


Quem sou academicamente:

• Engenheiro Electrotécnico – Ramo de Automação e  Controlo –
Licenciado na Ualg em 2012

• Formação Jovem Agricultor – 2013

• Pós-graduação - Curso Geral de Gestão 32ª edição da Nova School of
Business and Economics - 2014



Percurso profissional

• Montagem de reservatórios de água, sistemas de bombagem e 
filtragem, sistemas de rega e de fertirrega

• Intervenções e visitas técnicas a clientes agrícolas

• Após terminar o curso de Engenharia
• Direção de obra

• Dimensionamento e projeto de instalações elétricas, bombagem filtragem e 
rega

• Programação de PLC’s e consolas tácteis

• Arranque e ensaio de grupos de bombagem e parametrização de Variadores

• Direção de empresas e projectos ligados às novas tecnologias



O que é o Grupo Hubel:

Fundado em 1982, o Grupo Hubel está desde o início da sua atividade ligado às áreas da água e da 
eletricidade. O crescimento contínuo da atividade, aliado a uma aposta clara na inovação e 
desenvolvimento de novas soluções, permitiu o início da diversificação das suas áreas de negócio na 
década de 1990. 

Hoje o Grupo Hubel está presente no sector dos métodos produtivos e da nutrição vegetal, aqui 
com forte destaque para os adubos líquidos. 

Este é o resultado de uma aposta no capital humano e no conhecimento, na inovação constante e 
na qualidade dos nossos produtos e serviços, mas também na capacidade de identificar 
constantemente novas oportunidades como forma de resposta aos desafios que diariamente nos 
são colocados. 

Contamos com mais de 175 colaboradores que desenvolvem diariamente a sua atividade nas 3 
áreas de negócio do Grupo: 

• Equipamentos inteligentes

• Nutrição Vegetal e Métodos Produtivos

• Automação, Comunicação e Internet of Things

https://www.hubel.pt/pt/rg/
https://www.hubel.pt/pt/hv/
http://www.hubelpositivelightning.com/pt/
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HUBEL ENGENHARIA, SERVIÇOS 
E INFRAESTRUTURAS, LDA. 

GEPMADRE, LDA. 
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Vendas 2019 13,2M€

Orçamento de
vendas 2020

14,0M€

Empregados 58
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FULGURIT, LDA. ROYAL GREEN - MANUTENÇÃO, 
LDA. 

BIOPOSITIVO II, LDA. 
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Segunda geração

Vendas 2019 880K€

Orçamento
Vendas 2020

880K€

Empregados 2

Vendas 2019 190K€

Vendas 2020 190K€

Empregados 1

Vendas 2019 600K€

Orçamento 
vendas 2020

650K€

Empregados 2

Vendas 2019 160K

Vendas 2020 700K

Empregados 4

Vendas 2019 250K

Orçamento 2020 680K

Empregados 6

Actividade principal
Fertilizantes e soluções para 
agricultura.
Mercado principal:
Agricultura profissional

Actividade principal
Gestão infraestruturas–parques
Principal mercado:
Empresas industriais e de serviços

Actividade principal: 
Royal Green:  Fornecimento e instalação de 
equipamentos e manutenção. Projetos de rega.
Fulgur It – IoT (Internet of things), Software , 
Automação, Indústria 4.0
Principais mercados: (ambas) –Agricultura;  

Indústria; Hotéis e espaços verdes; Municípios



Resumo da última edição

• Prof. Francisco Gomes da Silva – AGROGES
• Necessidade económica e ambiental de aumentar a eficiência hídrica

• Aumento das infraestruturas de retenção e transvase entre estas. 
Disponibilizar o recurso água. Ter uma rede hídrica nacional bem estruturada

• Eng. António Perdigão – DGADR
• Eficiência de rega, transporte, global do projeto

• Contabilidade e produtividade da água

• Sistema de apoio à decisão



Resumo da última edição

• Eng. José Núncio – FENAREG
• Decréscimo de 330.000 ha desde 1989 a 2016

• Armazenamento e escassez de água - foto do rio Tejo vazio

• Eng. David Catita - EDIA
• Qualidade do solo é o principal peso na eficiência hidríca – um bom solo com 

boa carga orgânica permite aproveitar muito melhor a água e nutrientes que 
lhe damos.



Adoção às inovações

• Novas tecnologias são adotadas pela Indústria tipicamente entre 2-3 
anos do seu aparecimento e maturação.

• Por municípios/cidades com 5 anos de atraso em relação à Indústria.

• Pela generalidade do setor agrícola com 5 ou mais anos em relação às 
cidades.



Adoção às inovações em Portugal

• Tipologia de agricultores
• De pequena dimensão, familiares, menor capacidade de investimento, com 

gosto e paixão em agricultura, conhecimento empírico, estão na cadeia de 
valor só como produtores – em extinção.

• De grande dimensão, corporativos, virados para resultados económicos, 
crescente lugares e posições na cadeia de valor, métricas analíticas dos 
resultados – em expansão.

• Universidades, Gabinetes de projeto, Entidades estatais
• Processos lentos, morosos e subfinanciados de testes e ensaios de novas 

tecnologias e com alto risco.



Projetos Típicos – exemplo Amendoal



Cabeçal de campo de duas 
válvulas e comando Monocabo

Programador de rega Agronic
net



O que se pode fazer? Como pode ser o 
futuro? Como melhorar a eficiência hídrica da 
agricultura em Portugal?

Podemos gerir sem medir?



http://www.nesta.org.uk/blog/precision-agriculture-almost-20-increase-income-possible-
smart-farming



IoT, Big Data & Smart Farming is the Future of Agriculture!

http://www.businessinsider.com/internet-of-things-smart-
agriculture-2016-10



Future of Farming: IoT, Agricultural Sensors, & Farming Drones

http://www.businessinsider.com/internet-of-things-smart-
agriculture-2016-10



O necessário para agricultura de precisão

• Estações meteorológicas locais

• Sensores de temperatura e humidade de solo

• Boa fertilização (do solo)

• Controlo e atuação da rega

• Monitorização ambiental em estufas e indoors

• Deteção de pestes e de boa polinização

• Gestão eficiente dos dados adquiridos 

https://lora-alliance.org/sites/default/files/2020-02/smart_agriculture_white_paper_final.pdf



Estações meteorológicas locais



Sensores de temperatura e humidade de solo 
permanentes



Fertilização



Controlo e atuação da rega



Monitorização ambiental em estufas e 
indoors



Deteção de pestes e de boa polinização



Gestão eficiente dos dados adquiridos 



Dados por satélite



Dados por drone

Visita de Doutor
Alta resolução
Identificação de plantas e infestantes
Câmaras multiespectrais entre eles 
infravermelhos e ndvi





Análises locais e laboratoriais e sua evolução



Equipamentos para Eficiência Hídrica



Métricas dos novos projectos de Smart Farm

• Custos com instalação para comando da rega 10 vezes menor

• Áreas possíveis de controlar de maior dimensão, complexidade e 
maior número de válvulas/sectores/parcelas

• Monitorização real da rede de distribuição de rega

• Monitorização e custos energéticos com bombagem mais reduzidos

• Real monitorização de todos os setores/parcelas

• Integração das várias vertentes analíticas numa única plataforma WEB 



30Agronomia em Campo

Fertilizantes, fitossanitários, bioprodutos

mailto:hvd@hubel.pt
http://www.hubelverde.pt/


Projectos eficientes e de alto retorno

mailto:info@fulgurit.pt
mailto:roy@hubel.pt
mailto:Filipe.conceicao@hubel.pt

