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SISTEMATIZAÇÃO DE IDEIAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS À CINEGÉTICA

Ideia inovadora – APP PARA INVENTARIAÇÃO DA FAUNA

1. Resumo da ideia de inovação

Esta ideia consiste no desenvolvimento de uma aplicação para telemóvel que permite

recolher dados que avaliam a densidade, a abundância e a distribuição dos animais.

Estes dados permitem conhecer a tendência das populações das espécies cinegéticas

de caça maior e menor. Tendo acesso à internet, o utilizador poderá, com esta

ferramenta, evoluir e passar da observação empírica, para uma observação metódica e

científica que recolhe dados em formato digital, que são transmitidos a uma

plataforma e tratados rigorosamente. Pode ser uma recolha local, apenas para a zona

de caça, ou para uma base de dados nacional ou internacional.

A aplicação está preparada para recolher e ordenar criteriosamente a informação dos

seguintes censos: Aves residentes; Aves migratórias; Coelhos e Lebres; Caça Maior. E

dados: Registo de capturas e peças abatidas (nas caçadas, o número, a espécie, o

género e idade), registo e localização de observações e recolha de animais doentes

(sarna, mixomatose, D.H.V., etc.); registo de outras observações (contagens pontuais,

de passagens, nos pontos de água, dormidas, entre outros.

2. Pontos Fracos

Necessidade de sensibilização das autoridades competentes, para a necessidade de

implementar e fazer cumprir Legislação, relativamente à gestão das Zonas de Caça, que

incluam a elaboração de censos plurianuais das diferentes espécies, que permitam

aferir anualmente a dimensão das populações e desta forma, gerir sustentavelmente as

mesmas e o seu habitat. A elaboração periódica de censos permite restabelecer os
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efetivos das espécies autóctones, de elevado valor ecológico e ambiental, e cuja

preservação futura é essencial e urgente.

3. Categorização da ideia de inovação/Etapa de processamento na cadeia de

valor

Inovação de produto – a ideia pretende o desenvolvimento de um novo

produto/serviço ainda não existente no mercado português e que pode ser muito

interessante para a melhoria da gestão e para garantir a sustentabilidade das

populações cinegéticas e da biodiversidade.

4. Prova de Tecnologia e/ou de conceito

Exemplos de projetos semelhantes:

https://www.gwct.org.uk/partridge

https://www.fundacionartemisan.com/investigacion/observatorios-cinegeticos/

5. Desenvolvimento das etapas necessárias para a implementação do projeto

Os passos necessários ao desenvolvimento desta ideia incluem:

1 - Aquisição da Licença ou Patente - Realizar o processo de aquisição de licenciamento

e registo de patente da App.

2 – Formação - Capacitar formadores que posteriormente instruam, Proprietários,

Gestores, Agricultores, Guardas, Tratoristas, etc. das propriedades e zonas de caça, no

uso eficaz desta ferramenta informática por estes futuros operadores.

3 – Identificação do mercado potencial

Elaborar uma lista alargada de Zonas de Caça e Propriedades agrícolas que tenham

ainda alguma caça e caçadas regulares e que, no caso das espécies de caça sedentárias,

não efetuem Censos;

4 – Divulgação e Sensibilização para uso da App
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Promover ações de divulgação e de formação demonstrando o uso eficiente, correto e

seguro desta ferramenta;

5 – Contratos de Fidelização

A comercialização e distribuição da App pode ser conjugada com um contrato de

gestão e fidelização que assegure que os dados e informações obtidos serão

completamente inviolados e que, a obtenção dos dados é replicada pelo menos

durante 5 anos visando a consistência da informação obtida.1

6. Recursos necessários

Recursos humanos:

- Consultadoria para cada caso:

Gestor cinegético/Biólogo

Comercial(ais)

- Licença para comercialização da Aplicação;

- Aplicação com o software informático;

- Telemóvel;

- Computador + Impressora

- Binóculos;

- Telescópio;

- Viatura 4x4.

1
O contrato de fornecimento de serviços pode ter 2 opções: Os Censos e tratamento dos dados podem ser efetuados pelo Gestor

ou Proprietário, ou pode ser complementado com o serviço completo (serviço de obtenção e tratamento de dados da Gestão

Cinegética).
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