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Sobre

O consórcio VINIoT é composto por centros 
de referência no setor, especialistas em novas 
tecnologias, formação e transferência de 
resultados, com vasta experiência em viticultura

Um projeto de serviço 
de viticultura de 
precisão baseado 
numa rede de 
sensores IoT para as 
PME 



O nosso  
trabalho

Design e arquitetura de sensores e IoT
Projeto de arquitetura de sensores e IoT para o 
desenvolvimento do serviço VINIoT

Desenvolver algoritmos de IA
Imagem multiespectral e redes de sensores para 
monitorização de Vinhas

Teste e validação do sistema
O serviço VINIoT será validado em 4 quintas piloto 
localizadas em diferentes regiões do espaço SUDOE: 
Galiza, La Rioja, Douro-Portugal e Sul de França.

Transferência para as PME
Transferência de tecnologia para as empresas vitivínicolas 
e outros stakeholders do sector da Vinha e do Vinho

 
Resultados

Serviço VINIoT
Serviço tecnológico de monitorização da vinha 
que permitirá às PME do sector vitivinícola do 
Espaço SUDOE monitorizar as suas plantações 
remotamente e a vários níveis de precisão (uva, 
planta, parcela e quinta). O serviço monitorizará 
parâmetros vitivinícolas relevantes, tais como o 
estado hídrico, a maturação da uva ou pragas 
(estado fitossanitário). Proporcionará um sistema 
de alertas para os técnicos e permitirá fazer 
correções precoces, reduzindo o custo de produção 
e melhorando a qualidade global do vinho.

Manual VINIoT
Um guia especialmente destinado a utilizadores do 
setor vitivinícola, co-criado com o apoio de todos os 
parceiros.

Visitas às vinhas
Transferir os resultados durante visitas 
personalizadas às quintas e adegas das diferentes 
regiões que participam no projeto.

Formação
Será fornecida formação às PME do setor 
vitivinícola, bem como formação e-learning a 
especialistas para a implementação do serviço 
VINIoT noutras regiões.

Helpdesk
Um serviço onde poderá questionar alguns 
especialistas. Entretanto, envie-nos as suas questões 
para: helpdesk@viniot.eu

VINIoT  
HUB

O VINIoT HUB será um ponto de encontro para todos 
os stakeholders (empresas vitivinícolas, adegas, 
comissões vitivinícolas, fornecedores de tecnologia ...) 
As atividades do VINIOT HUB serão abertas não apenas 
ao consórcio, mas também a centros e empresas 
interessadas no Serviço VINIoT.


