoescola.com/administracao_/missao-visao-e-valores-os-principios-essenciais/
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1.7. Valores da TechFrame, Sistemas de Informação, S.A.  
 

         Os valores8 são as crenças e atitudes que dão uma personalidade às empresas, definindo 

uma “ética” para a atuação das pessoas e da organização como um todo.  

           A TechFrame, Sistema de Informação, S.A. 9define os seus valores com as seguintes 

bases:  

POWER (Poder)  

“Vamos dar-lhe mais energia e poder sobre o que pode ver e fazer.” 

LOVE (Amor) 

“Adoramos o que fazemos e vamos fazer com que sinta o mesmo.” 

JOB DONE (Tarefa concluída) 

“O nosso trabalho nunca está terminado, mas gostamos de completar etapas.” 

GREEN (Verde) 

“O planeta está cada vez mais em stress para nos suportar, vamos reduzir a nossa pegada 

ecológica.” 

CERTFIED (Certificado) 

“A certificação dos nossos serviços é uma garantia de qualidade. A dos seus também.” 

           HARD WORK (Trabalho duro) 

“Vamos continuar a trabalhar ao máximo para lhe dar o melhor de tudo.” 

           COPERATION (cooperação) 

“Juntos somos mais fortes que a soma de cada um de nós.” 

 

 

 

                                                           
8 Site: http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/o-que-sao-valores-para-uma-empresa/67438/  

9 Site: http://www.ifertil.com/pt/our-company/  

http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/o-que-sao-valores-para-uma-empresa/67438/
http://www.ifertil.com/pt/our-company/
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1.8. Públicos – Alvo  
 

        O Público – Alvo 10 consiste num grupo específico de consumidores ou organizações que 

compartilham o respetivo perfil e por isso devem ser alvo da atenção de marketing da empresa, 

uma vez que estão dispostos a adquirir os produtos/serviços que ela oferece.  

 Portanto, os públicos – alvo da TechFrame, S.A. sãs as pequenas, médias e grandes empresas. 

1.9. Mercado  
 

         O mercado caracteriza-se como sendo o local de atuação da empresa em causa.  

          A TechFrame, S.A.  é predominante nos mercados em que atua. A nível nacional, tem 

vindo a assegurar a sua posição, através do desenvolvimento de serviços complementares e de 

módulos de software, que elevarão ainda mais a fasquia da abrangência e qualidade das soluções 

oferecidas. Para além do mercado nacional, a TechFrame, S.A. tem vindo a apostar nos 

mercados internacionais desde 2008, em países como Angola, Áustria, Espanha, Macau e 

Moçambique.  

          Atualmente, a empresa está também a apostar no mercado de Brasil, através do seu novo 

produto para a área da agricultura. Contudo, é fundamental afirmar que a TechFrame, Sistemas 

de Informação, S.A., atua no mercado B2B11. Por outras palavras, a TechFrame, S.A. desenvolve 

software que, após a sua conclusão, é vendido às empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Site: https://marketingdeconteudo.com/publico-alvo/  
11 B2B: Business to Business, em português é empresa para empresa.  

https://marketingdeconteudo.com/publico-alvo/
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1.10. Parcerias  
 

        As parcerias podem ser estabelecidas entre sujeitos públicos ou mesmo privados, 

individuais ou coletivos, para a realização de intervenções finalizadas, com vista ao 

desenvolvimento económico ou social de determinado grupo.  

        As parcerias encerram uma vertente estratégica, na medida em que visam a otimização da 

sustentabilidade empresarial. Esta estratégia cria imensas vantagens, entre as quais estão a 

confiança, a melhoria de acesso ao mercado, o aumento da rentabilidade e o fortalecimento das 

operações. A TechFrame, S.A. tem uma área reservada aos parceiros (imagem 3). Se uma 

entidade/instituição apresenta uma parceria com a TechFrame, Sistemas de Informação, S.A., 

automaticamente adquire uma password com o respetivo código de acesso pessoal. A área é 

destinada à consulta de vários assuntos, como por exemplo a base de dados de conhecimento e 

os projetos que estão a ser desenvolvidos com os respetivos parceiros, permitindo também 

aceder a um conjunto de documentos técnicos que são exclusivamente destinados aos parceiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

 

imagem 3: Área Reservada aos Parceiros, 

TechFrame, S.A. 
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                                 CAPÍTULO II  

 

 

 

 

 

2. O ESTÁGIO  
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2.1. Enquadramento geral do estágio  
 

             Este capítulo demonstrará, de forma mais específica todo o trabalho desenvolvido ao 

longo das 11 semanas de estágio no Departamento de Marketing e Comunicação na TechFrame, 

Sistemas de Informação, S.A. As tarefas desenvolvidas tiveram como suporte os conhecimentos 

obtidos durante os três anos da Licenciatura. 

 

 

 

 

          “Não existe esta coisa de um homem feito por si mesmo. Somos 

formados por milhares de outros. Cada pessoa que alguma vez tenha feito 

um gesto bom por nós, ou nos tenha dito uma palavra de encorajamento, 

entrou na formação do nosso carácter e nossos pensamentos, tanto quanto 

do nosso sucesso.”12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 George Matthew Adams in http://pensamentos.com.sapo.pt/  

http://pensamentos.com.sapo.pt/
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2.2. Atividade Desenvolvida – TechFrame, Sistemas de Informação, S.A.  
 

         O primeiro dia do estágio foi dedicado ao acolhimento e integração na instituição. Procurei 

perceber o funcionamento da empresa, conhecer os colaboradores e inteirar-se das normas 

internas de funcionamento.  

         No segundo dia do estágio foi-me pedido que fizesse uma pesquisa sobre a agricultura de 

precisão no mercado português e brasileiro. Em função disso, foram efetuadas pesquisas nos 

sites especializados nas áreas agrícolas – AGROTEC – Centro de Tecnologia Agro – Ecológica 

de Pequenos Agricultores. O objetivo da pesquisa foi o de dar a conhecer ao estagiário o mercado 

de agricultura de precisão - AGROTEC, para que, posteriormente, o estagiário, o estagiário 

elaborasse dois artigos, a pedido da orientadora, em que a temática seria a agricultura de 

precisão. Estes artigos seriam posteriormente divulgados nas redes sociais – Facebook, Linkedin 

e Instagram, nas páginas oficiais da TechFrame, S.A., e também, da orientadora do estágio.  

         Concluídos os artigos, o estagiário recebeu pela orientadora a explicação do 

produto/software que a empresa desenvolveu – iFertil13, uma Suite Integrada, dirigida à área da 

agricultura de precisão, com os módulos especializados para todos os intervenientes no processo. 

Com a explicação, o estagiário ficou a par do produto/software, dos seus procedimentos, das 

suas vantagens e dos seus objetivos.  

          Com a explicação sobre o produto/software - iFertil, o estagiário elaborou uma estratégia 

de Reunião para o produto/software - iFertil e também elaborou um Mapeamento de 

Stakeholders14 para o mesmo produto com o foco no mercado nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 iFertil in http://www.ifertil.com/pt/ifertilmodules/  

14 Stakeholders é uma pessoa ou grupo que possui participação, investimento ou ações e que possui interesse em uma 

determinada empresa ou negócio. In http://www.portal-administracao.com/2014/07/stakeholders-significado-classificacao.html  

http://www.ifertil.com/pt/ifertilmodules/
http://www.portal-administracao.com/2014/07/stakeholders-significado-classificacao.html
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2.3. ARTIGOS  
 

2.3.1. Artigo – O que é afinal a Agricultura de Precisão  
 

 

          O primeiro artigo desenvolvido pelo estagiário versou sobre o que é afinal a Agricultura 

de Precisão em Portugal. Inicialmente, o estagiário abordou no artigo o tema da prática de 

agricultura nos seus primórdios, apontando exemplos de técnicas e de equipamentos que 

utilizados.  

 

 

 

Ilustração 1: O que é afinal a Agricultura de Precisão 

Fonte: Elaboração Própria 

 

        Por outro lado, o estagiário abordou igualmente no artigo a necessidade de haver políticas 

agrícolas adequadas à realidade atual, com o objetivo de diminuir o impacto ambiental. O 

estagiário frisou que a nova era de agricultura revolucionou o setor, tornando-se um setor mais 

dinâmico, atrativo, ágil, rápido e mais produtivo no que diz respeito à produção e às novas 

metodologias para as práticas agrícolas.   Ao longo do referido artigo, o estagiário refere vários 

aspetos relevantes do tema, mencionando pontos que merecem destaque, para que o 

produtor/agricultor tenha uma noção clara e concisa da nova forma de praticar agricultura, com 

a utilização de tecnologias de ponta – softwares capacitados e apropriados para determinadas 

atividades, e também, equipamentos sofisticados e inovadores.  Portanto, o estagiário pretende 

com o artigo impulsionar o agricultor/produtor/empresário da área agrícola para uma reforçada 
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aposta na nova maneira de praticar agricultura, de modo a contribuir para o crescimento da 

produção, para minimizar os riscos das perdas de culturas e, também, para permitir potenciar 

ainda mais o setor de agricultura. 

2.3.2. Artigo - Agricultura de Precisão, AGROTEC  
 

        No presente artigo, o estagiário destaca de forma precisa a importância da agricultura de 

precisão, referenciando vários temas que são essências para o desenvolvimento desta nova 

prática. 

 

 

 

Ilustração 2: Artigo - Agricultura de Precisão, AGROTEC 

Fonte: Elaboração Própria 

 

        Inicialmente, o estagiário começa por definir agricultura, referindo que é uma técnica que 

permite o cultivo. Seguidamente, o estagiário estabeleceu a relação entre o sistema de agricultura 

intensiva e a extensiva com as respetivas definições, e também apresentou de maneira clara a 

necessidade vital da agricultura como um meio de sobrevivência de humanidade.  
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2.3.3. Artigo - A Visão da Europa – Agricultura de Precisão no Contexto Europeu  

         

         Após uma breve introdução sobre agricultura, segundo a pesquisa, o estagiário referiu 

sobre a importância do Parlamento Europeu 15 para a área agrícola.  Neste sentido, o estagiário 

referiu no artigo que a referida instituição revela preocupação no que concerne ao 

desenvolvimento do setor.  Neste âmbito, o estagiário refere que a instituição criou leis 

adequadas para as empresas que desenvolvem os produtos/softwares para a nova agricultura, de 

modo a que hajam limitações no processo de desenvolvimento.  

          Portanto, a finalidade do projeto lei é justamente permitir que as soluções criadas pelas 

empresas estejam de acordo com as necessidades dos produtores/agricultores, com o intuito de 

contribuir para a diminuição do impacto ambiental.  

     

 

Ilustração 3: Artigo - A Visão da Europa - Agricultura no Contexto Europeu 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

                                                           
15 Parlamento Europeu também é visto como Euro Parlamento. É uma das três principais instituições da União Europeia, dirigida 

por António Tajani. A instituição defende os interesses comuns de União Europeia. O Conselho representa o Estado e o 

Parlamento representa o Povo da Europa. In  https://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeu 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeu
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2.3.4. Artigo-A Instituição FAO  

 

           Sendo a FAO16, uma instituição com a finalidade de incentivar o aumento da 

produtividade alimentar no setor agrícola, a mesma pretende criar meios e condições para 

incentivar os agricultores/produtores apostarem na agricultura, pois, com esta aposta, estará 

a permitir ao agricultor/produtor promover o aumento da rentabilidade da sua cultura e, 

consequentemente, a sustentabilidade alimentar no mundo.  Nesta temática, o estagiário 

pretendeu fazer alusão à aposta na agricultura feita por esta instituição, uma vez que a 

referida instituição afirma que a aposta deverá ser através de ajuda das empresas 

competentes, que desenvolvem produtos e equipamentos tecnológicos e altamente 

sofisticados, para que nos processos de atividades nos terrenos agrícolas, por parte dos 

agricultores/produtores, estes se revelem de maior eficácia.  

 

 

Ilustração 4: Artigo-As Instituições FAO 

Fonte: Elaboração Própria 

                                                           
16 FAO: Food and Agriculture Organization, em português significa, Organização das Nações para Alimentação e 

a Agricultura. É uma das Agências das Nações Unidas que lidera os esforços para a irradicação da fome e 

combate à pobreza.  

António Fontainhas Fernandes, atualmente é o reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 
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        O estagiário refere no artigo, através do depoimento de Sr. António Fontainhas Fernandes, 

que houve um crescimento de oportunidade de emprego para jovens no setor agrícola. O 

estagiário refere ainda que o Governo, o FAO e a EU17, reúnem todos os esforços e definem uma 

política concisa e adequada, com o propósito da agricultura ser um meio de sustentabilidade a 

nível mundial. 

 

2.3.5. Artigo-As Vantagens/Benefícios da Agricultura de Precisão, AGROTEC  

 

Ilustração 5:  Artigo-As Vantagens/Benefícios da Agricultura de Precisão – AGROTEC 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Ilustração 6: Artigo-As Vantagens/Benefícios da Agricultura de Precisão - AGROTEC - Monitorização e Controlo 

Fonte: Elaboração Própria 

                                                           
17 EU: União Europeia  
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Ilustração 7: Artigo-As Vantagens/Benefícios da Agricultura de Precisão - AGROTEC - Acesso Remoto 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

Ilustração 8: Artigo-As Vantagens/Benefícios da Agricultura da Precisão - AGROTEC – Automatização 

Fonte: Elaboração Própria 
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Ilustração 9: Artigo-As Vantagens/Benefícios da Agricultura de Precisão - AGROTEC - Marketing e Comunicação, uma nova 

necessidade para a evolução do setor da AGROTEC 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Ilustração 10: Artigo-As Vantagens/Benefícios da Agricultura de Precisão - AGROTEC - Marketing e Comunicação, uma 

necessidade para a evolução do setor da AGROTEC 

Fonte: Elaboração Própria 
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Ilustração 11: Artigo-As Vantagens/Benefícios da Agricultura de Precisão - AGROTEC - Marketing e Comunicação, uma 

necessidade para a evolução do setor da AGROTEC 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Ilustração 12: Artigo-As Vantagens/Benefícios da Agricultura de Precisão - AGROTEC - Impacto Ambiental 

Fonte: Elaboração Própria 
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Ilustração 13: Artigo-As Vantagens/Benefícios da Agricultura de Precisão - AGROTEC - Impacto Ambiental 

Fonte: Elaboração Própria 

Ilustração 14: Artigo-As Vantagens/Benefícios da Agricultura de Precisão - AGROTEC - Impacto Ambiental 

Fonte: Elaboração Própria 
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         O estagiário salienta nesta temática a importância das vantagens/benefícios, no âmbito 

económico, social, cultural e na substancialidade da produção.   A nova era da agricultura 

permite criar diversas vantagens aos produtores/agricultores e empresários.   Neste sentido, o 

estagiário, com base na pesquisa, aludiu pontos relevantes para a área de agricultura de precisão. 

O intuito das vantagens/benefícios é precisamente dar aos agricultores/produtores uma visão da 

nova era, a fim de levar o empresário/agricultor/produtor a apostar na nova técnica, pois esta dá 

todas as garantias de que, se for bem aplicada, o produtor/agricultor terá com certeza lucros da 

sua produção.  

 

 

2.3.6. Artigo - Utilização dos Drones  
 

 

 

 

Ilustração 15: Artigo - Utilização dos Drones 

Fonte: Elaboração Própria 
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Ilustração 16: Artigo - Utilização dos Drones 

Fonte: Elaboração Própria 

        

        Tratando-se de Drones, um equipamento tecnológico, inovador e dinâmico, pode-se referir 

que, hoje em dia, é um equipamento muito utilizado para diversos contextos.  

        O estagiário destaca no artigo as vantagens da utilização de Drones na agricultura. Esta é 

uma nova forma que os agricultores/produtores têm à sua disposição para as atividades agrícolas, 

tornando-se num equipamento fundamental, pois permite obter uma maior rentabilidade 

produtiva e também, possibilita criar uma perspetiva futura das culturas no terreno, através dos 

dados fornecidos.    

       Desta forma, o estagiário formulou um conjunto de pontos importantes para que o 

produtor/agricultor saiba a relevância desse instrumento nas atividades diárias no terreno 

agrícola.  
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2.3.7. Artigo - Agricultura de Precisão, AGROTEC – Portugal  
 

 

Ilustração 17: Artigo - Agricultura de Precisão, AGROTEC – Portugal 

Fonte: Elaboração Própria 

 

         O objetivo da agricultura de precisão é sem dúvida aumentar a produtividade, diminuir os 

custos e diminuir o impacto ambiental. Nesta lógica, o estagiário desenvolveu, segundo a sua 

pesquisa, um conjunto de informação, exemplificando com dados recolhidos sobre agricultura 

em Portugal, afirmando a grande inteiração entre as instituições públicas e privadas com o 

intento de criarem mecanismos e condições próprias para alavancar a agricultura.  

          Portanto, o estagiário finaliza exortando que o futuro de Portugal na área agrícola passará 

pela nova era- agricultura de precisão, uma vez que este novo método fornece uma maior 

sustentabilidade e uma boa segurança alimentar no que diz respeita a qualidade alimentar. 
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2.3.8. Artigo - Agricultura de Precisão, AGROTEC – Brasil  
 

 

 

Ilustração 18: Artigo -  Agricultura de Precisão, AGROTEC – Brasil 

Fonte: Elaboração Própria 
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Ilustração 19: Artigo - Agricultura de Precisão – Brasil 

Fonte: Elaboração Própria 

 

       A necessidade de ir buscar sabedoria aos países que já tem uma enorme experiência em 

determinado assunto é sempre um ponto importante para que haja um bom desempenho e 

crescimento (ilustração 18). Adquirir experiência é tornar um país, uma instituição ou mesmo 

uma empresa capacitada e aptada para corresponder em qualquer o momento.  

        Nesta temática, o estagiário mostra a razão dos produtores/agricultores brasileiros 

apostarem na agricultura de precisão, com bases nos dados do crescimento da economia. É com 

a introdução das técnicas inovadoras nas culturas e com a grande persistência por parte dos 

agricultores brasileiros nesta nova prática, que foi possível conseguir aumentos consideráveis 

no lucro positivo.  

        Assim sendo, de forma clara e objetiva, o estagiário apresenta neste ponto a valorização da 

agricultura de precisão no mercado brasileiro, com grande vantagem face aos métodos 

tradicionais.   
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2.3.9. Artigo - A Revolução da AGROTEC – Considerações Finais  

 

        A finalidade do presente artigo foi a de expor e disponibilizar tudo que se refere à 

agricultura de precisão, apresentando várias informações, designadamente acerca das várias 

vantagens/benefícios e da necessidade de o agricultor/produtor implementar este método na sua 

atividade.   Esta transformação e modernização devem ser acompanhada por técnicos 

competentes, como é o caso de engenheiros agrónomos, assim como os empresários, os 

produtores/agricultores e os especialistas das áreas agrícolas.   

 

 

Ilustração 20: Artigo - A Revolução da AGROTEC - Considerações Finais 

Fonte: Elaboração Própria 
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          Em conclusão, o estagiário aborda de forma simples e objetiva os motivos das utilizações 

desta inovação – AGROCTEC, pelo facto que o futuro passará por esta nova prática, visto que 

no presente momento apresenta bons resultado, o que perspetiva um futuro de grande 

crescimento.  

 

2.4. Redes Sociais – Os Artigos  
 

           Sendo um instrumento valioso para qualquer instituição/empresa, as redes sociais têm um 

forte impacto no que concerne à divulgação de conteúdos de diferentes contextos, uma vez que 

possibilitam ampliar os conhecimentos de todos indivíduos e também permitem atualizar os 

indivíduos de tudo que se passa.  

            É desta forma que a TechFrame, S.A. pretende divulgar o seu produto/software 

juntamente com os conteúdos, para que os consumidores, empresários, as empresas/instituições, 

os clientes e as individualidades possam estar a par das novidades e dos trabalhos que a 

TechFrame, S.A. vai desenvolvendo.  

           Após o estagiário finalizar os artigos, foi incumbido de divulgar os respetivos artigos, 

através das variáveis de comunicação – Linkedin, Instagram e Facebook, nas suas páginas 

oficiais da TechFrame, S.A. e também, na página da minha orientadora.  
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2.4.1. Linkedin  

 

        O estagiário publicou na rede Linkedin, mais concretamente na página oficial da 

orientadora, os seguintes temas dos artigos.  

A imagem 4 refere-se sobre artigo - o que é afinal a Agricultura de Precisão. 

 

Imagem 4- O que é afinal a Agricultura de Precisão 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A imagem 5 refere-se sobre artigo – As Vantagens/Benefícios da Agricultura de Precisão. 

 

 

Imagem 5- As Vantagens/Benefícios da Agricultura de Precisão - AGROTEC 

Fonte: Elaboração Própria  
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A imagem 6 refere-se sobre artigo -  Agricultura de Precisão – A Visão Europeia e a FAO. 

 

 

Imagem 6: Agricultura de Precisão - A Visão Europeia e a FAO 

Fonte: Elaboração Própria 

 

2.4.2. Instagram  
 

             O estagiário publicou na rede Instagram, mais concretamente na página oficial da 

orientadora, os seguintes temas dos artigos.  

A imagem 7 refere-se sobre artigo – Agricultura de Precisão – Visão Europeia. 

 

Imagem 7: Agricultura de Precisão - Visão Europeia e FAO  

Fonte: Elaboração Própria 
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A imagem 8 refere-se sobre artigo - Agricultura de Precisão – Vantagens/Benefícios 

AGROTEC. 

 

Imagem 8: Vantagens/Benefícios da Agricultura de Precisão 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A imagem 9 refere-se sobre artigo - o que é afinal a Agricultura de Precisão. 

 

Imagem 9: O qua é afinal Agricultura de Precisão 

Fonte: Elaboração Própria 
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2.4.3. Facebook  
 

              O estagiário publicou na rede Facebook, mais concretamente na página oficial da 

orientadora, os seguintes temas dos artigos. 

 

A imagem 10 refere-se sobre artigo - o que é afinal a Agricultura de Precisão. 

 

 

Imagem 10: Facebook - O que é afinal a Agricultura de Precisão 

Fonte: Elaboração Própria  

 

A imagem 11 refere-se sobre artigo - o que é afinal a Agricultura de Precisão. 

 

 

Imagem 11: Facebook - AS Vantagens/Benefícios da Agricultura de Precisão, AGROTEC 

Fonte: Elaboração Própria 
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A imagem 12 refere-se sobre artigo - Agricultura de Precisão – Visão Europeia e a FAO. 

 

Imagem 12: Facebook - Agricultura de Precisão - Visão Europeia e a FAO 

Fonte: Elaboração Própria 

 

2.5. iFertil – Overview 18 
 

          A suite iFertil 19é composta por seis módulos, que proporcionam ferramentas para gerir 

todas as atividades, de todos os intervenientes, no setor da agricultura de precisão. Desde a 

gestão das fábricas de mineração de matéria prima para fertilizantes, até à gestão das quintas 

agrícolas, passando pela gestão das misturadoras de adubos, gestão da qualidade de laboratórios 

de solo, fertilizante e folha, gestão de profissionais agrónomos e recolha automatizada de dados 

e sua integração em plataforma cloud.   

          A suite iFertil disponibiliza milhares de funcionalidades, que garantem a racionalidade 

dos seus recursos, a otimização das suas operações e o aumento do seu lucro, através da redução 

e controlo dos seus custos. 

         Sendo uma ferramenta importante à empresa, foi pedido ao estagiário que divulgasse nas 

redes socias os módulos que compõem a suite iFertil, para que todos possam conhecer a nova 

fórmula do ciclo de vida do setor da agricultura de precisão- AGROTEC.  

 

 

 

                                                           
18 Overview – Visão Geral  
19 Site: http://www.ifertil.com/pt/ifertiloverview/  

http://www.ifertil.com/pt/ifertiloverview/
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2.5.1. Redes Sociais – iFertil Suite Integrada  
 

      O estagiário divulgou o produto/software – iFertil, nas redes Facebook, Instagram e 

Linkedin, nas páginas oficiais da TechFrame, S.A. 

2.5.2. Linkedin – iFertil  
 

A imagem 13 refere-se sobre os módulos que compõem iFertil. 

 

 

Imagem 13- Redes Sociais - Linkedin – iFertil 

Fonte: Elaboração Própria 

 

2.5.3. Instagram – iFertil  
 

A imagem 14 refere-se sobre os módulos que compõem o produto iFertil. 

 

Imagem 14: Redes Sociais - Instagram – iFertil 

Fonte: Elaboração Própria 
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A imagem 9 refere-se sobre processo de iFertil. 

 

Imagem 15: Redes Sociais - Instagram – iFertil 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

2.5.3. Facebook - iFertil  
 

A imagem 16 refere-se os componentes de iFertil suite Integrada. 

 

 

Imagem 16: Redes Sociais - Facebook – iFertil 

Fonte: Elaboração Própria 
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2.5.4. Website – Marketing Agrícola 

  

       Este ponto refere-se ao website Marketing Agrícola20, que visa essencialmente contribuir 

para a melhoria da comunicação e marketing das empresas a atuar no setor agroalimentar nos 

países de expressão portuguesa.  

        Marketing Agrícola é um website que produz, organiza e reúne conteúdos e informação 

sobre mecanismos de marketing e comunicação, e informação técnica, comercial e empresarial 

ligada aos setores agrícola e agroalimentar.  

      Esta ferramenta reúne as melhores empresas que compõem as várias fileiras do setor 

agroalimentar a atuar em Portugal. O Marketing Agrícola pretende, com uma abordagem 

estratégica, diferenciada e mais apelativa, ajudar as empresas presentes a terem mais um veículo 

de visibilidade.  

         No dia 26 de novembro, o estagiário mais a orientadora entraram em contacto com o Senhor 

João Duarte Barbosa21, fundador do site Marketing Agrícola, por via Linkedin. O objetivo do 

contacto é precisamente de colocar a TechFrame, Sistemas de Informação, S.A. na lista das 

empresas que trabalharam na área da agricultura de precisão. O pedido foi aceite, como se pode 

ver no Anexo 6.  Portanto, a finalidade da aposta é proporcionar e promover à TechFrame, S.A. 

a maior visibilidade para o mundo de agricultura de precisão, através do seu produto/software- 

iFertil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Site: http://marketingagricola.pt/  
21 Site: https://www.linkedin.com/in/joaoduartebarbosa/  

http://marketingagricola.pt/
https://www.linkedin.com/in/joaoduartebarbosa/
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2.5.5. Estratégia – Reunião  
 

       As estratégias são a alma do negócio, logo, deve-se encarar com toda a responsabilidade, 

para que o objetivo traçado seja alcançado.  

      Neste âmbito, foi pedido ao estagiário para desenhar uma estratégia de Reunião para o 

produto/software – iFertil, Suite Integrada, como é possível verificar na imagem 26.   

 

Imagem 17: Estratégia de Reunião - TechFrame, S.A. 

Fonte: Elaboração Própria 
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2.5.6.   Stakeholders 
 

       Stakeholders22 significa “público estratégico”, são pessoas que possuem alguns tipos de 

interesses nos processos e nos resultados da empresa. É um termo que se utiliza na área de 

comunicação, administração e na tecnologia de informação, a fim de auxiliar na demonstração 

e na visibilidade da importância dos projetos das empresas.  

     Com base nos artigos que o estagiário desenvolveu e nas pesquisas feitas sobre a agricultura 

de precisão, foi proposto ao estagiário a elaboração de um mapeamento de Stakeholders do 

produto/software iFertil, suite integrada.  

       Neste sentido, o estagiário elaborou um conjunto de informações relativas aos possíveis 

interessados no produto/software- iFertil. 

 

Imagem 18: Mapeamento de Stakeholders 

Fonte: Elaboração Própria 

 

                                                           
22 Site: https://www.significados.com.br/stakeholder/  

https://www.significados.com.br/stakeholder/
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Imagem 19: Stakeholders – iFertil 

Elaboração Própria 

 

         O estagiário elaborou uma lista das possíveis instituições/empresas que poderão ter 

interesse no produto/software – iFertil, imagem 28, desenvolvido pela TechFrame, S.A. O 

objetivo passaria por elaborar uma estratégia para cada alvo. Mas, infelizmente, isso não foi 

possível.  
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Conclusão  
 

       Feita uma análise ao meu trabalho, durante estes meses de estágio, concluo que me adaptei 

bem à empresa e executei o trabalho que me propuseram.  

       Constatei que com esforço, dedicação e muita motivação consegui alcançar e superar as 

dificuldades que tive durante o estágio. No entanto, soube ouvir, soube ser humilde, dei sempre 

o meu melhor e tentei melhorar, a cada dia, com os conhecimentos que me foram transmitidos.  

        Quero uma vez mais agradecer à TechFrame, S.A., mas concretamente à minha orientadora, 

por me transmitir valores, conselhos, confiança e disponibilidade em ajudar-me no meu 

progresso académico. 

          Feita uma avaliação mais generalizada, penso que me consegui relacionar adequadamente 

com os meus colegas de trabalho, integrando-me bem na empresa. 

          O estágio na TechFrame, S.A. veio a revelar-se uma experiência enriquecedora, porque 

foi um primeiro passo, uma pequena experiência no mundo do trabalho, que permitiu 

transformar a parte teórica apreendida durante os três anos de licenciatura na prática.  

O balanço é, portanto, positivo!  
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Anexo 1 – Artigo – O que é afinal a Agricultura de Precisão?  
 

 

 

 

 

 

O que é afinal a Agricultura de Precisão? 

 

Falamos de agricultura em Portugal e imediatamente o pensamento leva-nos às memórias a preto 

e branco, os agricultores carregados de enxadas, ancinhos, baldes e adubos que asseguravam o 

crescimento das plantações, na expetativa que sobrevivessem às intempéries e pragas. 

Estávamos na era do conhecimento e da previsão, com base na sabedoria popular e do senso 

comum. 

Os anos passaram, a população cresceu e os mercados são cada vez mais exigentes. As políticas 

agrícolas alinharam-se e atualmente para além da existência de regras que orientam a fertilização 

e o impacto ambiental, sentiu-se a necessidade de tornar a agricultura tradicional num setor 

moderno, dinâmico, rentável e cada vez mais científico. Estamos numa nova fase da agricultura, 

um setor orientado para a inovação, para a robotização, para o aumento da produtividade e da 

rendibilidade, em que o processo agrícola assenta já em métodos orientados pela recolha e 

análise de dados que são convertidos em informação essencial para as estratégias de plantio, de 

culturas e de controlo eficiente de intempéries e pragas – a chamada Agricultura de Precisão,  

genericamente incluída na área da AGROTEC, a junção da agricultura suportada em tecnologia 

e na especialização. 

É importante conhecer o ciclo de vida dos processos agrícolas para entender de forma simples a 

agricultura de precisão – desde a extração dos minérios, à sua transformação química e física, à 

combinação de fórmulas otimizadas de nutrientes para dar respostas às necessidades dos 

campos, todas estas fases são já atualmente desenvolvidas com base em métodos rigorosos, 

suportados em análises cuidadosas dos recursos, permitindo o desenvolvimento de estratégias 

que permitem aumento da produção e da qualidade dos produtos, reduzindo custos em todo o 

processo. 

Neste contexto, falamos em rigor e em cientificidade, a AGROTEC é atualmente desenvolvida 

com base em parcerias com o Governo, com os centros de investigação e desenvolvimento 
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universitários, apoiada pelo setor privado, onde as empresas de soluções tecnológicas e de 

software especializado, contribuem para o desenvolvimento efetivo do setor, tornando-o cada 

vez mais rentável, preciso e competitivo. 

São diversos os players necessários para completar o ciclo de vida da AGROTECH, elevando o 

setor para um patamar científico-tecnológico, cada vez menos, baseado no senso comum e cada 

vez mais, baseado em análises e diagnósticos suportados pelo rigor científico dos elementos.  

Integrar todos os elementos necessários para uma agricultura de precisão implica a 

sensibilização dos empresários para o investimento, que é rapidamente recuperável, mediante os 

resultados que se obtêm, quando se introduzem métodos científicos e meios tecnológicos, que 

facilitam as tomadas de decisão, em tempo útil, para controlo do crescimento dos cultivos e para 

o aumento da produção/rentabilidade e diminuição de custos. Este processo de poupança é 

importante em todas as fases do ciclo de vida, sendo transposto para toda a cadeia de valor da 

AGROTEC, sendo visível no controlo de custos, no preço final do produto e na sua introdução 

no mercado.   

Na prática falamos num conjunto de processos científicos, suportados nas novas tecnologias que 

permitem ter um setor a agir com mais rigor e a obter cada vez mais resultados, respondendo à 

competitividade que os mercados agrícolas e que o setor comercial necessita. 

Percebendo o estado químico e fitossanitário da terra, recolhendo amostras para análise 

laboratorial, obtendo as fórmulas exatas de nutrientes que a terra necessita, sem a sobrecarregar, 

permite um ciclo de poupança, desde as fábricas de fertilizantes, que registam o cadastro químico 

das terras por zonas e por clientes, permitindo a poupança de milhares de Euros anuais em stocks, 

à eficácia do crescimento do cultivo, à diminuição do impacto no ambiente, até à qualidade do 

produto final. Os advisers – especialistas, técnicos e engenheiros agrónomos-, vêm nestas novas 

formas de abordagem da agricultura um suporte muito importante, permitindo o diagnóstico 

imediato do estado do campo, sendo cada vez mais importante o seu papel como advisers no 

setor e na passagem da informação científica ao empresário/agricultor.  

É de igual modo importante referir os meios tecnológicos que captam os dados climatéricos e 

de previsão dos elementos naturais, que influenciam o crescimento do cultivo, falamos das 

estações de recolha de dados metereológicos, que fornecem dados aos advisers, permitindo o 

controlo de elementos como temperatura, humidade, vento e as condições propícias à safra ou 

desenvolvimento de pragas, permitindo agir atempadamente, controlando os riscos e diminuindo 

o seu impacto no desenvolvimento do cultivo.  
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Os softwares especializados permitem estabelecer padrões de risco e de atuação, 

disponibilizando mapas e tendências, que são enriquecidas ao minuto pelos dados recolhidos em 

tempo real. Os advisers são então o elemento de ligação entre a tecnologia e os sistemas de 

suporte existentes, interpretando todos os dados e informações essenciais ao sucesso do trabalho 

do empresário/agricultor. 

É importante que nesta linha contínua de trabalho, o empresário veja no agrónomo o seu maior 

aliado em termos de aconselhamento, mediante uma análise de elementos que a ciência fornece 

e que correspondem ao crescimento do seu negócio, do aumento da produção da rentabilidade – 

mais lucros e da diminuição dos custos.  

Investir e tornar a agricultura num método preciso e rigoroso é a chave para o crescimento da 

agricultura, com benefícios em todo o seu ciclo de vida e uma grande vantagem para o 

consumidor final. O retorno do investimento por cada player neste processo é um win-win e uma 

vantagem para o mercado consumidor e para as leis de transação comercial, mais produtos, com 

mais qualidade e com menos impacto ambiental. 

 

A Equipa iFertil - outubro de 2018 

Techframe, SA 
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Anexo 2- Artigo – Agricultura de Precisão, AGROTEC  
 

 

 

Artigo- Agricultura de Precisão, AGROTEC 

            A agricultura é uma técnica que permite o cultivo, visando a produção de alimentos, 

matérias-primas e a produção de energias. Atualmente existem dois sistemas da agricultura: a 

agricultura intensiva e a extensiva. A primeira consiste no uso intensivo dos meios da produção, 

traduzindo-se no aumento da produção. O sistema intensivo está associado à monocultura, aos 

campos de grande dimensão, regulares e abertos. A segunda caracteriza-se por técnicas 

rudimentares, que por sua vez é pautada por fracos recursos financeiros. Este sistema está 

associado à policultura, aos campos de pequenas dimensões aos irregulares e fechados.  

                A agricultura tem uma importância vital para a sobrevivência da humanidade, para 

além da produção tão diversificada de matérias tais como, plantas ornamentais; fertilizantes 

orgânicos; produtos químicos industriais; fibras; combustíveis tais como madeira para a lenha; 

biodiesel; etc. A agricultura sofreu alterações muito significativas, fruto de evolução dos tempos, 

das necessidades e da evolução científica, a passagem de uma era antiga para uma era de 

modernidade, com as exigências dos mercados e das balanças económicas.  

                Existem dois tipos de agricultura, uma primeira convencional, visando a produção, 

deixando em segundo plano a preocupação com a conservação do meio ambiente, a qualidade 

nutricional dos alimentos, com a adubação de agrotóxicos, e, a segunda, uma agricultura de 

precisão, que consiste no conjunto de ferramentas e tecnologias que possibilitam ao produtor 

conhecer toda a área para o cultivo preciso, aumentando a produtividade, diminuindo os 

encargos financeiros. A principal diferença entre ambas é a homogeneidade23 de produção na 

agricultura convencional e a heterogeneidade24 de produção na agricultura de precisão.  

             É de extrema importância definir qual o verdadeiro objetivo e característica de 

agricultura de precisão. A agricultura de precisão que também pode ser chamada de 

AGROTEC2526 é um conjunto de ferramentas e meios de tecnológicos, que fornecem ao produtor 

todas as condições envolventes sobre o seu campo ou área de cultivo, tornando esta atividade 

                                                           
23 Homogeneidade- Particularidade do que é composto por partes distintas.  
24 Heterogeneidade- qualidade ou condição do que é heterogêneo, do que não é uniforme.  
25 Fonte: http://www.agrotec.pt/quem-somos/ 
26 AGROTEC, Revista Técnico-Científica Agrícola é uma publicação periódica, de caráter técnico-científico, especializada no setor agrícola.  

http://www.agrotec.pt/quem-somos/
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mais completa, aumentando a produção e a sua qualidade. A finalidade desta nova era, passa por 

identificar a diversidade espacial e temporária no campo, com a visão de uma diminuição da 

contaminação dos solos nas áreas produtivas. A prática da agricultura de precisão não é recente, 

mas é muito importante. A solução desta prática passa dar ênfase às grandes áreas e determinar 

as necessidades especificas, de acordo com cada parte do campo/área. Para que esta prática tenha 

o devido sucesso é preciso a inclusão das novas tecnologias, a obtenção e interpretação das 

informações necessárias e precisas, aplicando-as às devidas fases da produção, recolha de 

solo/folhas, análise, adubação, controlo de pragas, rega, etc. 

O contexto da aplicação da agricultura de precisão 

               A aplicação correta da agricultura de precisão é feita através de seguinte procedimento: 

Com um mapa de produção é possível identificar os fatores causadores da variabilidade da 

produção; após encontrado o fator da causa, o passo seguinte passará pela respetiva correção da 

aplicação dos fertilizantes no campo que está infetado. Este procedimento é feito com a 

contribuição do sistema GPS27.  

A visão da Europa- Agricultura de Precisão no contexto Europeu 

            Segundo o Parlamento Europeu282930, “A agricultura de Precisão e o seu Futuro na 

Europa, têm como grande preocupação a criação de leis e o respetivo mapeamento das áreas 

agrícolas, permitindo que esta se desenvolva de forma sustentada.”. entretanto, segundo o 

Parlamento Europeu, o projeto passa por algumas fases:  

a) Devem ser analisadas as tecnologias que estão subjacentes e os respetivos conhecimentos 

sobre o terreno, bem como, os desenvolvimentos futuros previstos; 

b) Assinalar possíveis caminhos de desenvolvimento até ao ano 2025, criar cenários ou 

condições e mapear as preocupações relacionadas com a agricultura de precisão; 

c) Identificar necessariamente os instrumentos jurídicos que possivelmente poderão ser 

modificados ou mesmo revistos perante as conclusões do projeto.  

 A ideia é trazer uma maior organização às empresas que criam equipamentos tecnológicos 

e para os produtores que os utilizam. A necessidade de colmatar falhas, passa por um bom 

                                                           
27 GPS: (sistema do posicionamento global), é um sistema radionavegação por satélite.  
28 Fonte: http://www.agrotec.pt/noticias/estudo-agricultura-de-precisao-e-o-futuro-da-agricultura-na-europa/ (07/12/2016) 
29 Parlamento Europeu também é visto como Euro Parlamento. É uma das tês principais instituições da União Europeia, dirigida por António 

Tajani. A instituição defende os interesses comuns de União Europeia. O Conselho representa o Estado e o Parlamento representa o Povo da 
Europa. 
30 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeu 

http://www.agrotec.pt/noticias/estudo-agricultura-de-precisao-e-o-futuro-da-agricultura-na-europa/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeu
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plano estratégico fazendo face às necessidades que os produtores apresentam. A visão do 

Parlamento Europeu parece aceitável, uma vez que resta saber se vão ou não reunir 

condições para que este projeto seja levado mais a diante.  

 

As instituições FAO 

              A FAO3132 33aconselha todos os setores agrícolas para adotarem tecnologias 

digitais, ajudando o produtor a diversificar a sua prática, introduzindo equipamentos 

inovadores, que facilitam o processo de trabalho, criando uma otimização da produção e 

adotando técnicas da agricultura precisas, contribuindo para o crescimento e 

desenvolvimento do setor.  

             Segundo António Fontainhas Fernandes3435, até 2025 cerca de 26% das 

oportunidades de emprego em Portugal estão exatamente no setor de agricultura. Isto 

pode ou poderá ser uma grande oportunidade de emprego para os jovens que desejam 

entrar no mercado e desenvolver os seus negócios. António Fernandes reforça com os 

dados da FAO que mostram que a população mundial deverá atingir 8 biliões, por volta 

de 2025 e 9,6 bilhões em 2050. E isso irá implicar a necessidade do aumento de 70% da 

produção alimentar. (Fernandes, 2017). Governos, instituições como a FAO, a EU e 

outros devem continuar a gerir e a reunir esforços e políticas de incentivos para que a 

agricultura seja uma realidade sustentável para o mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Fonte: http://www.agrotec.pt/noticias/smart-farming-a-ferramenta-avancada-para-a-agricultura-de-precisao/ 
32 Fonte: http://www.fao.org/portugal/pt/ 
33 Sigla: FAO, Food and Agriculture Organization, em português significa, Organização das Nações Unidas para Alimentação e a 

Agricultura. É uma das Agências das Nações Unidas que lidera os esforços para a irradiação da fome e combate à pobreza.  
34 Fonte: https://www.jn.pt/opiniao/antonio-fontainhas-fernandes/interior/uma-nova-visao-para-a-agricultura-8575608.html 
35 António Fontainhas Fernandes, atualmente é o reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

http://www.agrotec.pt/noticias/smart-farming-a-ferramenta-avancada-para-a-agricultura-de-precisao/
http://www.fao.org/portugal/pt/
https://www.jn.pt/opiniao/antonio-fontainhas-fernandes/interior/uma-nova-visao-para-a-agricultura-8575608.html
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As vantagens/benefícios da agricultura de precisão - AGROTEC 

            Sendo atualmente uma área que tem vindo a ganhar cada vez mais importância e destaque 

ao nível económico, social e cultural, no contexto da sustentabilidade da produção, será 

importante destacar para o contexto sustentável da produção as vantagens e benefícios desta 

nova era da cientificidade agrícola. Com o passar do tempo têm-se desenvolvido várias técnicas 

para o melhoramento dos resultados nos campos, derivando exclusivamente de um só objetivo 

concreto, aumentar a produção, a rentabilidade e diminuir custos e o impacto ambiental. A 

melhoria é fruto das novas tecnologias e de tempos de mudança impostos pelas necessidades de 

aperfeiçoamento dos mercados. Assim, salientam-se algumas das principais vantagens do setor 

da agricultura de precisão: 

a) Monitorização e Controlo 

              Na colocação dos sensores (condutividade elétrica, nitratos, temperatura, 

evapotranspiração, radiação, folhas e misturas de solo) é possível criar condições ideais para que 

as plantas se desenvolvam. A agricultura de Precisão oferece um conjunto de recursos que 

possibilita programar e gerir a colheita da maneira mais correta. Estes dispositivos sensoriais no 

terreno dão um acompanhamento contínuo de vários parâmetros selecionados, que permitirão 

passar a informação em tempo real e em qualquer momento.  

b) Acesso Remoto 

            Ter uma boa gestão é fundamental, sendo a chave para o sucesso. A necessidade de estar 

a par dos acontecimentos ao segundo, traduz-se na necessidade de estar sempre em contacto e 

atualizado, independentemente do local. Através do acesso remoto a agricultura de precisão 

mediante os sensores, cria uma aproximação, através do sistema instalado em smartphones, 

tablets ou mesmo no portátil, enviando informações do local da plantação ou da área da 

plantação e em constante atualização.  Este processo permite o acompanhamento da situação, 

tendo acesso a toda a informação, agindo de forma imediata quando é necessário. Para além de 

segurança que este sistema permite no controlo efetivo de situações, evita situações de maior 

risco para as colheitas.  

 

 

 

 



Relatório de Estágio – TechFrame, Sistemas de Informação S.A. 
 

Página 53 de 88 
 

c) Automatização 

             Através da incorporação do sistema de apoio à gestão (SAG36) para o contexto da Gestão 

e de Exploração Agrícola serão fornecidos dados sobre a especificidade dos tipos dos solos, ou 

mesmo dos tipos de plantas, com base na recolha de informação por via dos sensores. Este 

instrumento, SAP37, terá como função sugerir o melhor momento para a rega.   

 

d) Marketing e Comunicação, uma necessidade para a evolução do setor da AGROTEC 

  No contexto de Agricultura de Precisão, a finalidade desta área é precisamente transmitir 

ao produtor/agricultor todos os benefícios e as vantagens das técnicas e meios que existem. 

Sendo um setor competitivo, com um grande número de agricultores a disputarem os mesmos 

consumidores, há necessidade de cada produtor desenhar uma estratégia de marketing e 

comunicação de forma a atingir os seus objetivos.  Cabe a cada produtor definir efetivamente o 

seu produto, estabelecer qual é o seu público-alvo, conhecer muito bem o mercado, traçar regras 

de comunicação, internas e externas, apostando na partilha de conteúdos técnicos e comerciais 

de real interesse para o público-alvo. De tudo que foi referido, deve-se acrescentar o ponto mais 

relevante, que é o da diferenciação no mercado. O produtor deve diferenciar-se no mercado, 

através do atributo da qualidade de produto, aproximando-se também das necessidades do 

mercado.  

Em termos de comunicação é essencial reforçar, que não basta apenas criar uma página nas redes 

sociais e administrá-la como uso pessoal, deve ser gerida de acordo com os objetivos da empresa, 

de forma contínua, rigorosa e especializada. O produtor pode através das redes sociais divulgar 

os seus produtos, anunciar eventos e apresentar imagens do seu campo, via Facebook, Instagram, 

Linkedin ou mesmo, através das redes AGROTEC e de Marketing Agrícola38. 

 Em suma, um produtor ou uma empresa podem investir na área de Marketing e 

Comunicação em canais específicos, onde concentram mais utilizadores com as ligações diretas 

ou indiretas à sua área de negócio, de forma a rentabilizar o retorno do investimento, não só com 

as preocupações técnicas, mas também de posicionamento e de reconhecimento no mercado. 

Em termos governamentais é fundamental o seu envolvimento, incentivando o setor, 

mediante o desenvolvimento de companhas de comunicação/sensibilização que levem os 

                                                           
36 SAG: Sistema de Apoio à Gestão.  
37 SAP: Sistema da Agricultura de Precisão  
38 Fonte: http://marketingagricola.pt/o-marketing-no-setor-agricola/ 

http://marketingagricola.pt/o-marketing-no-setor-agricola/
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players39a procurar as soluções mais eficazes ao desenvolvimento de “armas” de sedimentação 

de AGROTEC. O reforço de comunicação é benéfico para todos os envolvidos, 

empresários/agricultores; advisers – especialistas e técnicos; governos; fornecedores e 

compradores.  

 

 

e)  Impacto Ambiental  

          A eficiência, o desenvolvimento e as preocupações ambientais são de um modo geral 

conceitos que estão associados às práticas da agricultura de precisão que podem ser 

aproveitados pelo departamento de marketing da empresa. Não obstante as vantagens 

anteriormente citadas, podemos ainda acrescentar mais algumas, que a AGROTEC 

proporciona: o aumento de rentabilização do produto; o aumento da produtividade e a melhoria 

dos resultados da colheita em relação à área plantada. Em suma, a grande vantagem da 

utilização da agricultura de precisão é precisamente a obtenção de um melhor aproveitamento 

do espaço do solo. Este melhoramento é derivado do uso correto das tecnologias para o 

controlo das pragas e das doenças, garantido uma melhor qualidade do produto. Entre várias 

vantagens que a agricultura de precisão destaca, mesmo na área económica e ambiental, 

aplicam-se as taxas variáveis sobre as operações da adubação. A aplicação da correção da 

fertilização do solo é feita com o utensílio dos mapas de fertilizantes e da compactação de 

dados topográficos. Esta nova era traz-se sobretudo também em mais tempo livre para os 

produtores, empresários/produtores reduzindo a poluição e reduzindo custos diversos 

(economia de fertilizantes; de recursos; de riscos; de meios, etc.). 

            De acordo com Rafael Diego40, coordenador do programa de precisão do SANAR41, 

afirma que as vantagens da agricultura de precisão42 se traduzem na disponibilidade das demais 

informações que ajudarão às tomadas de decisão no aumento da produtividade e na redução do 

impacto ambiental. Acrescenta ainda que grande parte dos produtores agrícolas usam técnicas 

defensivas no controlo de pragas, aplicando os fertilizantes, sem método científico, apenas por 

conhecimento próprio. Refere ainda que a agricultura de precisão consiste no sistema de gestão 

                                                           
39 Players: os players de mercado são grupos que dividem sua expertise em um mercado crescente localizado em uma região que não é tão 

desejada pelo mercado, mas possuem um grande potencial lucrativo. In https://www.ibccoaching.com.br/portal/players-de-mercado-sua-

empresa-representa-este-conceito-descubra/ 
 
40 Rafael Diego é, atualmente, o coordenador do programa de agricultura de precisão de SENAR. 
41 SENAR- Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. 
42 Fonte: https://www.agrolink.com.br/noticias/afinal--qual-e-a-vantagem-da-agricultura-de-precisao-_397967.html 

https://www.ibccoaching.com.br/portal/players-de-mercado-sua-empresa-representa-este-conceito-descubra/
https://www.ibccoaching.com.br/portal/players-de-mercado-sua-empresa-representa-este-conceito-descubra/
https://www.agrolink.com.br/noticias/afinal--qual-e-a-vantagem-da-agricultura-de-precisao-_397967.html
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que considera como principal fator a produtividade, através do controlo da infestação das 

pragas e de manchas do solo. Mais acrescenta que é de considerar que estes fatores ocorrem 

por diversas formas e maneiras numa mesma propriedade e por isso devem ser analisados caso 

a caso.  

          No atual contexto da AGROTEC, a interpretação dos dados e a técnica apreendida, deve 

ser passada aos produtores através da formação – ensinar a interpretar e a agir de forma 

científica. Esta vantagem só se torna num ponto forte para os produtores, se as técnicas forem 

usadas corretamente – recorrer a técnicas especificas de controlo, adaptadas às reais 

necessidades do solo.  O papel dos especialistas, técnicos - os “advisers” – é essencial para o 

desenvolvimento de mapas e da respetiva análise de resultados, interpretando-os e fornecendo 

as informações aos agricultores, para que estes possam agir em conformidade.  

           Segundo Rafael Diego, a AGROTEC centra-se no facto do produtor poder definir o seu 

plano perante os dados climáticos ou mesmo, dados históricos das áreas que pretende trabalhar, 

através das novas ferramentas tecnológicas, dando ao produtor uma maior coerência em saber 

se a área tem as devidas condições para o desenvolvimento das plantas/cultivo. Acrescenta ainda 

que no contexto das aplicações de fertilizantes/químicos, os mesmos devem ser adequados às 

infestações ou até aos resultados das análises efetuados aos solos, percebendo quais os nutrientes 

a compensar para o equilíbrio do solo. Para além de trazer um aumento da produtividade, 

melhoria no rendimento operacional, o grande objetivo é mesmo o impacto ambiental. A ideia 

desta utilização da agricultura de precisão é precisamente reduzir ao extremo a poluição 

provocada pelo homem e pelas más práticas das atividades agrícolas.  Com a introdução das 

tecnologias nos equipamentos agrícolas, o produtor pode usar o adubo de acordo com as 

necessidades e em cada parte do solo. Esta inovação fará com que o produtor economize o uso 

do adubo, uma vez que o produtor só irá utilizar a quantidades necessárias para o solo, garantido 

assim uma produtividade rentável e mais saudável.  
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A utilização dos Drones 

            Os Drones43 44 são atualmente uma inovação tecnológica que tem sido aplicada à 

agricultura. Inicialmente foram usados para fins militares e de entretenimento, estando neste 

momento a ser usados na agricultura de precisão, permitindo a otimização dos processos, tais 

como a captação de imagens dos campos para um maior controlo, proliferação de elementos 

químicos adequados às necessidades dos solos, aumentando a produtividade e a rentabilidade.   

            A utilização dos Drones na área da agricultura de precisão visa dar maior 

acompanhamento ao processo de cultura, na deteção de secas e de pragas, na localização de 

pragas, no mapeamento agrícola e no mapeamento hídrico, permitindo ao produtor ter uma visão 

clara da área e da panorâmica, que ajuda a acompanhar o crescimento da plantação, evitando 

que ultrapasse os limites estipulados e detetar incêndios.  

Os Drones permitem o monitoramento da área de Plano de Plantio, o controlo da área da 

plantação fornecendo garantias que o seu respetivo tamanho esteja dentro do que é planeado e 

do alcance da produtividade que foi estipulada:  

1. Permitem o desempenho da função de monitoramento; a contagem de plantas em pouco 

áreas com hectares inferiores a 5.000 há; 

2.  Permitem o retorno do investimento em tecnologias de Drones é rápido, reduzindo o 

custo operacional, dando possibilidade à gestão de dados, obtenção de informação da 

plantação, garantindo rápidas intervenções no que diz respeito à diminuição do risco nas 

tomadas de decisão;  

3. Permitem captar imagens de alta resolução muito perto do solo, ultrapassando as 

barreiras e dificuldades que outras tecnologias/terrestres têm. Estas características 

permitem o entendimento e a análise com grande precisão das imagens fornecidas e das 

tomadas de decisão mais adequadas a cada avaliação. 

 

 

 

                                                           
43 Fonte: https://pixforce.com.br/drones-na-agricultura/ 
44 Drones: Origem inglesa e o seu significado é “zangão”. É um aplicativo de diversas atividades/segmentos da cadeia produtiva que no início 

era para fins militar, mas, agora serve para o uso pessoal ou mesmo para as instituições. Os Drones são considerados aeronaves com o intuito 
totalmente recreativo, desta forma, são considerados pela legislação como aeromodelos.  

https://pixforce.com.br/drones-na-agricultura/
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Agricultura de Precisão, AGROTEC - Portugal 

              Agricultura portuguesa é uma das principais bases da economia do país, há cerca de 60 

anos, a maioria do povo português trabalhava no setor da agricultura, silvicultura e da pesca. 

Este trabalho, que era maioritariamente, realizado ao sol, com a excessiva exploração de mão- 

de-obra, é atualmente e cada vez mais, uma atividade profissional que exige rigor para ser 

desenvolvido. A agricultura em Portugal tem vindo a crescer paulatinamente, os jovens 

empreendedores com a sua visão tecnológica têm vindo a implementar e a apostar nas áreas 

menos habitadas e no desenvolvimento de uma agricultura moderna. Os incentivos 

governamentais, o desenvolvimento de parcerias e o envolvimento das instituições permitem o 

desenvolvimento de projetos agrícolas que vão aparecendo, numa perspetiva de 

profissionalização e de modernização do setor.  

              Segundo um estudo, Panorama das Qualificações45, “projeta os mercados de trabalhos 

dos vários países da União Europeia até 2025 e dá conta de que Portugal tem várias 

oportunidades no setor primário.”46 

             Dados47 recentes mostram que a área de agricultura tem vindo aumentar e há cada vez 

mais empresas a investir neste setor. Há necessidade de mão-de-obra qualificada, da introdução 

das novas inovações tecnológicas, exigindo mais eficiência na elaboração do trabalho 

profissional. Esta evolução tecnológica e profissionalizante de agricultura em Portugal, permite 

a criação de uma atividade, lucrativa, atraindo mais investimento empresarial no setor e a 

projeção da indústria para os mercados internacionais.   

            Comprovando esta tendência do crescimento da AGROTEC-Agricultura de Precisão, o 

Ministro de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor anunciou a criação de um 

centro tecnológico sobre Agricultura de Precisão. Este anúncio tem como objetivo atrair mais 

investimento privado, garantido mais empregabilidade e tornando-se mais atrativo ao setor 

privado.  

            Estando a agricultura de precisão em Portugal menos desenvolvida que em outros países, 

a iniciativa de Ministério visa a inversão da situação. O governo pretende dar mais ênfase ao 

setor, uma vez que o mundo está em constante mudança, tanto a nível tecnológico, cultural e 

económico, havendo a necessidade desta área acompanhar a evolução tecnológica e científica.  

                                                           
45 Panorama das Qualificações são estudos que relatam as situações e as oportunidades que existem nos países em dados quantificativo.  
46 Fonte: http://www.agronegocios.eu/noticias/agricultura-ate-2025-havera-26-de-oportunidades-de-emprego/ 
47 Fonte: https://www.e-konomista.pt/artigo/emprego-em-agricultura/ 

http://www.agronegocios.eu/noticias/agricultura-ate-2025-havera-26-de-oportunidades-de-emprego/
https://www.e-konomista.pt/artigo/emprego-em-agricultura/


Relatório de Estágio – TechFrame, Sistemas de Informação S.A. 
 

Página 58 de 88 
 

           Torna-se imperativa a criação de parcerias com os centros de desenvolvimento e de 

saber, com as Universidades e Instituições com capacidades de criar mecanismos para serem 

usados pelos produtores, sendo ultrapassadas as barreiras e dificuldades que o setor sente em 

termos técnicos.  

“Posicionar as Universidades portuguesas no melhor que se faz, nomeadamente na área 

agrícola, no mundo e na competitividade do setor agroalimentar, que hoje pode recorrer as 

tecnologias espaciais para fazer mais e melhor.” Ministro de Ciência, Manuel Heitor,  

            Acrescentou ainda que, “obviamente será complementado com investimento privado das 

empresas (…) que se comprometeram a duplicar o seu investimento em unidades de 

investigação e desenvolvimento e na aposta no emprego qualificado.” 

             Das palavras de Manuel Heitor, fica grande parte de responsabilidade do 

desenvolvimento do setor no estabelecimento de parcerias adequadas, na aposta das 

Universidades no desenvolvimento dos aparelhos mais sofisticados para a utilização agrícola.  

             Importa ainda salientar que a consciencialização de uma agricultura mais sofisticada, 

com maior rentabilidade de produção traduz-se na diminuição de custos associados, passando 

também pela formação das gerações de empresários agricultores. A Universidade de Évora 

assume aqui um papel importante, através do desenvolvimento de tecnologias robóticas, 

permitindo a experimentação de novos métodos, tornando-os acessíveis ao setor. Novas técnicas 

e novas tecnologias, unem parte do atual Governo. Aproveitar o clima, o solo e a tradição 

agrícola, minimizando o impacto ambiental e aumentando a produção e a qualidade, sendo estes 

os lemes de AGROTEC.  

            Todo o mecanismo é sempre bem-vindo e ainda mais para o desenvolvimento da 

Agricultura de Precisão, AGROTEC. Usar mecanismos e instrumentos inovadores para o mundo 

da agricultura é criar assim, um horizonte promissor para o agricultor/produtor. A revista 

AGROTEC divulgou na sua pagina oficial 48 o evento “Companhia das Lezírias4950, o colóquio, 

Agricultura de Precisão, um imperativo para o setor”. O objetivo deste evento foi precisamente 

mostrar equipamentos inovadores, que permitem a aplicação de fertilizantes sólidos, 

equipamentos de controlo e monitorização da rega. A imagem que víamos do agricultor com a 

enxada na mão a trabalhar ao sol, é atualmente, cada vez mais distante. O que se vê hoje em dia 

é uma agricultura com sensores, GPS, Tablets e Tecnologia. A agricultura de precisão em 

                                                           
48 Pág. Oficial da AGROTEC: http://www.agrotec.pt/ 
49 Fonte: https://www.agriportugal.com/agricultura-de-precisao-um-imperativo-para-o-setor-em-debate-na-agroglobal/ 
50 Lezírias: terreno plano, situado nas margens de um rio, que é periodicamente alagado pelas enchentes fluviais 

http://www.agrotec.pt/
https://www.agriportugal.com/agricultura-de-precisao-um-imperativo-para-o-setor-em-debate-na-agroglobal/
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Portugal está presente em todos os produtos agrícolas que são exportados. A razão passa pela 

eficiência. Atualmente o mercado exige que o preço dos produtos agrícolas seja mais baixo, mas 

os custos de produção ainda são elevados, pelo que adotar métodos que possam baixar os custos 

e aumentar a rentabilidade são também a base da agricultura moderna de precisão. Para além de 

tudo, é cada vez mais importante ter presente a redução do impacto ambiental. Os agricultores 

para estarem nesta atividade devem ser cada vez mais eficientes em todas as áreas, porque é 

obrigatório produzir mais e melhor, com menos ou mais recursos disponíveis. É de salutar a 

grande transformação que a AGROTEC trouxe para o mundo da agricultura. Este novo 

paradigma da eficiência, trouxe para os olhos dos produtores uma outra visão que passa por 

olhar para os terrenos com uma nova perspetiva diferenciada e mais tecnologia.  

           Este novo paradigma é baseado na inovação e na tecnologia que hoje, permite aos 

produtores desenvolverem as suas atividades com mais prontidão, sofisticação e com uma boa 

margem de rentabilidade face aos custos da produção.  

           O futuro da agricultura em Portugal deverá passar pela agricultura de precisão, sendo o 

único caminho, uma vez que o rastreamento do produto agrícola, é um meio para alcançar a 

segurança alimentar e ser suficiente para sustentar uma boa parte da população mundial, 

potenciando a agricultura e minimizando os efeitos no impacto ambiental.  

Agricultura de Precisão- AGROTEC-Brasil 

              A agricultura desde sempre teve um grande impacto no mundo e no contexto da 

economia mundial. E o mercado brasileiro não foge à regra. O mercado brasileiro tem forte 

potencial para contribuir para o aumento da oferta dos alimentos no mundo e, também, para 

atender à crescente procura interna. E isso pode ser alcançado pelo aumento da produção 

agrícola, seja pelo aumento da produtividade, seja pela expansão da área plantada. Através do 

documento51 (Ferramentas de Agricultura de Precisão como Auxílio ao Manejo de Fertilidade 

do solo, 2015), explica que, por exemplo a produção de grão no Brasil cresceu a uma taxa de 

4,6% ao ano, enquanto a área plantada cresceu apenas 1,7% ao ano. Essa explicação é 

simplesmente entendida pelas seguintes razões, a primeira é pelo aumento da produtividade, em 

grande parte devido ao uso racional dos fertilizantes, e, a segunda provém do fluxo contínuo do 

conhecimento técnico, que no Brasil é visto como uma condição necessária para a 

sustentabilidade do setor. Daí que, a maior parte do PIB52 do Brasil provém da agricultura.  

                                                           
51 Fonte: https://seer.sct.embrapa.br/index.php/cct/article/view/23314/13165 
52 PIB: Produto Interno Bruto. É uma medida do valor dos bens e serviços que o país produz num período, na agropecuária, indústria e 

serviços.  

https://seer.sct.embrapa.br/index.php/cct/article/view/23314/13165
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            O tema AGROTEC no Brasil já tem vários anos, começou com o mapeamento das 

culturas para medir o seu rendimento e evoluiu para o uso das tecnologias e de ferramentas 

inovadoras, tornando o setor cada vez mais rentável, tanto para o produtor, como para o vendedor 

e consumidor final. O investimento realizado no setor tem conhecido um retorno eficaz e 

sustentável.  

             O rendimento das culturas é fortemente influenciado pelo estado do solo. A AGROTEC 

tem disponível tecnologia que permite analisar a necessidade de nutrientes e de fertilizantes, que 

dinamizam o plantio e a retenção de culturas, garantido o nível de matérias orgânica e de 

nutrientes adequados sem saturar e sem desperdiçar.  

              No contexto brasileiro, os especialistas sabem que o fator mais relevante é a 

disponibilidade hídrica, ou seja, a distribuição espacial e temporal da quantidade de chuva, 

associada a fatores de cada área, que uma vez mais, disponibilizam água às plantas. A 

disponibilidade desta distribuição é importante para se compreender o padrão de distribuição 

espacial e temporal da variabilidade, garantido a manutenção adequada. Portanto, esses fatores 

dependem da estrutura do solo, quantidade de palha sobre o solo, arranjo de plantas e do próprio 

crescimento das culturas. 

          É do conhecimento geral, que a agricultura praticada no brasil é baseada na produção, de 

diversidade climática e de tecnologia aplicada na lavoura. Esta situação requer a necessidade da 

adaptação de ferramentas e de métodos específicos para atender a essa diversidade de situações.  

         É importante perceber que a nova forma de cultivar fez alavancar a economia agrícola no 

Brasil, através de grandes avanções tecnológicos postos à disposição do setor agrícola.  Este 

mecanismo trouxe um espírito de otimismo ao setor acesso às ferramentas que permitem tornar 

o setor cada vez mais rentável.  

           A agricultura de precisão no mercado brasileiro tem uma boa perspetiva, quer a nível de 

crescimento do setor, quer a nível de investimento por partes das instituições e empresas, 

contribuindo para o desenvolvimento do setor. Este ganho de precisão no contexto da aplicação 

de insumos deve ser aumentado, de acordo com os resultados da análise dos mapeamentos dos 

solos e do seu contributo para a variabilidade.  
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A Revolução da AGROTEC - Considerações finais 

              A agricultura de precisão veio revolucionar o mundo na área agrícola. Agricultura de 

Precisão veio transformar a agricultura que era vista como um setor estagnado. Este sistema veio 

dinamizar e otimizar a produção, trazendo mais rentabilidade para o produtor e para as empresas. 

Criar conexões é importante para o mundo atual, ter equipamentos otimizados e capacitados 

para este tipo de modernização é significante na forma de fazer agricultura com precisão. 

Também é de salientar que na aquisição de ferramentas de agricultura de precisão, haja uma 

estreita associação das tecnologias nas suas mais amplas possibilidades, ao acompanhamento 

técnico especializado, baseado no conhecimento básico gerado pela pesquisa e em novas 

pesquisas que devem ser realizadas, com enfoque na gestão da variabilidade dos fatores de 

produção. É necessário haver um acompanhamento das inovações tecnológicas.  

 Portugal sendo um país que apresenta condições ótimas para o cultivo agrícola, tem 

demonstrado através dos seus players, públicos e privados, que a aposta na AGROTECH é uma 

tendência. Portugal quer assim erguer a sua agricultura, criando condições para o 

desenvolvimento de equipamentos – robotização, apostando na sensibilização dos intervenientes 

do setor, através da criação de incentivos, de linhas de formação e de consciencialização. 

Portugal, quer através das políticas governamentais, quer através da iniciativa dos privados e 

dos centros de investigação e desenvolvimento, aposta fortemente na inovação tecnológica, 

permitindo ao empresário/agricultor/produtor o acesso a condições de eficiência, que lhes 

permita o desenvolvimento das produções e do crescimento sustentado do setor – mais 

produtividade, menos custos e mais rentabilidade.  

          O Brasil será um ótimo exemplo a seguir, as suas políticas de desenvolvimento e a 

iniciativa privada no setor têm contribuído para o seu forte crescimento. O país tem a noção que 

a sua grande riqueza e sustentabilidade assentam na Agricultura.  

          Portugal está a criar as condições para o desenvolvimento e implementação de novas 

soluções, quer a nível tecnológico -  através de novos sistemas de gestão e de análise para o 

setor, traduzindo-se em inovação e eficiência. 

            O ciclo de sucesso de AGROTEC integra vários ramos e intervenientes e entre todos 

asseguram o seu total controlo e produtividade, envolvendo os parceiros, os legisladores, os 

empresários e os centros de saber universitários. 
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Anexo 3 – As vantagens/benefícios da Agricultura de Precisão – AGROTEC  
 

As vantagens/benefícios da Agricultura de Precisão - AGROTEC 

           Sendo a Agricultura de Precisão o futuro para o desenvolvimento da agricultura em 

Portugal, é importante conhecer de forma resumida as vantagens/benefícios que os players do 

setor terão, ao optarem pela modernização e cientificidade. É importante dar a conhecer as 

vantagens/benefícios, numa ótica de sensibilização, levando o produtor/agricultor/empresário a 

entender, que apostar e investir no setor de forma precisa, terá um retorno do investimento quase 

imediato, aumentando a rentabilidade e diminuindo os custos.  

            Sendo atualmente uma área que tem vindo a ganhar cada vez mais importância e destaque 

ao nível económico, social e cultural, no contexto da sustentabilidade da produção, será 

importante destacar para o contexto sustentável da produção as vantagens e benefícios desta 

nova era da cientificidade agrícola. Com o passar do tempo têm-se desenvolvido várias técnicas 

para o melhoramento dos resultados nos campos, derivando exclusivamente de um só objetivo 

concreto, aumentar a produção, a rentabilidade e diminuir custos e o impacto ambiental. A 

melhoria é fruto das novas tecnologias e de tempos de mudança impostos pelas necessidades de 

aperfeiçoamento dos mercados. Assim, salientam-se algumas das principais vantagens do setor 

da agricultura de precisão: 

a) Monitorização e Controlo 

Na colocação dos sensores (condutividade elétrica, nitratos, temperatura, 

evapotranspiração, radiação, folhas e misturas de solo) é possível criar condições ideais para 

que as plantas se desenvolvam. A agricultura de Precisão oferece um conjunto de recursos que 

possibilita programar e gerir a colheita da maneira mais correta. Estes dispositivos sensoriais 

no terreno dão um acompanhamento contínuo de vários parâmetros selecionados, que 

permitirão passar a informação em tempo real e em qualquer momento.  

b) Acesso Remoto 

    Ter uma boa gestão é fundamental, sendo a chave para o sucesso. A necessidade de estar 

a par dos acontecimentos ao segundo, traduz-se na necessidade de estar sempre em contacto e 

atualizado, independentemente do local. Através do acesso remoto a agricultura de precisão 

mediante os sensores, cria uma aproximação, através do sistema instalado em smartphones, 

tablets ou mesmo no portátil, enviando informações do local da plantação ou da área da 

plantação e em constante atualização.  Este processo permite o acompanhamento da situação, 
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tendo acesso a toda a informação, agindo de forma imediata quando é necessário. Para além de 

segurança que este sistema permite no controlo efetivo de situações, evita situações de maior 

risco para as colheitas.  

c) Automatização 

        Através da incorporação do sistema de apoio à gestão (SAG53) para o contexto da Gestão e 

de Exploração Agrícola serão fornecidos dados sobre a especificidade dos tipos dos solos, ou 

mesmo dos tipos de plantas, com base na recolha de informação por via dos sensores. Este 

instrumento, SAP54, terá como função sugerir o melhor momento para a rega.   

d) Marketing e Comunicação, uma necessidade para a evolução do setor da 

AGROTEC 

  No contexto de Agricultura de Precisão, a finalidade desta área é precisamente transmitir 

ao produtor/agricultor todos os benefícios e as vantagens das técnicas e meios que existem. 

           Sendo um setor competitivo, com um grande número de agricultores a disputarem os 

mesmos consumidores, há necessidade de cada produtor desenhar uma estratégia de marketing 

e comunicação de forma a atingir os seus objetivos.  Cabe a cada produtor definir efetivamente 

o seu produto, estabelecer qual é o seu público-alvo, conhecer muito bem o mercado, traçar 

regras de comunicação, internas e externas, apostando na partilha de conteúdos técnicos e 

comerciais de real interesse para o público-alvo. De tudo que foi referido, deve-se acrescentar o 

ponto mais relevante, que é o da diferenciação no mercado. O produtor deve diferenciar-se no 

mercado, através do atributo da qualidade de produto, aproximando-se também das necessidades 

do mercado.  

             Em termos de comunicação é essencial reforçar, que não basta apenas criar uma página 

nas redes sociais e administrá-la como uso pessoal, deve ser gerida de acordo com os objetivos 

da empresa, de forma contínua, rigorosa e especializada. O produtor pode através das redes 

sociais divulgar os seus produtos, anunciar eventos e apresentar imagens do seu campo, via 

Facebook, Instagram, Linkedin ou mesmo, através das redes AGROTEC e de Marketing 

Agrícola55. 

             Em suma, um produtor ou uma empresa podem investir na área de Marketing e 

Comunicação em canais específicos, onde concentram mais utilizadores com as ligações diretas 

                                                           
53 SAG: Sistema de Apoio à Gestão.  
54 SAP: Sistema da Agricultura de Precisão  
55 Fonte: http://marketingagricola.pt/o-marketing-no-setor-agricola/ 

http://marketingagricola.pt/o-marketing-no-setor-agricola/
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ou indiretas à sua área de negócio, de forma a rentabilizar o retorno do investimento, não só com 

as preocupações técnicas, mas também de posicionamento e de reconhecimento no mercado. 

Em termos governamentais é fundamental o seu envolvimento, incentivando o setor, 

mediante o desenvolvimento de companhas de comunicação/sensibilização que levem os 

players56a procurar as soluções mais eficazes ao desenvolvimento de “armas” de sedimentação 

de AGROTEC. O reforço de comunicação é benéfico para todos os envolvidos, 

empresários/agricultores; advisers – especialistas e técnicos; governos; fornecedores e 

compradores.  

e) Impacto Ambiental  

             A eficiência, o desenvolvimento e as preocupações ambientais são de um modo geral 

conceitos que estão associados às práticas da agricultura de precisão que podem ser aproveitados 

pelo departamento de marketing da empresa. Não obstante as vantagens anteriormente citadas, 

podemos ainda acrescentar mais algumas, que a AGROTEC proporciona: o aumento de 

rentabilização do produto; o aumento da produtividade e a melhoria dos resultados da colheita 

em relação à área plantada. Em suma, a grande vantagem da utilização da agricultura de precisão 

é precisamente a obtenção de um melhor aproveitamento do espaço do solo. Este melhoramento 

é derivado do uso correto das tecnologias para o controlo das pragas e das doenças, garantido 

uma melhor qualidade do produto. Entre várias vantagens que a agricultura de precisão destaca, 

mesmo na área económica e ambiental, aplicam-se as taxas variáveis sobre as operações da 

adubação. A aplicação da correção da fertilização do solo é feita com o utensílio dos mapas de 

fertilizantes e da compactação de dados topográficos. Esta nova era traz-se sobretudo também 

em mais tempo livre para os produtores, empresários/produtores reduzindo a poluição e 

reduzindo custos diversos (economia de fertilizantes; de recursos; de riscos; de meios, etc.). 

             De acordo com Rafael Diego57, coordenador do programa de precisão do SANAR58, 

afirma que as vantagens da agricultura de precisão59 se traduzem na disponibilidade das demais 

informações que ajudarão às tomadas de decisão no aumento da produtividade e na redução do 

impacto ambiental. Acrescenta ainda que grande parte dos produtores agrícolas usam técnicas 

defensivas no controlo de pragas, aplicando os fertilizantes, sem método científico, apenas por 

                                                           
56 Players: os players de mercado são grupos que dividem sua expertise em um mercado crescente localizado em uma região que não é tão 

desejada pelo mercado, mas possuem um grande potencial lucrativo. In https://www.ibccoaching.com.br/portal/players-de-mercado-sua-

empresa-representa-este-conceito-descubra/ 
 
57 Rafael Diego é, atualmente, o coordenador do programa de agricultura de precisão de SENAR. 
58 SENAR- Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. 
59 Fonte: https://www.agrolink.com.br/noticias/afinal--qual-e-a-vantagem-da-agricultura-de-precisao-_397967.html 

https://www.ibccoaching.com.br/portal/players-de-mercado-sua-empresa-representa-este-conceito-descubra/
https://www.ibccoaching.com.br/portal/players-de-mercado-sua-empresa-representa-este-conceito-descubra/
https://www.agrolink.com.br/noticias/afinal--qual-e-a-vantagem-da-agricultura-de-precisao-_397967.html
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conhecimento próprio. Refere ainda que a agricultura de precisão consiste no sistema de gestão 

que considera como principal fator a produtividade, através do controlo da infestação das pragas 

e de manchas do solo. Mais acrescenta que é de considerar que estes fatores ocorrem por diversas 

formas e maneiras numa mesma propriedade e por isso devem ser analisados caso a caso.  

            No atual contexto da AGROTEC, a interpretação dos dados e a técnica apreendida, deve 

ser passada aos produtores através da formação – ensinar a interpretar e a agir de forma 

científica. Esta vantagem só se torna num ponto forte para os produtores, se as técnicas forem 

usadas corretamente – recorrer a técnicas especificas de controlo, adaptadas às reais 

necessidades do solo.  O papel dos especialistas, técnicos - os “advisers” – é essencial para o 

desenvolvimento de mapas e da respetiva análise de resultados, interpretando-os e fornecendo 

as informações aos agricultores, para que estes possam agir em conformidade.  

 Segundo Rafael Diego, a AGROTEC centra-se no facto do produtor poder definir o seu plano 

perante os dados climáticos ou mesmo, dados históricos das áreas que pretende trabalhar, através 

das novas ferramentas tecnológicas, dando ao produtor uma maior coerência em saber se a área 

tem as devidas condições para o desenvolvimento das plantas/cultivo. Acrescenta ainda que no 

contexto das aplicações de fertilizantes/químicos, os mesmos devem ser adequados às 

infestações ou até aos resultados das análises efetuados aos solos, percebendo quais os nutrientes 

a compensar para o equilíbrio do solo. Para além de trazer um aumento da produtividade, 

melhoria no rendimento operacional, o grande objetivo é mesmo o impacto ambiental. A ideia 

desta utilização da agricultura de precisão é precisamente reduzir ao extremo a poluição 

provocada pelo homem e pelas más práticas das atividades agrícolas.  Com a introdução das 

tecnologias nos equipamentos agrícolas, o produtor pode usar o adubo de acordo com as 

necessidades e em cada parte do solo. Esta inovação fará com que o produtor economize o uso 

do adubo, uma vez que o produtor só irá utilizar a quantidades necessárias para o solo, garantido 

assim uma produtividade rentável e mais saudável.  

A utilização dos Drones 

           Os Drones60 61 são atualmente uma inovação tecnológica que tem sido aplicada à 

agricultura. Inicialmente foram usados para fins militares e de entretenimento, estando neste 

momento a ser usados na agricultura de precisão, permitindo a otimização dos processos, tais 

como a captação de imagens dos campos para um maior controlo, proliferação de elementos 

                                                           
60 Fonte: https://pixforce.com.br/drones-na-agricultura/ 
61 Drones: Origem inglesa e o seu significado é “zangão”. É um aplicativo de diversas atividades/segmentos da cadeia produtiva que no início 

era para fins militar, mas, agora serve para o uso pessoal ou mesmo para as instituições. Os Drones são considerados aeronaves com o intuito 
totalmente recreativo, desta forma, são considerados pela legislação como aeromodelos.  

https://pixforce.com.br/drones-na-agricultura/


Relatório de Estágio – TechFrame, Sistemas de Informação S.A. 
 

Página 66 de 88 
 

químicos adequados às necessidades dos solos, aumentando a produtividade e a rentabilidade.  

A utilização dos Drones na área da agricultura de precisão visa dar maior acompanhamento ao 

processo de cultura, na deteção de secas e de pragas, na localização de pragas, no mapeamento 

agrícola e no mapeamento hídrico, permitindo ao produtor ter uma visão clara da área e da 

panorâmica, que ajuda a acompanhar o crescimento da plantação, evitando que ultrapasse os 

limites estipulados e detetar incêndios.  

              Os Drones permitem o monitoramento da área de Plano de Plantio, o controlo da área 

da plantação fornecendo garantias que o seu respetivo tamanho esteja dentro do que é planeado 

e do alcance da produtividade que foi estipulada:  

1. Permitem o desempenho da função de monitoramento; a contagem de plantas em pouco 

áreas com hectares inferiores a 5.000 há; 

2.  Permitem o retorno do investimento em tecnologias de Drones é rápido, reduzindo o 

custo operacional, dando possibilidade à gestão de dados, obtenção de informação da 

plantação, garantindo rápidas intervenções no que diz respeito à diminuição do risco nas 

tomadas de decisão;  

3. Permitem captar imagens de alta resolução muito perto do solo, ultrapassando as 

barreiras e dificuldades que outras tecnologias/terrestres têm. Estas características 

permitem o entendimento e a análise com grande precisão das imagens fornecidas e das 

tomadas de decisão mais adequadas a cada avaliação. 

Investir é também inovar, procurar soluções que aumentem a produção, a rentabilidade, 

diminuindo custos e aumentando a produção e a qualidade dos produtos. A resposta mais eficaz 

para o desenvolvimento da agricultura em Portugal é a agricultura de precisão. 
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Anexo 4- Mapeamento de Stakeholders – iFertil, suite Integrada  

 

Ifertil, Suite Integrado 

                A Techframe, Sistema de Informação, SA desenvolveu o produto Ifertil Suite 

Integrado para o setor agrícola. É um sistema amplo, que apresenta diversas ferramentas 

mediante as necessidades exatas dos produtores. Este sistema é composto por seis módulos 

especializados, que são: 

Módulo Ifertil Fram: Produtores Agrícolas – O Módulo Ifertil Fram consiste no processo que 

baseia no seu processo produtivo em que está composto duma forma hierárquica, que facilita a 

visualização dos indicadores em todos os níveis de análises, ajudando o gestor desde do 

seguimento fino do desempenho da produção em cada posto, ou até mesmo, transversal de 

eficiência de todo um grupo fabril nacional e internacional.  

Módulo Ifertil Mix: Fábricas de Fertilizantes – Fórmulas otimizadas e gestão de stocks 62, que 

visam o especial enfoque na otimização da fórmula de produção para receita destinada à 

agricultura de precisão.  

Módulo Ifertil Adviser: Este sistema é direcionado essencialmente ao profissional de 

agronomia que presta serviço ao campo/quinta de qualquer dimensão, ajudando na área da 

gestão nas tarefas desenvolvidas e constituindo-se como uma preciosa ferramenta de gestão.  

Módulo Ifertil Labs: Laboratórios de Análises de Solos e de Folhas. Este sistema é direcionado 

para gestão técnica de laboratório de análises de solo, fertilizantes e folha, auxiliando o registro 

de resultado e a produção da documentação técnica e oficial requerida, diminuindo ao essencial 

na produção com alimentação dos dados no sistema. 

Módulo de Gestão: (Indicadores de eficiência e de qualidade de Gestão inteligente e de eficácia 

de recursos diversos). 

Módulo Ifertil SENS: Sensores - Tecnologia de informação dos solos, do clima, das pragas, 

dos Drones63, estacas de medição, no entanto, será alvo de um programa de investigação e de 

desenvolvimento, com o objetivo de acrescentar valor ao já atual estado da arte. Os dispositivos 

                                                           
62 Stocks é um termo de origem inglesa que, no nosso idioma, se refere à quantidade de bens ou 

produtos de que dispõe uma organização ou um individuo num determinado momento para o 

cumprimento de certos objetivos.  
63 Drones é um termo para se referir a um veículo voador não tripulado ou a toda aeronave sem piloto 

embarcado.  
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incluídos neste módulo, escolhidos com base em critérios de disponibilidade, tolerância as 

falhas, longevidade e custos/benefícios são as mais valias sob qualquer perspetiva, sem 

constituírem preocupações adicionais na gestão diária da sua atividade.  

 

Mapeamento de Stakeholders 

 

             Stakeholders64 significa “público estratégico”, são pessoas que possuem alguns tipos de 

interesses nos processos e nos resultados da empresa. É um termo que se utiliza na área de 

comunicação, administração e na tecnologia de informação, a fim de auxiliar na demonstração 

e na visibilidade da importância dos projetos das empresas.  

             A TechFrame pretende com o produto iFertil, Suite Integrado identificar os 

Stakeholders e definir a estratégia mais ajusta a cada um dos targets.  

 

Mapeamento de Stakeholders- Techframe, Sistema de 

Informação, SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Fonte: https://www.significados.com.br/stakeholder/ 

 Mapeamento de Stakeholders 

https://www.significados.com.br/stakeholder/
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Anexo 5 – Estratégia Reunião  
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Anexo 6- Marketing Agrícola – TechFrame, S.A. 
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