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Inovação

Investigadores criam 
robô para ajudar  
produtores de vinho 
Um robô desenvolvido 
por uma equipa que inclui 
investigadores portugueses 
vai recolher informações 
no terreno para ajudar 
os produtores de vinho a 
tomarem as melhores decisões 
sobre a gestão dos vinhedos. 
Carlos Lopes, professor 
do Instituto Superior de 
Agronomia, avançou à agência 
Lusa que em meados de Julho 
o protótipo terá as câmaras de 
recolha de imagens montadas 
e “vai circular na vinha de 
forma autónoma”. O projecto, 
que decorre até 2016, reúne, 
além de Portugal, parceiros de 
Espanha, Roménia, Hungria 
e Itália. A intenção é criar 
um robô “vinhateiro” para 
optimizar a gestão no terreno e 
contribuir para a obtenção de 
vinho de qualidade e de forma 
eficiente.
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Um robô desenvolvido por uma
equipa que inclui portugueses vai
recolher informações no terreno
para ajudar os produtores de vinho
a tomarem as melhores decisões
sobre a gestão dos vinhedos, disse
ontem um responsável pelo pro-
jeto.
Carlos Lopes, professor do Instituto
Superior de Agronomia (ISA) e res-
ponsável pelo projeto de investiga-
ção nesta entidade, avançou à
agência Lusa que em meados de
julho o protótipo terá as câmaras
de recolha de imagens montadas,
pela primeira vez, e que o robô "vai
circular na vinha de forma autó-
noma", com todos os elementos
desenhados pela equipa.
O projeto, que decorre até 2016,
reúne parceiros de Espanha, Ro-
ménia, Hugria e Itália, além de Por-
tugal, e pretende criar um robô
"vinhateiro" para otimizar a gestão
no terreno e contribuir para a ob-
tenção de vinho de qualidade, de
uma forma eficiente.

Robô vai ajudar
produtores de vinho
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