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Resumo 

O estudo realizado visou propor um modelo de sistema de informação inovador 

face à realidade agroflorestal portuguesa, que permita com pragmatismo potenciar a 

gestão de terrenos e de recursos naturais da paisagem rural. O contexto português 

agroflorestal é constituído predominantemente pelo minifúndio e pelo absentismo dos 

proprietários, o movimento da população para o litoral resultou no abandono dos meios 

rurais e na terciarização do país. O consequente desinteresse das práticas de exploração 

agroflorestal converge na perda de competitividade no setor agroflorestal. Face a este 

cenário o presente projeto definiu um modelo de sistema de informação que pretende 

inovar a cadeia de valor agroflorestal, tentando responder às necessidades de gestão e 

exploração dos recursos agroflorestais no contexto português e nos seus principais 

stakeholders. Para tal, foram identificados e compilados requisitos para um sistema de 

informação de gestão, planeamento e exploração agroflorestal. Num esforço que 

pretendeu demonstrar que a utilização da tecnologia pode mudar o paradigma atual 

neste setor e entregar um conjunto de benefícios sociais, económicos, ambientais e 

paisagísticos. Foi então produzida uma proposta de implementação.  

 

Palavras-chave: Sistemas de informação, Sistemas de informação geográfica, 

Sistemas de apoio à decisão, Utilização dos terrenos agroflorestais 
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Abstract 

The study aimed to propose a model of information system that is innovative 

facing the Portuguese agroforestry reality, allowing to pragmatically enhance the 

management of land and natural resources of the countryside. The Portuguese 

agroforestry context consists predominantly of small properties and by the absence of 

the owner. The population’s movement to the coast causes the abandonment of rural 

areas and the country’s tertiarization. The consequent disaffection of agroforestry 

exploitative practices converges in the loss of competitiveness in the agroforestry 

sector. Against this backdrop, this project has defined a model of information system 

that aims to innovate the agroforestry value chain, trying to answer the need for 

management and exploitation of agroforestry in the Portuguese context and its key 

stakeholders. To do so, requirements for an information system were identified and 

compiled, planning and agroforestry farm. In order to demonstrate that the use of 

technology can change the current paradigm in this sector and deliver a range of social, 

economic, environmental and landscape benefits. Then, an implementation proposal 

was produced. 

 

Keywords: Information systems, Geographical information systems, Decision 

support systems, Land-use agroforestry management 
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Abreviaturas 

3D - Tridimensional 

API – Application Programming Interface 

B2B – Business-to-Business 

B2C – Business-to-Customer 

BPML – Business Process Management Language 

CNA – Confederação Nacional da Agricultura 

CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal 

CONFAGRI – Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito 

Agrícola de Portugal 

DS – Decision System 

DSS – Decision Support System 

DST – Decision Support Tools 

ES – Expert System 

ESRI – Empresa de software e serviços GIS, http://www.esri.com 

GIS – Geographic Information System 

GPS – Global Positioning System 

ICRAF - International Centre for Research in Agroforestry 

IFAP I.P. – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas 

iSIP – Sistema de Identificação de Parcelas 

KPI – Key Performance Indicator 

MCDA – Multi-Criteria Decision Analysis 
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Glossário 

Android – sistema operativo da Google para smartphones. 

AppStore – serviço da apple Inc., que permite o download de aplicações aos 

utilizadores dos seus dispositivos móveis. 

Framework – abstração que une os conceitos de metodologia e arquitetura de 

software, permitindo a uma abordagem embasada e consistente. 

Google Earth – aplicação da Google que apresenta o globo terrestre em modelo 

tridimensional. É construído a partir de imagens de satélite e aéreas e GIS 3D. 

Google Maps – aplicação da Google para pesquisa e visualização de mapas e 

imagens de satélite da terra, em ambiente web. 

GooglePlay – serviço da Google que permite aos utilizadores de telemóveis 

equipados com o sistema operativo android adquirir e fazer download de aplicações. 

iOS – sistema operativos dos dispositivos móveis da apple Inc. 

Open-source – software que respeita as quatro liberdades definidas pela Free 

Software Foundation. 

Portal – web site unificador de conteúdos e aplicações web-based. 

Smartphone – telefone móvel inteligente. 

Software – parte lógica, conjunto de instruções e dados processados pelos 

circuitos electrónicos do hardware. 

Tablet – dispositivo pessoal, pode ser usado para acesso à internet, organização 

pessoal de conteúdos multimédia e de entretenimento. 

Web-based – termo aplicado a software cujo transporte é baseado em protocolos 

da Internet. 
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1 Introdução 

A exequibilidade de uma proposta de modelo de sistema de informação para 

gestão de recursos agroflorestais é o tema central que o presente projeto visou 

desenvolver.  

Este projeto enquadra-se no contexto português, onde o movimento da 

população para o litoral, a terciarização do país, o abandono dos meios rurais, o 

desaparecimento do património cultural e paisagístico convergiu para o desinteresse 

pela exploração agrícola e florestal (Lucinda, 2006). As zonas rurais abrangem 90% do 

território da UE, em 2006 mais metade representavam zonas de exploração agrícola 

(Lucinda, 2006). Este facto, por si só, realça a importância da agricultura e da floresta 

em relação ao ambiente natural da UE. Estudos mostram (Lucinda, 2006), que cerca de 

50 a 70% dos Europeus Mediterrâneos vivem a menos de 60 km da costa. Em Portugal 

75% da população vive no litoral, segundo o Censos de 2011, do Instituto Nacional de 

Estatística (INE, 2011). 

Figura  1 – Distribuição da população portuguesa pelo território (INE, 2011) 

Este movimento populacional causado por aspetos socioeconómicos, 

climatéricos, aspetos relacionados com o solo (erosão, geografia, etc.) entre outros, 

levaram ao contínuo abandono da agricultura e à perda de competitividade no setor 

agroflorestal (Lucinda, 2006). 
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A Comissão Europeia  tem desenvolvido políticas para o desenvolvimento rural, 

que tentam lidar com a chamada marginalização da agricultura, mas estas têm 

enfrentado um vasto leque de problemas (Comissão Europeia, 2008). A agricultura 

deixa de ser viável, o uso do solo e a estrutura socioeconómica existente degradam-se, 

conduzindo à perda de competitividade no setor agroflorestal. O processo termina com 

o abandono da terra.  

Segundo o banco mundial (Deininger & Byerlee, 2010), o aparecimento de 

novas atividades e perspetivas para a terra requer ferramentas e "know-how" para apoiar 

a tomada de decisão na gestão agroflorestal. Surge assim a oportunidade de desenvolver 

um conjunto de sistemas de informação, que suportem uma nova geração de 

agricultores e outros stakeholders agroflorestais. Este projeto pretendeu ainda 

demonstrar o contributo diferenciador que os sistemas de informação podem 

providenciar junto do setor primário, fornecendo uma base tecnológica que permita uma 

utilização e gestão da terra mais acessível e ubíqua, que promova a sua exploração e 

contribua de forma clara para a cadeia de valor da exploração agroflorestal portuguesa. 

Face ao exposto o principal objetivo foi propor um modelo de sistema de 

informação que respondesse a esta problemática centrado em princípios de 

cooperativismo e de economia solidária com ajustes significativos face ao contexto 

nacional, assente nos seguintes objetivos gerais: compreender a aplicabilidade de 

sistemas de informação complexos junto do setor  primário; definir o modelo de sistema 

de informação que suporte o negócio associado à gestão e governo de terrenos 

agroflorestais. 
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Como objetivos específicos vem: definir a proposta de modelo junto de 

proprietários individuais e coletivos e entidades estatais; sensibilizar e demonstrar a 

aceitação de sistemas de informação pelos stakeholders agroflorestais.  

Uma vez contextualizado o problema central é também necessário compreender 

as suas duas vertentes: o modelo de sistema de informação para responder a esta  

problemática e a tecnologia acessível e respetivo estado da arte. 

O modelo de sistema de informação encerra toda as atividades de levantamento 

e apuramento de requisitos junto das principais entidades e a definição do projeto. O 

projeto que considera a vertente tecnológica está fora do âmbito do presente trabalho, 

tendo sido desenvolvido um projeto paralelo ao presente pelo mestrando Rui Simões, o 

qual considera toda a arquitetura do sistema, desafios técnicos e tecnológicos. A figura 

seguinte representa a complementaridade dos projetos, onde um visa definir o modelo 

de negócio e os requisitos funcionais do sistema e o outro projeto visa definir a 

arquitetura tecnológica do sistema que suportará o negócio. 

 

Figura  2 – Complementaridade dos projetos 

Face ao contexto do problema e objetivos do trabalho foi definida a seguinte 

questão de investigação: “Como adaptar um modelo de sistema de informação à 

realidade agroflorestal portuguesa?” 
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2 Revisão Literatura 

Os primeiros passos para desenvolver projetos agroflorestais consistem em 

compilar, sintetizar e analisar as práticas comuns aplicadas numa determinada região 

(Workman, Bannister, Nair, & Nair, 2003). O equilíbrio entre agricultura e floresta 

constitui um importante binómio no planeamento, na gestão e exploração dos terrenos 

disponíveis (Palma, Graves, Bunce, et al., 2007). Um estudo europeu centrado em 

sistemas agroflorestais demonstra um conjunto de benefícios ambientais quando 

comparados com os tradicionais processos de exploração agrícola (Palma, Graves, 

Bunce, et al., 2007).  

Um outro estudo complementar revela que processos de exploração de 

silvicultura e agricultura combinados acrescentam ainda consideráveis melhorias no que 

diz respeito à erosão dos solos, sequestro de carbono e diversificação da paisagem 

(Palma, Graves, Burgess, et al., 2007).  

 

2.1 O perfil do proprietário e da propriedade agroflorestal 

A caracterização da propriedade e do seu proprietário em termos de dimensão, 

investimento, práticas de gestão e respetivo rendimento são aspetos relevantes no 

sentido de compreender e caracterizar o contexto português (Baptista & Santos, 2005). 

Os proprietários agroflorestais privados portugueses detêm cerca de três quartos da 

superfície continental (Baptista & Santos, 2005) e desse universo as práticas florestais 

refletem-se na tabela seguinte:  
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Tabela I - Principais caraterísticas da propriedade florestal privada 

Dimensão da 
propriedade  
(em hectares) 

Menos de 1 De 1 a 5  De 5 a 20 De 20 a 100  Mais de 100  

Nº de proprietários 31% 30% 14% 10% 15% 
Espécies principais Pinheiro 

bravo 
Pinheiro 
bravo, 
castanheiro 

Eucalipto Sobreiro e 
azinheira 

Investimento Ausência de investimento Presença de investimento 
Práticas de gestão Em geral 

não retira 
produção 

A realização de produção 
obedece a imperativos de 
conjuntura 

Parte significativa dos proprietários 
acompanha a mata 

Rendimento ou 
património 

• Satisfação de necessidades 
económicas conjunturais 

• Fundo de poupança 
• Irregularidade no investimento 

• Expressão na economia do 
proprietário  

• Contabilidade organizada 

Fonte: (Baptista & Santos, 2005) (adaptado) 

Um estudo sobre o perfil socioeconómico do proprietário (Baptista & Santos, 

2005) verificou que o mesmo é relativamente homogéneo: geralmente do género 

masculino, grande maioria com mais de 60 anos e mais de 70% têm pelo menos um 

descendente direto. Entre 20% a 30% não têm qualquer instrução e cerca de 50% apenas 

conclui o primeiro ciclo, mais de metade declarou-se reformada. São hoje pessoas de 

idade mais avançada ou pertencem à primeira ou segunda geração de pessoas que vivem 

nos grandes meios urbanos e que em muitos casos não têm como rentabilizar esses 

terrenos (Baptista & Santos, 2005). No mesmo estudo verifica-se que mais de metade 

dos inquiridos não realiza qualquer investimento e os que investiram na floresta foi à 

custa de capitais próprios e de forma pouco planeada e estruturada.  

Contudo, o The World Bank (Deininger & Byerlee, 2010) refere que o interesse 

na terra arável está a renascer e com tendência a aumentar, especialmente no mundo 

desenvolvido, dada a volatilidade dos mercados, crescimento da população mundial, 

pressões ambientais e preocupações sobre a segurança alimentar. Muitos países têm 

terra disponível que, ou não é cultivada ou produz abaixo do seu potencial e segundo 

recomendações do banco mundial, uma das prioridades críticas deverá ser o aumento da 
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produtividade dos pequenos produtores agrícolas e florestais, uma vez que é essencial 

para aumentar a sustentabilidade dos países (Deininger & Byerlee, 2010). 

 

2.2 Sistemas de informação geográfica agroflorestais  

O sistema de informação geográfica para o planeamento de alocação rural de 

propriedades desenvolvido no noroeste de Espanha (Santé-Riveira, Crecente-Maseda, & 

Miranda-Barrós, 2008), descreve uma framework que permite avaliar as qualidades de 

cada unidade cartográfica de acordo com os requisitos de cada tipo de utilização, 

respeitando os requisitos considerados como cruciais para aceitação do modelo por 

parte de proprietários e restantes stakeholders. 

Este sistema incorpora modelos analíticos que suportam três etapas básicas para 

um modelo de ordenamento do território rural: (1) avaliação da terra, (2) otimização da 

área e (3) alocação espacial. Resulta na otimização do uso da terra respeitando múltiplos 

objetivos económicos, sociais e ambientais (Santé-Riveira et al., 2008). 

A participação pública nos processos de ordenamento do território é cada vez 

mais importante, tais processos despertam o interesse de um número crescente de 

indivíduos e grupos (Jacobs, 1992).  

 

2.2.1 Avaliação da aptidão da terra 

Para incentivar os proprietários na adoção de sistemas agroflorestais, é 

necessário determinar os melhores locais para o cultivo de produtos (Bentrup & 

Leininger, 2002). A avaliação da aptidão dos terrenos resulta da sobreposição de dados 

de mapas com informações como tipo de solo e fatores climatéricos obtida a partir de 

sistemas de informação geográfica.  
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Segundo (Santé-Riveira et al., 2008) um aspeto determinante para a eficácia da 

produção agroflorestal é classificar e definir zonas de terrenos de acordo com um 

conjunto de coeficientes/requisitos: custo de produção; custo do trabalho; custo de 

utilização de agrotóxicos; grau de modificação do solo/Intervenção humana; tipo de 

vegetação, requisitos agronómicos (temperatura, radiação, capacidade de enraizamento, 

fertilidade, tolerância a cheias/alagadiços, tolerância a gelo/geadas, disponibilidade de 

água, disponibilidade de oxigénio, salinidade, toxidade); requisitos de gestão 

(adequação a mecanização, nível tecnológico/mecanização); requisitos estruturais (área 

dos terrenos, localização). Assim, com base nestes coeficientes são criadas zonas de 

terrenos e considerando os principais tipos de decisores são então criadas condições 

para refletir sobre a melhor utilização do terreno disponível. O processo de avaliação do 

terreno pode incluir efetivamente variáveis de mercado, como a proximidade a áreas 

urbanas e proximidade a instalações de processamento. Desta forma permitiria potenciar 

uma melhor gestão dos recursos sem descurar as metas de produção. Com dados 

detalhados, o processo de análise e avaliação pode orientar proprietários e outros 

stakeholders na seleção de um conjunto adequado de espécies para uma determinada 

parcela de terra (Santé-Riveira et al., 2008).  

 

2.2.2 Principais decisores na utilização da terra 

No estudo apresentado por Santé-Riveira et al. (2008) é defendido que os 

principais decisores na utilização da terra representam diferentes prioridades dos 

agentes envolvidos no processo: produtores, ambientalistas e comunidades locais. Os 

agricultores dão prioridade para a produtividade e para o lucro económico (cenário 

económico). Os ambientalistas dão prioridade à naturalidade e baixa utilização de 
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agrotóxicos na terra (cenário ambiental). As comunidades locais privilegiam a 

dinamização do emprego rural (cenário social). Estes cenários devem ser expressos com 

diferentes pesos, prioridades, ou níveis de concretização atribuídos a cada um dos 

objetivos, criando condições para que o modelo analítico forneça várias alternativas de 

uso da terra, permitindo demostrar à comunidade as consequências das diferentes 

decisões em termos do cenário de utilização da terra. O sistema explora alternativas de 

utilização da terra e as consequências de certas decisões técnicas, socioeconómicas, ou 

ambiental. Este tipo de análise é útil em debates políticos, sociais e no desenho de 

estratégias de utilização da terra (Santé-Riveira et al., 2008). 

O conceito de programa de desenvolvimento rural sustentável aliado ao conceito 

de gestão adaptativa (Mog, 2006), acrescenta uma dicotomia fundamental neste modelo. 

Acima de tudo porque o conceito de sustentabilidade implica com áreas sociais, 

económicas, ecológicas, institucionais e o conceito de gestão adaptativa exige uma 

contínua aprendizagem. Porém, estes conceitos não são diretamente transponíveis para 

um modelo ou sistema, mas sim por práticas e procedimentos que um modelo possa 

suportar e promover (Mog, 2006). Um estudo realizado nos Estados Unidos da América 

(Ellis, Nair, & Jeswani, 2005) demonstra a relevância dos sistemas de informação para a 

gestão dos terrenos e tomada de decisão no processo de produção de floresta e 

rentabilização de terrenos por parte dos agricultores e proprietários. 
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2.3 Sistemas de apoio à decisão 

Uma decisão envolve, pelo menos, dois caminhos alternativos, ainda que um 

deles possa ser deixar tudo como está. Um sistema de apoio à decisão (DSS) colabora 

no processo, podendo tomar a decisão ou aconselhar (Keen & Morton, 1978). Ajuda os 

decisores não os substituindo, destina-se a problemas semi-estruturados visando a 

melhorar a eficácia do processo de tomada decisão. Baseado na coleção de dados 

disponíveis e aplicando uma multiplicidade de modelos aconselha o decisor (Turban & 

Efraim, 1990). Os DSS acrescentam uma dimensão relevante à investigação no sentido 

de otimizar o processo de planeamento e de gestão de recursos agroflorestais. 

Um sistema de apoio à decisão agroflorestal baseia-se nas características da terra 

e nos resultados da avaliação de aptidão da terra (Varma, Ferguson, & Wild, 2000). 

Tem como objetivo melhorar a eficiência e a eficácia do uso da terra, manter o 

equilíbrio relativo do ecossistema e garantir uma utilização sustentável dos recursos 

naturais. O processo de otimização do uso da terra exige muitos fatores de correlação, é 

um processo complexo. Há uma crescente procura por ferramentas deste tipo, 

conciliando na medida do possível, objetivos conflituantes como a viabilidade 

económica e objetivos sociais e ambientais (Varma et al., 2000). 

Se por um lado os sistemas de informação geográfica apresentam vantagens 

claras na gestão e organização espacial, os DSS consistem numa poderosa ferramenta de 

modelização apresentado um papel particularmente notável no apoio à decisão ao 

ordenamento do território, produção de culturas agrícolas e florestais (Varma et al., 

2000). Assim sendo a utilização sinérgica destes dois tipos de sistemas revelam mais-

valias no processo de gestão de recursos naturais, potenciando a sua capacidade de gerar 

valor económico, social e ambiental (Varma et al., 2000). 
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O processo de planeamento rural é complexo e tem diversos objetivos 

conflituantes, no entanto o principal foco do processo de planeamento deverá sempre 

perseguir a melhor relação custo-benefício para os múltiplos objetivos de gestão de 

recursos naturais. Bryan et Crossman (2008) desenvolveram uma framework que 

sistematiza o planeamento rural, que lida com múltiplos objetivos de gestão dos 

recursos naturais. Da aplicação desse método surgiram resultados que sugerem que a 

segmentação especial planeada resulta em benefícios significativos a um custo 

acrescido mínimo e que uma análise com múltiplos critérios permite 

apoiar decisões complexas espaciais.   

O estado atual e necessidades futuras da aplicação de sistemas de suporte à 

decisão para o setor agroflorestal (Ellis, Bentrup, & Schoeneberger, 2004) evidencia a 

relevância que este tipo de sistemas tem neste setor e revela o longo caminho que há 

ainda a percorrer e um mercado por explorar. Demonstra que os DSS podem aumentar 

significativamente a capacidade produtiva agroflorestal e simultaneamente atingir 

objetivos de preservação ambiental. Defendendo que a utilidade das ferramentas de 

apoio à decisão (DST) em sistemas agroflorestais devem considerar os limites da 

informação científica atual, a diversidade de aspetos (económicos, sociais e biofísicos) e 

que quanto mais cedo forem incorporadas no processo de planeamento e de desenho 

mais importantes serão para o decisor (Ellis et al., 2004).  

Contudo, os DSS não substituem a tomada de decisão pelo decisor ou pelo 

gestor de recursos agroflorestais, apenas facilitam e orientam o processo de tomada de 

decisão, tornando o planeamento num processo mais informado e mais objetivo (Ellis et 

al., 2005). O grande desafio no desenvolvimento de DSS agroflorestais é lidar com a 

sua natureza complexa. Independentemente deste desafio, a necessidade destas 
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ferramentas é cada vez mais imperativa, especialmente para atividades de planeamento 

(Ellis et al., 2004). Ellis et al. (2004) defendem que os DSS agroflorestais devem ser: 

focados em o quê, onde e como; capazes de lidar com várias questões; desenvolvidos de 

forma colaborativa, com a participação ativa dos decisores; adequado para múltiplas 

escalas espaciais; flexíveis; 

No anexo A são apresentados algumas aplicações práticas de DSS agroflorestais, 

para por exemplo avaliar os efeitos de práticas alternativas de gestão da floresta no 

crescimento, produção e rentabilidade florestal, ou por exemplo para avaliar e comparar 

diferentes estratégias de gestão florestal.  

 

2.4 Sistemas de gestão e planeamento agroflorestal  

A gestão de recursos naturais envolve comummente um custo de oportunidade 

associado ao que se poderia ter produzido no mesmo terreno (Bryan, King, & Ward, 

2011). O modelo desenvolvido por Bryan et al. (2011) mapeia os custos de 

oportunidade e permite gerar indicadores que conduzem à gestão e planeamento de 

recursos naturais na vertente agroflorestal. Este modelo sublinha a necessidade de olhar 

para os recursos agroflorestais de uma forma mais atenta e evidencia o valor latente 

desses recursos e a noção de custo de oportunidade. 

Madsen et Adriansen (2004) concluíram que no mundo desenvolvido muitas 

pessoas vivem em áreas rurais e até mesmo os proprietários de terras não estão 

diretamente envolvidos na produção agrícola. No entanto, a agricultura ainda ocupa 

uma parcela significativa de terras rurais. Já nos países em desenvolvimento, a maioria 

das pessoas que vivem em áreas rurais estão envolvidos na produção agrícola. Esta 

perspetiva revela que a pesquisa de boas práticas agrícolas deve ser combinada com a 
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pesquisa de valores e motivações dos proprietários, para compreender as relações 

causais que definem a estratégia a seguir.  

O paradigma da Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) destina-se a fazer 

face à complexidade inerente à gestão de sistemas florestais, considerando vários 

critérios, diversos stakeholders e a falta de informação (Mendoza & Martins, 2006). 

Descreve três dimensões: (1) a abordagem formal, (2) a presença de vários critérios, e 

(3) que as decisões são feitas tanto por pessoas ou grupos de indivíduos.  

A tomada de decisão é um processo partilhado, os métodos e ferramentas têm de 

lidar com o conflito entre indivíduos, grupo de objetivos e restrições. É necessário gerir 

conflitos para agregar múltiplas preferências e integrar perspetivas individuais. Essa 

agregação, pode  conduzir a um compromisso desconfortável e instável. No entanto, no  

processo colaborativo as preferências dos interessados devem ser combinadas (Martins 

& Borges, 2007). Abordagens quantitativas e qualitativas foram desenvolvidas para 

facilitar e apoiar a gestão de conflitos e construção de consenso. As questões de 

transparência e facilidade de utilização são de particular importância, a fim de garantir 

que os interessados compreendam o processo que leva ao plano de 

gestão.  Reconhecimento espacial é fundamental para analisar e planear de forma 

integrada, contribuindo para o consenso e abordando as opções de gestão em cada 

exploração (Martins & Borges, 2007).  

Xiaoli, Chen et Daoliang (2008), desenvolveram um sistema de apoio à decisão 

para otimizar do uso do solo. O sistema incluía duas fases principais: (1) otimização das 

diferentes áreas de terreno; (2) a alocação espacial de solo. Para cumprir os requisitos de 

otimização do uso do solo, este trabalho desenvolveu um novo sistema de apoio para o 

planeamento da alocação do solo rural. As duas fases correspondem a dois módulos do 
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sistema: (1) de otimização área, e (2) de atribuição espacial. Os resultados de um 

módulo são simultaneamente a entrada para o outro. 

 

2.5 Bancos de terras 

O banco de terras é um instrumento tipicamente suportado por legislação de um 

país, que pretende regular o uso e aproveitamento de terras com vocação agrária, com o 

duplo objetivo de evitar o seu abandono e de colocá-lo à disposição de todas as pessoas 

que precisam de terra para usos agrícolas, pecuários, florestais, conservação da 

natureza e património entre outras aplicações de interesse social (Crecente & Doallo, 

2009).  

Atualmente existem algumas implementações deste conceito, a título de 

exemplo, o Banco de Terras da Galiza – Bantegal, é um instrumento criado pelo 

Ministério do Meio Rural espanhol, cuja função principal é dinamizar e mediar as 

relações entre os proprietários e aqueles que precisam de terras, assegurando garantias, 

confiança e segurança na gestão e no uso das terras (Galícia, 2007).  
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3 Metodologia do projeto 

A metodologia do projeto consistiu em partir de uma visão inicial do sistema e 

culminou na definição de uma proposta de implementação, consistindo em: 

Tabela II - Metodologia de projeto 

Fase Descrição/Atividades 
Conceptualização 
(Visão inicial) 

• Formular o problema, identificar a viabilidade, a relevância, a 
novidade, a exequibilidade e a oportunidade que o sistema visou 
responder.!

• Definir um conjunto de requisitos chave para o sistema, constituintes 
do modelo proposto para fazer face à problemática identificada.!

Fundamentação 
teórica e 
Investigação  

• Fundamentar teoricamente a necessidade do sistema, identificar e 
analisar sistemas similares ou complementares.!

• Recolha e análise de dados: discutir o modelo proposto junto dos 
principais stakeholders: associações florestais e agrícolas, organismos 
públicos, produtores e proprietários. !

Proposta de projeto • Fecho do modelo de sistema de informação!
• Definição da proposta de projeto!
• Determinar a viabilidade da proposta !
• Determinar o alinhamento do projeto com a missão!
• Compilar proposta de projeto de implementação, indicando uma 

estratégia de implementação!
Avaliação do projeto • Apresentar os eixos da avaliação financeira e de risco do projeto!
Conclusão • Principais conclusões!

• Limitações do presente trabalho!
• Trabalhos e investigações complementares ao presente trabalho!

 

3.1 Estratégia de investigação 

Existem duas abordagens principais de investigação para escolher quando 

realizar investigação em ciências sociais: métodos quantitativos ou qualitativos (Yin, 

2009). No entanto, a opção recaiu sobre uma abordagem híbrida, pois combinando o 

paradigma qualitativo com o quantitativo permite simultaneamente realizar análises 

comparativas e desenvolver aspetos do estudo em termos compreensivos e em 

profundidade (Kaplan & Duchon, 1988). Foram utilizadas as seguintes fontes de dados: 

associações agrícolas ou florestais (1), organismos públicos (2), produtores (3) e 
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proprietários (4). Categorias essas que representam os quatro grandes grupos de 

stakeholders do projeto. 

Nas primeiras três fontes de dados foi adotada uma pesquisa qualitativa. Os 

estudos qualitativos baseiam-se, em grande medida, nas descrições, emoções e reações 

do próprio investigador (Yin, 2009).  Procurando investigar, interpretar e compreender 

o problema através de uma perspetiva privilegiada. 

Para os proprietários foi implementada uma pesquisa quantitativa, que se 

carateriza por ser tendencialmente mais estruturada e formal, procurando compreender a 

viabilidade de implementação e a possível aceitação do projeto. Neste caso em concreto 

surgiu essa necessidade para explorar os aspetos relacionados com a adoção dos 

proprietários individuais ao processo de georreferenciação de forma autónoma, 

permitindo assim uma complementaridade dos dados e triangulação dos dados. 
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3.2 Recolha de dados 

A recolha dos dados decorreu entre abril e julho de 2012. Foram efetuadas as 

seguintes recolhas: 

Tabela III - Detalhe da recolha de dados 

Fontes Técnica de 
recolha de dados 

Entidade Entrevistado Data 

Associação 
agrícola ou 
florestal 

Entrevista 
estruturada 
escrita 

FLOREST: 
Associação dos 
Produtores Agrícolas 
e Florestais da 
Estremadura 

Eng. Pedro Viana Miranda, 
engenheiro florestal, 
coordenador técnico da 
FLOREST 

2012-05-31 

Organismo 
público 

Entrevista 
semiestruturada 
presencial 

IFAP I.P.: Instituto 
de Financiamento da 
Agricultura e Pescas 
 

Dr. Fausto Portugal, diretor 
do departamento de sistemas 
de informação (DSI) do 
IFAP 
Dr. Pedro Fernandes, 
responsável da unidade de 
desenvolvimento de 
aplicações e dados (UDAD). 

2012-05-15 

Produtor Entrevista 
semiestruturada 
presencial 

Quinta do Ribeiro Dr. Michael Gonçalves, 
gerente da Quinta do Ribeiro 

2012-04-12 

Proprietário
s individuais 

Inquérito via 
Qualtrics.com 

Proprietários - 2012-05-19 a  
2012-07-20 

 

A entrevista realizada à associação de produtores agrícolas florestais da 

Estremadura (FLOREST) foi por escrito dada a manifesta indisponibilidade de um 

agendamento presencial, assim sendo foi enviado por escrito um conjunto de questões, 

cujo guião está disponível no anexo B. 

Para as entrevistas dos produtores e organismos públicos optou-se por 

entrevistas semiestruturadas, uma vez que estas definem uma estrutura base para toda a 

entrevista, mas permitem alguma flexibilidade, tanto na ordem como na forma de 

colocação das questões. Permitindo ao entrevistador colocar mais perguntas que 

considere significativas, aumentando o âmbito da entrevista, conseguindo-se obter mais 

informações do entrevistado. O guião das entrevistas para os organismos públicos 

encontra-se no anexo C e o dos produtores no anexo D.  
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O guião do inquérito desenvolvido para os proprietários encontra-se no anexo E.  

No desenvolvimento do questionário, o desenho da amostragem começa, 

especificando a população alvo, neste caso, indivíduos entre os 20 e os 50 anos, 

pertencentes às gerações que já se afastaram dos meios rurais ou da atividade agrícola 

ou florestal. O inquérito foi desenvolvido sobre a plataforma Qualtrics (Qualtrics, 

2012), com uma amostra não aleatória, sem extrapolação para a população, de 128 

indivíduos cuja distribuição se carateriza por: entre 20 e 30 anos de idade, 59%; entre 

31 e 40, 26%; entre 41 e 50, 7%; mais de 50 anos de idade, 8%. 

 

3.3 Análise de dados 

A atividade de análise de dados foi realizada à medida que os dados foram 

recolhidos. No entanto, após a recolha de todos os dados efetuou-se uma reorganização 

e sistematização de todas as análises realizadas, dando uma sequência lógica à análise. 

Esta atividade terminou no final de agosto de 2012.  

 

3.3.1 Banco de Terras 

Relativamente à constituição de bancos de terras público/fundo imobiliário, o 

Engº Pedro  Miranda da FLOREST entende que uma das primeiras grandes barreiras à 

sua implementação é a falta de informação e desatualização da informação acerca da 

titularidade dos terrenos. Nas zonas do país onde existe cadastro predial, este encontra-

se muito desatualizado, nas restantes áreas do território nacional existe mesmo uma falta 

de informação acerca dos prédios rústicos, não havendo a localização geográfica exata 

dos mesmos. Outra barreira é a da posse da terra. Muitos dos proprietários de terrenos 

agrícolas e/ou florestais ou têm já uma idade avançada e abandonam a exploração da 
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terra por esse facto ou são herdeiros de uma parte de uma propriedade. E não a 

exploram por razões diversas, que podem passar pelo grande número de herdeiros 

(tornando quase impossível um consenso entre eles) ou pelo afastamento/desinteresse 

do campo por viverem em zonas urbanas. 

A grande fragmentação e consequente reduzida dimensão do terrenos podem 

também ser um entrave à questão do banco de terras, pois as áreas que eventualmente 

poderão entrar para o fundo dificilmente serão contíguas. Assim, a exploração torna-se 

mais complicada pois a continuidade das áreas é um fator muito importante para a 

rentabilização da exploração efetuada. 

Na ótica do coordenador florestal, o acesso à terra em Portugal para efeitos de 

expansão de produtores estabelecidos ou para a implantação de novos encontra entraves 

essencialmente devido às questões relativas à posse da terra e questões legais de 

atualização dos proprietários. 

Na perspetiva do Dr. Michael Gonçalves, da unidade de produção de queijo 

Quinta do Ribeiro, localizada no concelho de Arganil, o minifúndio é um grande 

entrave à sua atividade. Pois torna-se complicado gerir a relação do produtor com o 

elevado número de proprietários, ficando dependente de inúmeras vontades, que por 

vezes são conflituantes. Também se torna complicado utilizar terrenos de menor 

dimensão para instalar meios mecanizados de exploração. 

Considerar a aquisição desses terrenos (pequenos) aumenta os custos, dado que 

os custos legais de aquisição acabam por ser muito semelhantes independentemente do 

tamanho do terreno, embora a contribuição às finanças possa variar em função do valor 

da terra, existem uma série de custos fixos que afastam um pouco o processo de 

aquisição. O valor legal da compra é muitas vezes superior ao valor físico do terreno. 
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Adicionalmente, existe sempre o aspeto especulativo, por exemplo se iniciar um 

processo de emparcelamento os proprietários adjacentes podem exercer alguma 

especulação sobre o processo (por exemplo, sobrevalorizando as suas parcelas) e de 

alguma forma torna o processo pouco interessante, mesmo que possa ser estratégico 

para o produtor. 

Para este produtor faz sentido que exista um banco de terras que dinamize estas 

questões. Refere que existem muitas vontades para pouca área e o banco de terras teria 

de facilitar os mecanismos de arrendamento mas também de aquisição, pois as duas 

vertentes podem ser interessantes. O arrendamento afasta uma série de custos fixos e 

permite libertar capital para outras operações de investimento, o retorno da compra é 

mais a longo prazo. Tipicamente o arrendamento é mais interessante para produções que 

necessitem de uma escala maior, ou para agricultores que se queiram instalar. Contudo, 

a aquisição também deveria ser dinamizada por este mercado. 

Já sobre o modelo de arrendamento, na opinião deste produtor, seria preferível 

arrendar por um valor indexado à produção em detrimento de um valor fixo, permitindo 

assim partilhar o risco (positivo ou negativo). 

Sobre o aspeto legislativo, entende que o direito à propriedade privada deve ser 

sempre assegurado, no entanto também existe interesse coletivo em produzir mais, pois 

traz benefícios a diversos níveis. O país deve definir o que pretende com os seus 

recursos, concordando com a ideia de definir uma edifico legislativo que facilite o 

emparcelamento mas também que promova a continua produção e exploração dos 

recursos. 
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3.3.2 Georreferenciação e Sistemas de Informação Geográfica 

Na perspetiva da associação florestal, os agricultores, de uma forma geral, não 

têm acesso a ferramentas de georreferenciação, embora alguns já recorram, 

esporadicamente, à localização das suas propriedades no Google Earth. Estes últimos 

são uma minoria pois a maior parte dos proprietários agrícolas pertencem a uma classe 

etária elevada com nível de escolaridade baixo. 

A maioria dos agricultores não têm as suas áreas cadastradas em GIS. Muitos 

têm algumas áreas inscritas no parcelário (sistema de informação que suporta os 

mecanismos de financiamento da agricultura e pescas) e menos ainda têm o cadastro das 

suas propriedades fora dessa base de dados nomeadamente através das Organizações de 

Produtores Agrícolas e/ou Florestais que utilizam o GIS para, por exemplo, a 

elaboração e acompanhamento de projetos financiados. 

Para a associação florestal, a georreferenciação e os GIS são ferramentas muito 

importantes para a gestão da terra dado que permitem recolher e agrupar muita 

informação que de outra forma seria muito mais difícil. A georreferenciação é muito 

importante pois permite a delimitação e localização corretas das áreas, facto que pode 

parecer pouco relevante, mas a falta de informação existente e de limites físicos no 

terreno torna-se imprescindível. Em relação ao GIS, permite ainda realizar diversas 

operações com base em dados que podem ser recolhidos no terreno ou advir de dados já 

existentes. 

Em termos de funcionalidades relevantes num GIS e conhecendo apenas o 

software GIS da ESRI, Pedro Miranda refere que tem muitas funcionalidades que se 

adequam às necessidades em termos de gestão da terra. Existe ainda uma falta de 

formação por parte dos utilizadores em sistemas GIS open-source, devido à falta de 
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oportunidades de formação neste tipo de sistemas. As funcionalidades mais importantes 

serão as ligadas à análise 3D e à elaboração de cartografia específica com análise entre 

vários fatores do terreno, nomeadamente declives, exposições, ocupação de solo, etc. 

No sentido de compreender o funcionamento do atual sistema de informação 

(iSIP, comummente denominado como parcelário) responsável pela gestão do 

financiamento europeu ao produtor agrícola, florestal e pescas, foi realizada uma 

entrevista com o organismo público IFAP-I.P. Concedida pelo diretor do departamento 

de sistemas de informação (DSI), Dr. Fausto Portugal e pelo responsável da unidade de 

desenvolvimento de aplicações e dados (UDAD), Dr. Pedro Fernandes. 

Em termos gerais, o processo de registo para apoio financeiro é iniciado pelo 

produtor, que se desloca às salas de parcelário para identificar a cultura e as respetivas 

propriedades num mapa, formalizando a candidatura ao apoio. O processo de controlo e 

inspeção é realizado por brigadas de controlo, que no terreno reúnem um conjunto de 

documentação de controlo, que complementado com informação gráfica  é submetida 

para os serviços centrais do IFAP. Estas brigadas são responsáveis por garantir o bom 

funcionamento do processo de atribuição de prémios ao beneficiários. 

O beneficiário, hoje em dia, não acede autonomamente ao sistema de 

informação, apenas fica na sua posse a documentação alfanumérica e gráfica que 

identificam as parcelas e restante informação que o IFAP considerou essencial. Essa 

informação é fornecida ao produtor imediatamente no momento da atualização, sempre 

que o produtor for à sala de parcelário e fizer uma atualização. Este sistema de 

informação é web-based estando apenas disponível nas salas de parcelário, operado por 

técnicos reconhecidos pelo ministério e com formação específica.  
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Em termos de integração o iSIP disponibiliza APIs para integração com outros 

sistemas do ministério, mas não consideram qualquer integração com aplicações 

pessoais do beneficiário ou entidades externas. Quando confrontados com a ideia de 

integrar com o iSIP, aplicações que submetessem informação geográfica das parcelas de 

um produtor, com vista a agilizar o processo de candidatura, os responsáveis da DSI do 

IFAP-I.P. salientaram a criticidade do sistema em termos de gestão de fundos públicos, 

a consequente necessidade de elevada qualidade dos dados, desta forma os processos de 

integração inbound são poucos e muito controlados, no entanto considerar um processo 

dessa natureza certamente que exigiria um workflow específico de validação e 

supervisão dos dados a entrar no sistema. Já os processos de integração outbound são 

uma realidade, aliás já é feito hoje através das associações de produtores e agricultores 

que prestam o serviço de aconselhamento à produção. Acedem à informação registada 

no iSIP como suporte para o serviço de aconselhamento agrícola.  

Em termos das necessidades de georreferenciação do produtor agrícola, a Quinta 

do Ribeiro explora um conjunto de terrenos que perfaz cerca de 12 hectares e tem parte 

deles registados com sistema iSIP do IFAP, de modo a candidatar-se a subsídios. Parte 

dos terrenos não se encontram registados dado que, embora os utilize com a devida 

autorização dos legítimos proprietários, não tendo formalmente um contrato de 

arrendamento e como tal não os pode declarar nesse sistema nem usufruir de qualquer 

apoio sobre esses terrenos. A principal razão de não ter formalmente contratado esses 

terrenos prende-se com o receio do proprietário em perder direitos sobre esse terreno, 

embora seja uma razão sem fundamento, pois o contrato asseguraria naturalmente todos 

os direitos de propriedade, refere Michael Gonçalves. 
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Questionado sobre o seu entendimento sobre a utilidade de um serviço de 

georreferenciação autónomo, considera esse serviço de elevada utilidade. A título de 

exemplo refere a elevada fragmentação das parcelas, referindo que tem alguns terrenos 

que herdou em locais mais remotos que totalizam cerca de 2 hectares em 17 parcelas. 

Na sua opinião deste produtor este serviço facilitaria a localização do terreno, facilitaria 

a transação desse terreno, permitindo partilhar essa informação com os interessados em 

comprar ou arrendar. O utilizador poderia identificar os seus terrenos e da sua família, 

muitas vezes existe o registo predial mas não se sabe exatamente onde esses terrenos 

são localizados. Muitas referências dos limites dos terrenos são marcos artificiais ou 

naturais, referências que muitas vezes desaparecem por questões naturais, por incêndios 

ou por ação humana (abertura de estradas, aceiros, etc.). 

3.3.3 O proprietário 

Dos inquiridos, 26% são proprietários agrícolas ou florestais, sendo que as suas 

propriedades distribuem-se pelos distritos do país conforme o seguinte gráfico: 

 

Figura  3 – Distribuição de propriedades por distrito 
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Em termos de georreferenciação da propriedade, foi apurado que 53% dos 

inquiridos já teve a necessidade de saber a localização geográfica de um terreno agrícola 

ou florestal. Cerca de 82% dos inquiridos não tem os seus terrenos georreferenciados. 

Em termos de relevância de um serviço de georreferenciação, 77% dos 

indivíduos entende que este serviço é de interesse elevado. 

Ainda na vertente de georreferenciação foi questionado, recorrendo à escala de 

Likert de 5 níveis (discordo totalmente, discordo, indiferente, concordo e concordo 

plenamente), o facto de os proprietários terem autonomia no processo de 

georreferenciação em duas vertentes (valores estatísticos da amostra): 

Tabela IV - Valores estatísticos 

Questão Valor 
Min. 

Valor 
Max. 

Média Variância 
 

Desv. 
Padrão 
 

A georreferenciação através do seu smartphone ou 
tablet, utilizando uma aplicação específica para o 
efeito 

1 5 4,09 0,62 0,79 

Ter acesso a um sítio na internet onde fosse 
possível gerir as suas propriedades 

1 5 4,35 0,66 0,81 

 

De uma forma geral podemos assumir que as duas vertentes sugerida para o 

processo de georreferenciação têm um grande interesse junto dos inquiridos. 

Em termos de custos associados à manutenção/limpeza de terrenos agrícolas ou 

florestais, 30% dos inquiridos, indicam que os têm. 

Por fim tentou-se apurar qual a abertura do comum proprietário ao arrendamento 

dos seus terrenos para exploração agrícola ou florestal, foi apurado um valor 

concordante em 82% dos inquiridos. 
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3.3.4 Legislação Agroflorestal 

Em Portugal ainda não existe legislação que suporte o conceito de banco de 

terras, no entanto na proposta de lei do OE/2011, Art.º 144º, o governo português 

pretendia criar um banco de terras para a dinamização do mercado da terra, recorrendo 

mesmo a arrendamento forçado ou à figura de expropriação. Revelando assim a 

consciencialização das entidades governativas da necessidade e da premência de legislar 

este tema, criando uma base sólida para a implementação de sistemas de informação 

que suportem a implementação do banco de terras em Portugal. 
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4 Resultado da investigação: Proposta de projeto “ROOT” 

Dada a amplitude do sistema de informação em questão foi definido um 

conjunto de requisitos chave para cada um dos componentes do sistema, que constituem 

o núcleo do sistema de informação a desenvolver. Esses Requisitos derivaram da análise 

preliminar de alguns sistemas similares, do conhecimento do investigador e das 

entrevista efetuadas. 

Como resultado da investigação surge a proposta de projeto, o qual foi 

denominado como “ROOT” dada a etimologia da palavra com significado figurado.  

Pretendeu-se então definir uma proposta de projeto para a criação do serviço de 

georreferenciação, banco de terras e apoio à decisão na exploração. Determinar o 

alinhamento do projeto com a missão e objetivos do cliente e estabelecer a justificação 

do projeto visando determinar a viabilidade da proposta foram as principais tarefas 

nesta fase. Procedeu-se ainda ao fecho do modelo de sistema de informação em termos 

dos principais requisitos culminando na definição da proposta de projeto, indicando 

uma estratégia de implementação. 

 

4.1 Modelo de sistema de informação 

A visão do modelo de sistema de informação para a gestão de terrenos 

agroflorestais é composta genericamente por: 

(1) Georreferenciação de propriedades agroflorestais e caraterização geográfica: 

recenseamento de propriedades agroflorestais, gestão de propriedades, 

informação da composição dos solos, práticas locais e outros aspetos 

socioeconómicos; 

(2) Arrendamento/Fundo imobiliário: gestão do arrendamento das propriedades; 
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(3) Sistema de apoio à decisão: identificação de particularidades, compreender as 

potencialidades dos terrenos identificando as culturas adequadas para 

exploração e valor de mercado; 

Exploração: em tempo real publicar informação sobre a exploração, 

nomeadamente a evolução da exploração e outra informação relevante para o produtor; 

(4) Venda: criação de um canal privilegiado onde os proprietários podem adquirir 

de forma vantajosas os produtos criando uma relação vantajosa entre todos os 

stakeholders envolvidos no modelo de negócio; 

(5) Redes sociais: recorrer a redes sociais para promover o modelo de negócio e 

maximizar a sustentabilidade do mesmo. 

O sistema proposto é complexo e reúne sistemas de informação geográfica 

(GIS), sistemas de apoio à decisão e informação económico-social, suportado pelo 

conceito de agregação. Este modelo propõe um serviço aos proprietários que permita 

cadastrar todas as suas propriedades agrícolas e florestais. Capaz de registar as estremas 

das propriedades em pontos GPS e guardar todas as características relevantes dessas 

propriedades. Esse serviço seria complementado com a implementação de um banco de 

terras, um sistema de apoio à decisão para planeamento e gestão agroflorestal. 

Acrescentando ainda um canal de vendas B2B e B2C, que facilitaria o escoamento e 

transação de produtos e serviços. 

4.2 Âmbito 

Desenvolvimento de uma solução para georreferenciação dos terrenos agrícolas 

e florestais de um proprietário, criando uma bolsa imobiliária com vista a fornecer 

informações para uma adequada avaliação do imóvel e subsequente rentabilização do 

mesmo. A solução é ainda caracterizada por um sistema de apoio à decisão que tem o 
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intuito de suportar o decisor na exploração. Será composto por uma componente móvel 

e outra web-based, que se deverão complementar prestando um serviço único e 

diferenciado. A componente móvel permitirá autonomia no levantamento da informação 

geográfica mas também visa facilitar a recolha da informação e o acesso à mesma no 

terreno. A componente web-based complementará a móvel, fornecendo funcionalidade 

avançadas ao processo de gestão de informação geográfica, apoio à decisão, banco de 

terrenos, exploração e bolsa de prestação de serviços. 

 

4.3 Identificação dos stakeholders 

Todo aquele que esteja envolvido, mesmo que temporariamente, no projeto é 

considerado um stakeholder. O sucesso do projeto depende da participação de todas 

estas partes interessadas e como tal é vital assegurar as suas expetativas. A tabela 

seguinte representa os stakeholders e suas expetativas na implementação da solução.  
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Tabela V - Expetativas dos stakeholders 

Stakeholder  Posição  Expectativas face ao projeto  

Organismos 
públicos  

Parceria  Promover o projeto na concretização dos objetivos de negócio; 
Aumento da sensibilidade para a gestão florestal e agrícola e 
consequente aumento da atividade económica no setor; 

Associações do 
setor 

Parceria Esperam que aceitam do modelo por parte dos proprietários se 
reflita num aumento da gestão agrícola e florestal através da 
informação gerada pela georreferenciação. 
Permitindo assim aumentar o seu contributo técnico nas 
explorações e projetos de investimento. 

Equipa de 
projeto  

Implementador 
da solução  

Espera controlar o projeto nos diversos eixos: tempo, valor e 
âmbito;  
Assegurar a correta Focalização/Motivação/Produtividade da 
equipa de projeto.  
Esperam objetivos bem definidos e reais;  
Preocupações acentuadas na operacionalização da solução e na 
aceitação da solução e do modelo de negócio. 

Proprietário  Cliente Esperam funcionalidade, fiabilidade, facilidade de utilização;  
Esperam poder registar os seus terrenos, tirando vantagem 
financeira desse registo através do acesso ao banco de terras. 

Produtor Cliente Facilitação do processo de arrendamento;  
Maior acesso à terra, para efeitos de investimento e exploração; 
Maior inovação nos processos de gestão e exploração; 

 

4.4 Estratégia de implementação 

Em termos de estratégia de implementação foram definidas quatro fases, cada 

uma representa a implementação de um conjunto de requisitos no sistema. A matriz 

apresentada no anexo F detalha os principais requisitos a implementar por fase. 

 
Figura  4 - Fases de implementação 

Por cada fase de implementação foram definidos um conjunto de serviços que 

assentam nas funcionalidades a implementar, desta forma permite a entrega de valor de 

forma gradual, permitindo avaliar constantemente o desempenho do modelo proposto e 

efetuar as correções necessárias. Em termos de estratégia inicial estes são os serviços 

Fase I: Plataforma / 
Georreferenciação 

Fase II: Banco de 
terras 

Fase III: Apoio à 
decisão 

Fase  IV: 
Exploração 
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previstos a entregar por cada fase de implementação, diretamente associados com o 

levantamento de requisitos: 

Tabela VI - Serviços a disponibilizar por fase 

Fase Descrição Serviços a disponibilizar 
Plataforma/ 
Georreferenciação 

Fase definida pelo arranque da implementação, a 
qual prevê a entrega de um portal e uma 
aplicação móvel para o proprietário. A principal 
funcionalidade é a gestão de terrenos; 
Portal e aplicação móvel que permitem por 
subscrição de uma conta de utilizador, gerir a 
seguinte informação: 

• Georreferenciação; 
• Predial 
• Agronómica 
• Financeira (estrutura de custos e 

proveitos) 
• Propriedade (informação da aquisição do 

terreno, antigos proprietários, etc.) 

Georreferenciação; 
Gestão de terrenos; 

Banco de Terras/ 
Fundo imobiliário 

Alargamento de funcionalidades ao sistema para 
permitir e facilitar o processo de arrendamento e 
venda; 

Arrendamento; 
Transações de terrenos: 
compra/venda 

Apoio à decisão Aplicação de sistemas de apoio à decisão para a 
exploração; 

Suporte à decisão para 
exploração: encontrar solução 
de rentabilização do terreno; 

Exploração Disponibilização de funcionalidade avançadas de 
gestão da exploração 

Venda: B2C, B2B 
Bolsa de Serviços 

O quadro seguinte apresenta a relação entre objetivos estratégicos, indicadores 

de desempenho (KPI) e metas a atingir. 

Tabela VII - Alinhamento estratégico 

Objetivo Indicador (KPI) 
Georreferenciação autónoma pelos 
proprietários agroflorestais 

• Área florestal registada 
• Área agrícola registada 

Criar uma plataforma de banco de terras 
agroflorestais, que suporte o mercado de 
arrendamento e venda de terrenos 

• Área florestal arrendada 
• Área agrícola arrendada 

Prestar serviço de apoio à decisão no 
processo de produção e exploração 
agroflorestal 

• Área florestal arrendada 
• Área agrícola arrendada 

Melhorar o controlo da exploração 
através da criação de uma sistema 
intuitivo de gestão agroflorestal 

• Índice de rentabilidade 
• Índice de investimento 

Demonstrar o valor económico e social 
dos recursos agroflorestais 

• Valores anuais de arrendamento de 
terrenos 

• Valores anuais de venda de terrenos 
• Índice de empregabilidade direta e 

indireta nos produtores aderentes 
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O desenvolvimento para equipamentos móveis deverá numa primeira fase ser 

aplicado aos sistemas operativos Android e iOS, assegurando o acesso à tecnologia e à 

aplicação a desenvolver. Dado que, segundo um estudo de quotas de mercado (Gartner, 

2012) estes dois sistemas operativos abrangem cerca de 75% dos dispositivos vendidos 

mundialmente e aproximadamente 80% em Portugal (StatCounter, 2012).  

 

Figura  5 – Sistemas operativos móveis em Portugal (StatCounter, 2012) 

Assim sendo, a implementação foi projetada a 5 anos, considerando que os 

quatros primeiros anos corresponderiam diretamente ao faseamento da implementação: 

Tabela VIII - Distribuição temporal das fases do projeto 

Ano Fase 
Ano 1 Fase I: Plataforma e georreferenciação 
Ano 2 Fase II: Banco de Terras 
Ano 3 Fase III: Apoio à decisão 
Ano 4 Fase IV: Exploração 
Ano 5 - 

Nesta abordagem foram feitas as seguintes considerações, foram esperados 

proveitos oriundos dos planos de subscrição a disponibilizar, das vendas das aplicações 

móveis nos mercados GooglePlay e AppStore, da publicidade e outros serviços. De 

salientar que para as aplicações móveis foi considerado que a aplicação base será 

gratuita e existirá  um mecanismo de venda na aplicação desbloqueando funcionalidades 
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na aplicação. Ao efetuar esta aquisição o cliente fica com direito, sem encargos 

adicionais, a um período de subscrição do plano mais completo no portal, visando 

potenciar as vendas. 

 

4.5 Avaliação do risco 

O processo de gestão de riscos tem por objetivo a identificação de todos os 

eventos que podem impactar na evolução do trabalho, quer do ponto de vista da 

qualidade técnica, quer no que respeita o cumprimento de prazos, sua avaliação e 

discussão de estratégias para a sua mitigação. 

Procedeu-se à identificação dos riscos, produzindo uma lista de riscos 

consolidada, procedeu-se à análise qualitativa dos riscos, disponível no anexo G. 

Cada risco foi identificado por fase de implementação, foi avaliado o seu 

impacto (de 0 a 1) no custo do projeto, no prazo e na qualidade. Foi então calculado o 

valor médio destes três indicadores e estimada uma probabilidade de acontecer esse 

risco. Fatorizando a probabilidade com o valor médio do impacto no custo, prazo e 

qualidade foi encontrado o nível de probabilidade de risco e o respetivo grau de risco. O 

processo de identificação de riscos e avaliação qualitativa dos mesmos foi revisto e 

discutido com a participação do produtor que foi entrevistado. Foi encontrado um nível 

de risco moderado (0.43) para o projeto, ver anexo G. 

 

 



ROOT: um modelo de sistema de informação para a gestão agroflorestal 
 
 

33 

5 Conclusão 

Uma das principais conclusões é a verificação da existência da oportunidade 

para desenvolver um sistema de informação com as caraterísticas defendidas. Mas para 

transformar este cenário em realidade, é importante que em Portugal se desenvolva mais 

e melhor legislação sobre o ordenamento territorial, onde sejam garantidos os direitos 

de propriedade e estimulado o governo da terra e o interesse pelos recursos naturais.  

Ao facultar ferramentas de gestão e de georreferenciação de terrenos e 

posteriormente rentabilizá-los numa plataforma de arrendamento, revela-se muito 

interessante para os proprietários mas também para os produtores e associações 

florestais. 

O projeto contempla um sistema de apoio à decisão que poderá permitir 

direcionar investimento regional suportado numa base científica, reduzindo a falha na 

produção, aumentado assim o conforto no processo de investimento. Este é um aspeto 

particularmente importante, especialmente em projetos agroflorestais onde podem 

passar anos até que os problemas sejam evidentes. O processo de planeamento deve ser 

flexível o suficiente para acomodar uma gama de potenciais problemas, sendo cada 

processo de tomada de decisão único. Para além de considerar os aspetos ecológicos e 

económicos, a componente de apoio à decisão deve também considerar aspetos que 

aumentem a cultura de sustentabilidade dos sistemas agroflorestais, por exemplo, a 

questão da propriedade da terra e as respetivas limitações que impõe no planeamento e 

exploração agroflorestal, maximizando os benefícios económicos, sociais e ambientais. 

Como vantagens da solução temos: combinação tecnológica na agricultura e  na 

floresta para criação de  um sistema sustentável e viável de rentabilização do terreno 

disponível; promoção indireta da prática agroflorestal incluindo atividades de 
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silvicultura, pastorícia, exploração florestal e agrícola; também indiretamente pode 

revitalizar  as comunidades locais, minimizando o risco de desertificação e do fenómeno 

de “litoralização” aumentando assim a capacidade técnica local; 

Contudo, a resistência na adoção do projeto pelo proprietário deverá ser 

considerado como um importante factor de risco. 

 

5.1 Limitações do estudo e investigações futuras 

Uma das principais limitações resulta do processo de recolha de dados, onde o 

inquérito assenta numa amostragem não aleatória e não representa necessariamente a 

população, não permitindo realizar generalizações estatísticas dos resultados obtidos.  

Ainda relacionado com o processo de recolha de informação, deveriam ter sido 

entrevistadas mais pessoas, principalmente produtores e associações agrícolas e 

florestais, no sentido de consolidar as conclusões obtidas. 

A elevada complexidade deste tipo de sistemas também constituiu uma 

limitação, dado que envolve diversas áreas de estudo e principalmente interage com 

aspectos sociais. Uma outra limitação pode surgir pela tentativa de discussão do modelo 

de negócio com base em interpretações de atores com pouca apetência tecnológica, ou 

até mesmo tecnologicamente incrédulos. 

A multiplicidade e verticalidade das áreas de estudo envolvidas encerra em si 

uma séria limitação ao estudo, dado que obrigou a tratar o tema com especial cuidado, 

delimitando as áreas de estudo. 

Como trabalhos futuros proponho: o desenvolvimento de uma rede de benefícios 

para este projeto; avaliar a aplicação de sistemas de apoio à decisão em processos de 

reflorestação e de requalificação agrícola.  
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Anexos 

Anexo A – Principais DSS agroflorestais, utilização e disponibilidade 

Tabela IX - Principais DSS agroflorestais, utilização e disponibilidade 

DSS Objetivo Utilizadores alvo Estado 
MPTS (Multipurpose Tree 
and Shrub Database) 

Species selection for agro- forestry research & 
planning 

Researchers & Extension 
Agents, Foresters 

Upgraded to AgroforesTree 

AgroforesTree Database Species selection for agro- forestry research & 
planning (World-wide) 

Researchers & 
Fieldworkers 

CD-ROM 1998 and currently available on-line from World 
Agroforestry Centre 
http://www.worldagroforestrycentre.org/Sites/TreeDBS/ 
AFT/AFT.htm 

Forestry Compendium 
Database 

Species selection and in- formation for forestry, 
agro- forestry and plantation re- search and 
planning and development 

Foresters, Policy Makers, 
Conservationists, 
Consultants 

CD-ROM 2003 and internet version available through CABI 
International  
http://www.cabi.org/fc/ 

AME (Agroforestry 
Modelling Environment) 

Development of agroforestry models for 
research 

Researchers Now SIMILE for building general ecology models avail- able 
from Simulistics  http://simulistics.com/ 

HyCAS Model Research on biophysical process and 
interactions in agroforestry systems 

Researchers 
 

HyCAS available through Cranfield University, UK 
http://www.cranfield.ac.uk/sas/environmentalscienceandtechnol
ogy/index.html 

FALLOW Model (Forest, 
Agroforestry, Low-value 
Landscape or Wasteland?) 

Impact assessment on land- scape dynamics due 
to socioeconomic and land-use changes 

Researchers 
 

FALLOW available through World Agroforestry Centre 
http://www.worldagroforestry.org/sea/Products/AFModels/FAL
LOW/Fallowa.htm 

BEAM (Bio-economic 
Agroforestry Model) 

Bio-economic assessment of agroforestry 
systems used for research and development  

Researchers Available through University of Wales, Bangor, UK 
http://www.safs.bangor.ac.uk/ 

ATK (Agroforestry 
Knowledge Toolkit) 

Build agroforestry know- ledge bases for 
research, planning and development 

Development 
professionals 

ATK 5 available through University of Wales, Bangor, UK 
http://www.bangor.ac.uk/�afs40c/afforum/akt5/ akt5_frame.htm 

SEADSS (South-eastern 
Agroforestry Decision 
Support System) 

Site evaluation and species selection for 
agroforestry planning and development 

Extensionists, farmers, 
land-owners 
 

Currently under development and available on-line from Centre 
for Subtropical Agroforestry  http://cstaf.ifas.ufl.edu/seadss.htm 

Fonte: (Ellis et al., 2004) 
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Anexo B – Guião de entrevista a associações de produtores agrícolas e florestais 

Bancos de terras públicas/fundo imobiliário 

1. Relativamente à constituição de bancos de terras públicas/fundo imobiliário, 

quais as grandes barreiras à sua implementação (por exemplo: legislação, 

inexistência de sistemas de informação, etc)? 

2. Como entende o acesso à terra em Portugal, para agricultores estabelecidos 

(expansão da área de cultivo) ou mesmo para novos (acesso à terra)? 

Georreferenciação / Sistemas de Informação Geográfica (GIS) 

3. De uma forma geral, os agricultores têm acesso a ferramentas de 

georreferenciação?  

4. Têm os terrenos que exploram cadastrados em sistemas GIS, para além do 

parcelário do IFAP-I.P.? 

5. Entende o que os sistemas GIS, ou mesmo a georreferenciação, podem 

contribuir significativamente para a gestão da terra e de recursos naturais? A 

sua associação utiliza algum sistema GIS? Se sim, pode indicar qual? 

6. Dos vários sistemas GIS que conhece, qual considera mais adequado para 

este fim? Justifique brevemente evidenciando as principais funcionalidades 

levadas em consideração na escolha. 

7. Se tivesse que escolher uma livraria para incluir no software GIS, tendo 

como objectivo o fornecimento de métodos que permitissem mostrar 

informação geográfica em diferentes projeções cartográficas, leitura e escrita 

em formatos geográficos específicos e cálculo, qual escolheria? Justifique 

brevemente. 
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Anexo C – Guião de entrevista a organismos públicos 

1. Pode descrever, de forma sucinta, o funcionamento do sistema iSIP, numa 

óptica operacional? 

2. É disponibilizado alguma aplicação para o beneficiário consultar os seus 

processos de financiamento ou as suas parcelas? 

3. Onde se encontra disponível o serviço de parcelário? Descreva os 

procedimentos que o produtor tem de efetuar para se candidatar a um 

prémio? 

4. Como é realizada a identificação das parcelas? 

5. Existe cruzamento da informação geográfica com a informação 

predial/tributaria das parcelas? 

6. Quando estamos em presença de parcelas arrendadas, o processo de 

candidatura é distinto? 

7. O iSIP tem APIs definidas para integração com aplicações externas? Pode 

dar um exemplo? 

8. Como é que entende o desenvolvimento de processos de integração no 

iSIP para aceitar informação geográfica de aplicações externas? 

9. Pode descrever sumariamente a arquitetura em que o iSIP assenta?  

10. Demonstração do iSIP  
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Anexo D – Guião de entrevista a produtores agrícolas 

Bancos de terras públicas/fundo imobiliário 

1. Como entende a questão do minifúndio? É um fator limitador/constrangedor 

à sua atividade? 

2. Adquirir ou arrendar? Qual a forma de expansão mais interessante para a 

produção? 

3. Qual o seu entendimento sobre a criação de um fundo imobiliário para 

terrenos agrícolas e florestais? 

4. Concorda com a alteração da legislação de forma a que penalize os 

proprietários agrícolas e florestais que não explorem os seus recursos? 

5. Quais são os riscos que antevê no fundo imobiliário para o produtor? 

Georreferenciação / Sistemas de Informação Geográfica (GIS) 

6. Tem os terrenos que explora georreferenciados? 

7. Se tivesse que escolher uma livraria para incluir no software GIS, tendo 

como objectivo o fornecimento de métodos que permitissem mostrar 

informação geográfica em diferentes projeções cartográficas, leitura e escrita 

em formatos geográficos específicos e cálculo, qual escolheria? Justifique 

brevemente. 

Sistemas de apoio à decisão na exploração agrícola 

8. Recorre a algum sistema ou serviço de apoio à decisão no seu planeamento 

da exploração? 

a. Se sim, qual? 

b. Se não, recorreria? Qual o grau de utilidade? 
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Anexo E – Inquérito a proprietários agrícolas e florestais 
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Anexo F – Levantamento de requisitos 

Tabela X - Levantamento de requisitos 

ID Fase Área (Tipo) Aplicação Descrição Detalhe 
PLA1 Plataforma Geral 

(Funcional) 
Transversal Sistema composto por um 

portal internet e uma 
aplicação móvel (a 
disponibilizar nas principais 
plataformas aplicacionais 
móveis); 

As funcionalidades a desenvolver serão disponibilizadas em dois 
ambientes distintos: um portal internet e uma aplicação móvel (Android, 
iOS) 
 
Nota:A disponibilização da aplicação móvel nas principais plataformas será 
faseada, será considerada a seguinte ordem de disponibilização: Android, 
iOS. Esta ordem tem como base a respetiva dimensão de quota de mercado, 
no sentido de assegurar maior abrangência (Gartner). 

PLA2 Plataforma Geral 
(Funcional) 

Transversal Suporte multilingue O sistema deve suportar várias línguas, inicialmente PT e EN 
  

PLA3 Plataforma Utilizador 
(Funcional) 

Transversal Conta de utilizador Para aceder aos serviços, o utilizador tem de criar uma conta; 
  

PLA4 Plataforma Monetização 
(Funcional) 

Transversal Planos de subscrição Devem existir diversos níveis de subscrição, que variam nas 
funcionalidades a disponibilizar e respetivo custo para o utilizador 
 
Nota: Avaliar devidamente os planos a criar. Inicialmente poderão estar dois 
planos  de subscrição: Base e Pro. 

PLA5 Plataforma Monetização 
(Funcional) 

Transversal Plano de subscrição: Base Plano Base: de subscrição gratuita permite registar todas as parcelas de um 
determinado utilizador; 
 
Nota: Funcionalidades a detalhar. 

PLA6 Plataforma Monetização 
(Funcional) 

Transversal Plano de subscrição: Pro Plano Pro: de subscrição com valor a definir permite funcionalidades 
avançadas. A detalhar; 
 
Nota: Funcionalidades a detalhar. Em princípio este plano de subscrição deverá 
ser disponibilizado após a fase de apoio à decisão. 

PLA7 Plataforma Monetização 
(Funcional) 

Mobile Valor da aplicação móvel 
(Google Play e AppStore) 

A aplicação móvel deverá ter um valor simbólico nas respetivas 
plataformas; 
 
Nota: Valor da aplicação móvel a definir. 
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PLA8 Plataforma Utilizador 
(Funcional) 

Transversal Conta de utilizador Permitir a criação de uma conta de utilizador.  
Permitir eliminar conta. 
Permitir editar os dados de conta. 
Gestão de subscrição de planos e respetivos pagamentos. 
Devem ser consideradas as integrações mais comuns de criação de conta: 
facebook, google. 
 
Nota: Analisar necessidades de reter informações sobre sistemas relevantes, como 
identificação de beneficiário do IFAP, NIF 

PLA9 Plataforma Geral 
(Técnico) 
 

Mobile Requisitos do equipamento 
móvel 

O equipamento móvel deverá ser do tipo smartphone ou tablet dos 
sistemas operativos suportados (Android e iOS) opcionalmente com GPS. 
 
Nota: Caso o equipamento móvel não tenha GPS algumas funcionalidades serão 
naturalmente limitadas. 

GEO10 Georrefere
nciação 

Gestão de 
parcelas 
(Funcional) 

Portal Criação de parcela O utilizador pode criar uma parcela (ver requisito GEO12), identificando 
no mapa os limites da mesma. Pode ainda complementar a localização da 
parcela com informação descrita no requisito GEO13 

GEO11 Georrefere
nciação 

Gestão de 
parcelas 
(Funcional) 

Mobile Criação de parcela Via aplicação móvel, o utilizador pode registar a parcela (ver requisito 
GEO12) indo ao local exato de cada marco que delimita a parcela. Pode 
ainda complementar a localização da parcela com informação descrita no 
requisito GEO13  

GEO12 Georrefere
nciação 

Gestão de 
parcelas 
(Funcional) 

Transversal Caraterização de uma 
parcela (informação 
geográfica) 

Identifica uma determinada área de terreno com os seus limites 
objetivamente identificados, para tal: 
- Cada marco é identificado por uma coordenada no sistema de 
coordenadas geográficas 
- Em cada marco, pode ser associado: fotos, notas (por exemplo: uma nota 
a uma referência visual natural) 

GEO13 Georrefere
nciação 

Gestão de 
parcelas 
(Funcional) 

Transversal Informação complementar 
de uma parcela 

Informação complementar: 
- Financeira (GEO14) 
- Predial (GEO15) 
- Agronómica (GEO16) 
- Propriedade (GEO17) 
- Documental (GEO18) 
- Exploração (GEO19) 
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GEO14 Georrefere
nciação 

Gestão de 
parcelas 
(Funcional) 

Transversal Informação Financeira Informação  de custos e proveitos existentes sobre a parcela: 
- Custos de manutenção 
- Custos de exploração 
- Proveitos  

GEO15 Georrefere
nciação 

Gestão de 
parcelas 
(Funcional) 

Transversal Informação Predial Informação predial, constante nas finanças: 
- Informação da caderneta predial 
- Tipo de imóvel 
- Valor de impostos 

GEO16 Georrefere
nciação 

Gestão de 
parcelas 
(Funcional) 

Transversal Informação Agronómica Deve suportar os principais indicadores agronómicos: temperatura, 
radiação, capacidade de enraizamento, fertilidade, tolerância a cheias, 
alagadiços, gelo, geadas, disponibilidade de água, disponibilidade de 
oxigénio, salinidade, toxidade 

GEO17 Georrefere
nciação 

Gestão de 
parcelas 
(Funcional) 

Transversal Informação Propriedade Identificação de propriedade: 
- Data de aquisição 
- Proprietário anterior 
- Data de venda  

GEO18 Georrefere
nciação 

Gestão de 
parcelas 
(Funcional) 

Transversal Informação Documental Permitir anexar e indexar ficheiros à parcela. 
Por exemplo: fotografias, contratos de promessa/venda digitalizados, cópia 
de cheque de pagamento, escritura, usucapião 

GEO19 Georrefere
nciação 

Gestão de 
parcelas 
(Funcional) 

Transversal Informação Exploração É relevante que cada propriedade tenha histórico de proprietários e de 
cultivo 
Essa área deve ser identificada ou como agrícola ou como florestal; 
Deve ser registado o que o terreno tem em exploração, que cultura 
produziu em determinado ano, que árvores tem, etc.  

GEO20 Georrefere
nciação 

Gestão de 
parcelas 
(Funcional) 

Transversal Edição parcela Toda a informação da parcela é passível de edição 

GEO21 Georrefere
nciação 

Gestão de 
parcelas 
(Funcional) 

Transversal Eliminar parcela A parcela pode ser eliminada 
  

GEO22 Georrefere
nciação 

Gestão de 
parcelas 
(Funcional) 

Transversal Identificar parcela As parcelas disponíveis devem ser apresentadas em lista, capaz de sofrer 
ordenação por nome de parcela, data de registo, região) 
  

GEO23 Georrefere
nciação 

Gestão de 
parcelas 

Transversal Identificar parcela Deve ser permitido efetuar pesquisa sobre as parcelas de um utilizador 
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(Funcional) 
GEO24 Georrefere

nciação 
Gestão de 
parcelas 
(Funcional) 

Transversal Exportar parcela Deverá permitir exportação das coordenadas GPS para ficheiros 
compatíveis como kml entre outros formatos 
  

GEO25 Georrefere
nciação 

Dashboard 
(Funcional) 

Transversal Dashboard Ao entrar no sistema deve ser apresentado um dashboard com informação 
agregada, que permita intuitivamente descrever o panorama geral dos 
dados do utilizador. 
Exemplo: 
- Área total 
- Área por tipo de exploração 
- Custos e proveitos 
- Alertas 
- Etc. 

GEO26 Georrefere
nciação 

Gestão de 
parcelas 
(Funcional) 

Transversal Cálculos de parcela Por parcela deve ser calculado: 
- Área da parcela 
- Potencial de biomassa (Peso de biomassa que o terreno pode produzir 
anualmente) 

BAN27 Banco de 
Terras 

Gestão de 
parcelas 
(Funcional) 

Transversal Indicar parcela disponível 
para arrendamento ou venda 

Para cada parcela, o proprietário pode indicar se pretende sujeitar essa 
parcela ao arrendamento ou venda. Colocando-a assim no banco de terras. 
Integrado com módulo GIS este sistema aceita indicação do proprietário de 
colocar um determinado terreno no modelo de arrendamento. Iniciando um 
workflow que garanta as condições de arrendamento. 
Uma vez terreno com indicação de arrendamento será desencadeado um 
processo de validação dos dados do terreno, de validação das coordenadas 
GPS seguidamente será iniciada a fase de contratualização do processo de 
arrendamento. 
 
Nota: O sistema tem apenas o objetivo de dinamizar o mercado de 
arrendamento/venda de parcelas agrícolas e florestais, não tem a pretensão de se 
impor ao procedimentos legais instituídos. 

BAN28 Banco de 
Terras 

Arrendamento 
(Legal) 

- Processo formal de 
arrendamento/venda 

Modulo arrendamento deverá garantir todos os direitos do proprietário, 
que será contratualizará a exploração entre o proprietário e a entidade que 
vai explorar. Todas as questões legais são tratadas de forma externa ao 
sistema 

BAN29 Banco de 
Terras 

Monetização 
(Funcional) 

- Proposta de negócio Proposta a avaliar: o valor entregue ao proprietário será composto por uma 
parte fixa e por uma parte variável. A parte fixa deriva da avaliação de 
propriedade e parte variável deriva da exploração efetivamente realizada 
nesse terreno. 
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BAN30 Banco de 
Terras 

Banco de 
Terras 
(Funcional) 

Transversal Banco de Terras Quando uma parcela é indiciada para arrendamento e/ou venda é publicada 
como disponível para arrendamento/venda no portal onde os produtores 
têm acesso e onde podem então demonstrar o seu interesse em arrendar um 
determinado terreno 
 
Nota: Como é gere o conflito? Isto é, caso existam mais do que um produtor 
interessado num terreno como é que se resolve este conflito? 

BAN31 Banco de 
Terras 

Banco de 
Terras 
(Funcional) 

Transversal Banco de Terras Deve ser registada a informação do processo de arrendamento: 
- Período de arrendamento 
- Condições (contrato) 
- Valor do arrendamento 
  

BAN32 Banco de 
Terras 

Banco de 
Terras 
(Funcional) 

Transversal Banco de Terras: Parcelas As parcelas arrendadas ficam disponíveis no "património" do arrendatário, 
de forma similar às suas parcelas. Não podendo editar a informação 
geográfica e predial da mesma, no entanto pode associar à sua exploração 
toda a restante informação. 
  

APO33 Apoio à 
decisão 

  
(Funcional) 

Transversal Outcome do sistema de 
apoio à decisão  

Mediante as condições (climatéricas, agronómica, mercado, etc.) sugere 
um determinado tipo de produção/cultura. 
 
Nota: Quais são os DSS mais adequado para responder a estas necessidade? Que 
implementações existem e com que resultados. 

APO34 Apoio à 
decisão 

  
(Funcional) 

Transversal Outcome do sistema de 
apoio à decisão  

Mediante a rentabilidade dos terrenos e outros critérios como 
sustentabilidade, sociais, ambientais entre outros sugere um valor padrão 
para a terra (arrendamento ou venda) 
Mediante um conjunto de critérios calcula o valor potencial do terreno 
para arrendamento ou venda. 
 
Nota: Indica o valor médio para uma propriedade com determinadas 
características. 
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EXP35 Exploração Exploração 
(Funcional) 

- Conceito geral Módulo de exploração e assenta numa integração com um módulo GIS, 
com um módulo de arrendamento e com um módulo de avaliação (DSS). 
Estes três módulos têm funções essenciais à exploração por um lado o 
módulo GIS que fornece as limitações geográficas do terreno, o módulo de 
avaliação fornece um conjunto de informação de apoio à decisão a 
exploração desse terreno e o módulo de arrendamento garante vínculo 
contratual. 

EXP36 Exploração Exploração 
(Funcional) 

Transversal Registo de exploração Deverá permitir o registo por temporada de cultivo a seguinte informação: 
- Culturas produzidas (espécie, data de sementeira, colheita e respetivas 
quantidades) 
- Custos e proveitos 

EXP37 Exploração Exploração 
(Funcional) 

Portal Registo de produção Deverá permitir a indicação de disponibilidade de um determinado produto 
para comercialização, publicando no sistema: 
- Produto 
- Quantidade 
- Data de disponibilização do produto 
 
Nota: A exploração deverá fornecer informação integrada permitindo 
estimular as vendas (B2B e B2C). 

EXP38 Exploração Exploração 
(Funcional) 

Portal 
Móvel 

Bolsa de serviços "Bolsa" de serviços: entidades que prestem serviços necessários ao 
intervenientes no sistema podem registar os seus serviços e devem ter 
suporte de agendamento desses serviços. Exemplos: tratoristas, pessoal 
especializado em poda, etc. 
  

EXP39 Exploração Monetização 
(Funcional) 

- Proposta de negócio Todos os intervenientes no sistema (Proprietários, produtores), têm 
condições vantajosas de aquisição de produtos no sistema 
  

EXP40 Exploração Monetização 
(Funcional) 

Transversal   Suporte B2B 
  

EXP41 Exploração Monetização 
(Funcional) 

Transversal   Suporte B2C 
  

EXP42 Exploração Social 
(Funcional) 

Transversal   Em momentos específicos do sistema deve ser possível enviar informação 
para as redes sociais, quer das entidades, quer um suporte mais global ao 
sistema 
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EXP43 Exploração Monetização 
(Funcional) 

- Proposta de negócio O proprietário terá a opção de comprar os produtos produzidos no sistema 
a preços mais apelativos 
  

 

Anexo G – Matriz de avaliação qualitativa dos riscos 

Tabela XI - Avaliação qualitativa dos riscos 

Cód. Fase Descrição do Risco 
Impacto 

Prob. 
(P) P*I Grau 

Custo Prazo Quali
d. 

Total 
(I) 

R1 I Falta de meios logísticos para acompanhamento no terreno dos utilizadores 0.8 1 1 0.93 0.4 0.37 Risco Moderado 
R2 I Indisponibilidade de determinados recursos 1 0.4 1 0.80 0.4 0.32 Risco Moderado 
R3 I Complexidade do negócio 0.6 0.2 1 0.60 0.8 0.48 Risco Elevado 
R4 I Incerteza de requisitos ou âmbito mal definido 1 0.8 0.8 0.87 0.6 0.52 Risco Elevado 
R5 I Acesso ao sistema, falta de acesso à internet e/ou mercados aplicacionais 1 0.6 1 0.87 0.9 0.78 Risco Elevado 
R6 I Acesso e capacidade de operação de equipamentos móveis 0.6 0.2 1 0.60 0.9 0.54 Risco Elevado 
R7 I Complexidade e volume de dados 0.8 0.6 1 0.80 0.8 0.64 Risco Elevado 
R8 I Qualidade dos dados. 0.4 0.4 0.8 0.53 0.6 0.32 Risco Moderado 
R9 I Sobreposição de parcelas e outros dados conflituantes 0.8 0.8 1 0.87 0.6 0.52 Risco Elevado 
R10 I Erros e omissões dos testes. Falha na cobertura das funcionalidades 1 0.8 1 0.93 0.4 0.37 Risco Moderado 
R11 I Segurança de informação 1 0.8 1 0.93 0.4 0.37 Risco Moderado 
R13 I Equipa sem exclusividade 0.6 0.4 0.8 0.60 0.6 0.36 Risco Moderado 
R14 II Quantidade e complexidade de Imposições legais  0.6 0.8 1 0.80 0.4 0.32 Risco Moderado 
R15 II Complexidade do negócio 0.6 0.4 1 0.67 0.9 0.60 Risco Elevado 
R16 II Especificações acima da expectativas  do cliente 1 0.6 1 0.87 0.9 0.78 Risco Elevado 
R17 II Dispersão geográfica 0.4 0.6 0.8 0.60 0.9 0.54 Risco Elevado 
R18 II Procedimentos legais das transações (venda e arrendamento) 0.6 0.8 1 0.80 0.8 0.64 Risco Elevado 

R19 II 

Falta de qualidade dos dados, nomeadamente para formalização do processo 
de arrendamento: quer pelo registo incorreto de parcelas, quer por 
identificação incorreta do legítimo proprietário 0.6 0.4 1 0.67 0.4 0.27 Risco Moderado 
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R20 II Acesso ao sistema, falta de acesso à internet e/ou mercados aplicacionais 0.8 0.6 0.6 0.67 0.4 0.27 Risco Moderado 
R21 II Falta de integração com associações e organismos públicos 0.8 0.4 0.6 0.60 0.8 0.48 Risco Elevado 
R22 II Complexidade e volume de dados 1 0.4 1 0.80 0.6 0.48 Risco Elevado 
R23 III Equipa sem exclusividade 1 0.8 1 0.93 0.4 0.37 Risco Moderado 
R24 III Complexidade das interfaces e processos de I/O 1 0.6 1 0.87 0.4 0.35 Risco Moderado 
R25 III Falta de capacidade técnica 1 1 1 1.00 0.2 0.20 Risco Moderado 
R26 III Tecnologia de ponta: Expert system e Knownledge database 0.6 0.6 0.6 0.60 0.8 0.48 Risco Elevado 
R27 III Inexperiência 1 0.6 0.8 0.80 0.4 0.32 Risco Moderado 
R28 III Existência de questões, e/ou pedidos de alteração não definidos 1 0.4 0.8 0.73 0.4 0.29 Risco Moderado 
R29 III Acesso a peritos para construção do sistema pericial 1 0.6 1 0.87 0.8 0.69 Risco Elevado 
R30 III Inexistência de ferramentas 0.8 1 0.4 0.73 0.6 0.44 Risco Moderado 
R31 III Expectativa defraudadas do utilizador.  1 0.8 0.4 0.73 0.6 0.44 Risco Moderado 
R32 III Complexidade e volume de dados 0.8 1 1 0.93 0.8 0.75 Risco Elevado 
R33 III Existência de questões, e/ou pedidos de alteração não definidos 0.8 0.6 0.8 0.73 0.6 0.44 Risco Moderado 
R34 III Dimensão do sistema 0.6 0.8 0.6 0.67 0.8 0.53 Risco Elevado 
R35 III Falta de integração com associações e organismos públicos 1 1 1 1.00 0.2 0.20 Risco Moderado 
R36 IV Dados críticos para o utilizador: gestão da exploração 1 0.6 0.6 0.73 0.2 0.15 Risco Baixo 
R37 IV Utilização indevida da plataforma B2B 0.8 0.6 1 0.80 0.9 0.72 Risco Elevado 
R38 IV Utilização indevida da plataforma B2C 0.4 0.6 0.8 0.60 0.9 0.54 Risco Elevado 
R39 IV Controlo de informação da bolsa de serviços 0.4 0.4 1 0.60 0.9 0.54 Risco Elevado 
R40 IV Resposta imprópria do sistema, indução de erro para exploração 0.8 0.6 1 0.80 0.9 0.72 Risco Elevado 
R41 IV Perdas de exploração 1 0.6 1 0.87 0.9 0.78 Risco Elevado 

R42 IV Dificuldade na cobertura de todas as situações críticas passiveis de acontecer 0.4 0.4 1 0.60 0.9 0.54 Risco Elevado 
R43 IV Inércia no registo de informação do sistema, afastando a sua utilização 0.8 0.4 1 0.73 0.9 0.66 Risco Elevado 
Risco Total das Ameaças: 0.48 Risco Elevado 
Matriz de Avaliação Qualitativa dos Riscos - Oportunidades 

Cód. Fase Descrição do Risco 
Impacto 

Prob. 
(P) P*I Grau 

Custo Prazo Quali
d. 

Total 
(I) 

R12 I Acesso a equipamentos móveis. Internet 0.2 0.2 0.2 0.2 0.9 -0.18 Risco Baixo 
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R17 II Dispersão geográfica 0.2 0.2 0.2 0.2 1.9 -0.38 Risco Baixo 
R26 III Tecnologia de ponta: Expert system e Knowledge database 0.2 0.2 0.2 0.2 0.9 -0.18 Risco Baixo 
Risco Total das Oportunidades: -0.25 Risco Baixo 

RISCO GLOBAL DO PROJETO (= MÉDIA DAS AMEAÇAS E DAS OPORTUNIDADES):  0.43 
Risco 
Moderado 

Graus de Classificação de Risco      
Risco Elevado risco > 0,45      
Risco Moderado 0,15 < risco ≤  0,45      
Risco Baixo risco ≤  0,15         

Escala de Impacto 
Objetivo do Projeto Muito Baixo: 0,1 Baixo: 0,3 Moderado: 0,5 Alto: 0,7 Muito Alto     0,9 

Custo  Até 5%  de 5 a 10% de 10 a  15% de 15 a 20% > 20% 
Prazo Até 2% de 2,1 a 3%  de 3,1 a 4% de 4,1 a 5% > 15% 
Qualidade Degradação insignificante da 

qualidade 
Alguma redução 
da qualidade 

Redução significativa da 
qualidade 

Redução 
inaceitável da 
qualidade 

Produto final do projeto é inútil 

 

 


