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Lema
Pés na terra, olhos no futuro

Missão
Com as seguintes linhas orientadores
•

Mesmo os mais tradicionais agricultores vão ter de se transformar em empresários agrícolas, sob
pena de desaparecerem para dar lugar a novos intervenientes.

•

As tecnologias de informação são fundamentais para ganhos de eficiência em todos os sectores de
actividade.

•

As agro-indústrias terão um papel cada vez mais importante no mundo rural.

Desde 1998 que definimos em a nossa Missão:
Reforçar as capacidades de gestão dos empresário do sector agro-industrial e do meio rural em geral,
através da prestação de serviços de consultoria em gestão, apoiados no desenvolvimento e fornecimento de
soluções informáticas específicas.

Visão
Com os seguintes valores:
•

Um cliente satisfeito é um parceiro com quem aprendemos e é a melhor fonte de novos negócios e,
muitas vezes é também a melhor fonte de novos clientes.

•

A qualidade dos nossos serviços e produtos assenta na qualidade da nossa equipa.

•

Os clientes para estarem satisfeitos precisam não só de boas aplicações, mas também de bons
serviços de assistência, formação e consultoria.
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•

As boas aplicações são aquelas que estão em permanente evolução, sempre tendo em conta as
verdadeiras necessidades práticas dos seus utilizadores.

Definimos a nossa Visão:
Quem pensar em Gestão no sector agro-industrial, ou no mundo rural em geral, lembrar-se-á sempre da
AGROGESTÃO.
Ser a melhor empresa de serviços generalistas de Gestão para o sector agro-industrial e no meio rural em
geral.

Pequena resenha Histórica
A FZ AGRO·GESTÃO nasceu em 1998 no seio da AGRO·GES - uma conceituada empresa de estudos e
projectos no meio rural com o objectivo de explorar o mercado dos programas informáticos de gestão da
empresa agrícola e serviços associados. Para isto a empresa produz e comercializa desde a sua criação a
família de produtos AGRO·GESTÃO (® marca registada; © copyright).
A gama de produtos da empresa neste momento já incluí cerca de 25 soluções de licença distintas:
englobados em quatro gamas: Genérica, Zootécnica, Agro-industrial e Soluções Específicas.
O número de utilizadores das aplicações produzidas pela empresa é hoje superior a dois mil, incluindo muitas
casas agrícolas de referência em Portugal continental, Açores e Madeira. Actualmente a principal aposta da
empresa são os clientes do sector de agro-industrial. Neste sector, a FZ AGROGESTÃO começou por angariar
clientes de mais pequena dimensão, mas conta hoje na sua carteira de clientes com algumas das maiores
adegas, lagares e outras agro-industrias do país.

A FZ AGROGESTÃO aposta forte nas tecnologias mais recentes para satisfação de necessidades particulares.
Soluções multi-posto (back-end / front-end; Cliente / Servidor) para rede locais e processos de replicação /
sincronização de informação são exemplos de tecnologias correntemente utilizadas pela empresa. Vários
trabalhos de software personalizado e alguns produtos utilizam a recolha de informação através de
dispositivos móveis (pocket PC).
Na área da Internet a empresa desenvolve sites, contando já com um pequeno conjunto de projectos no seu
portfólio:
•

Agrotejo - http://www.agrotejo.pt/
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•

Academia de Engenharia - http://www.academia-engenharia.org/

•

Caves Santa Marta - http://www.cavessantamarta.pt/

•

Federação de Agricultura de Trás-os-Montes e Alto Douro - http://www.fata.pt/

•

António Ramalho - http://www.antonioramalho.com/

•

Fundação Eugénio de Almeida - http://www.fundacaoeugeniodealmeida.pt/

•

Amigos da Fundação - http://www.fundacaoeugeniodealmeida.pt/amigos/

•

Banco de Voluntariado - http://www.fundacaoeugeniodealmeida.pt/banco-voluntariado

•

Observatório Social do Alentejo - http://www.fundacaoeugeniodealmeida.pt/osa

•

Conjunto Arqueológico Herdade das Murteiras - http://fundacaoeugeniodealmeida.pt/murteiras

•

FZ AGROGESTÃO - http://agrogestao.com/

•

FEPABO - Federação Portuguesa de Bovinicultores - http://www.fepabo.pt/

As propostas que actualmente apresentamos prevêem uma solução completamente dinâmica e com todos os
conteúdos actualizáveis pelos responsáveis autorizados sendo a própria estrutura é editável e passível de ser
alterada por estes em qualquer momento e em qualquer grau.

Prémios e Distinções
Em 2010 a FZ AGROGESTÃO - Consultoria em Meio Rural, Lda foi distinguida pelo segundo ano consecutivo,
pela qualidade do seu desempenho e perfil de risco, como PME Líder, no âmbito do Programa FINCRESCE.

A aplicação AGROGESTÃO ® foi distinguida na quinta edição do Concurso Nacional de Software Microsoft . A
aplicação alcançou o terceiro lugar na categoria "Gestão" na edição mais disputada de sempre daquele
concurso. A cerimónia de entrega de prémios decorreu no dia 28 Maio de 2002 em Lisboa.
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O projecto de criação da empresa FZ AGRO.GESTÃO foi apresentado ao concurso da "Academia dos
Empreendedores" da Associação Nacional de Jovens Empresários na sua primeira edição tendo sido
nomeado para 2 "Óscares da Academia" - "Cybernegócio" e "Empreendedor do Ano" (1999).

Consultoria
A consultoria é um pilar fundamental de actividade da FZ AGROGESTÃO e aquele que melhor ajuda a empresa
na sua missão de reforço das capacidades de gestão dos empresários agrícolas.
Com uma experiência acumulada de mais de uma centena de milhar de horas de trabalho com agricultores e
empresários, a empresa assegura um importante contributo na melhoria da organização das empresas e
associações do meio rural e ainda no suporte à decisão fundamentada. Uma meia dúzia de consultores da
empresa estão permanentemente no terreno a trabalhar com empresários agrícolas para ajuda-los a tomar
melhores decisões.
Os nossos consultores trabalham em conjunto com os empresários para os ajudar nas seguintes áreas:
- Diagnóstico e Levantamento de necessidades dos processos de gestão;
- Análise dos processos e sistemas de informação, e planeamento de implementação dos mesmos;
- Análise de resultados analíticos;
- Auditoria de gestão;
- Eficiência operacional.
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Formação
A empresa é entidade acreditada pelo Instituto para a Qualidade na Formação (ex-INOFOR) para conceber,
desenvolver e organização materiais e acções de formação. Neste capítulo a empresa foi responsável pela
reestruturação e monitorização do curso de formação para técnicos de centros de gestão do Ministério da
Agricultura. A FZ AGROGESTÃO integrou também a equipa de um projecto de formação global em gestão
agrícola com aquele ministério, o Instituto Superior de Agronomia e a AGRO.GES. No âmbito desse projecto
foram desenvolvidos Manuais de Gestão Agrícola destinados a dois tipos de formandos: os técnicos agrícolas
e

os

agricultores.

Podem-se

encontrar

estes

conteúdos

didácticos

em:

http://www.agrogestao.com/pagina.asp?ID=60

A empresa já desenvolveu acções de formação versando as temáticas da gestão agrícola e da informática na
agricultura em dezenas de centros de formação. Ainda neste capítulo é de salientar a colaboração com o
Instituto Superior de Agronomia na qual se inclui a elaboração de software em versões de ensino, elaboração
do programa da disciplina de Contabilidade Agrícola e monitoragem de aulas práticas.
A FZ AGROGESTÃO também procura desenvolver a ACADEMIA AGROGESTÃO ®. Esta aposta passa pelo
desenvolvimento de planos de acção de formação desenhados para dois perfis distintos de formandos: os
estudantes das ciências agrárias que pretendem valorizar o seu curricula e os profissionais do sector que
pretendem aprofundar as suas capacidades profissionais na área da informática. A Associação de Estudantes
do ISA foi um dos primeiros parceiro desta iniciativa, mas outras “escolas” agrícolas se seguiram.
ACADEMIA AGROGESTÃO ® em http://www.agrogestao.com/academia/
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A equipa
Organigrama
Direcção
Frederico Avillez
José Pedro Salema

Gestão Comercial
Natacha Cunha
Apoio Administrativo
Mafalda Campos

Coordenação Técnico-Pedagógica
Albino Cordeiro

Programação
Miguel Santos
Paulo Ferreira
Nuno Lima

Consultoria
Cláudia Antunes
Gonçalo Manito
Tiago Brito
Maria João Correia
Helena Ramalho
Miguel Cachão
Nuno Oliveira
Pedro Janeiro

Caracterização

Coordenação Executiva / Financeira
Frederico Avillez

José Pedro Salema

Eng.º Agrónomo (ISA),

Eng.º Agrónomo (ISA),

MBA (UNL)

MBA (UCP), Mestrado Gestão (UCP)

Coordenação Técnico / Pedagógica
Albino Cordeiro
Eng.º Agrónomo (ISA),
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Formadores / Consultores
Frederico Avillez

José Pedro Salema

Eng.º Agrónomo (ISA), MBA (UNL)

Eng.º Agrónomo (ISA), MBA (UCP), Mestrado Gestão (UCP)

CAP: Desde 18/01/1999

CAP: Desde 18/01/1999

Albino Cordeiro

Gonçalo Manito

Eng.º Agrónomo (ISA)

Eng.º Agrónomo (ISA)

CAP: Desde 01/12/2004

CAP: Desde 11/08/2003

Cláudia Antunes

Tiago Brito

Eng.ª Agrónoma (ISA)

Eng.º Agrónomo (ISA)

CAP: Desde 01/12/2004

CAP: Desde 20/11/2004

Albino Cordeiro

Paulo Ferreira

Eng.º Agrónomo (ISA)

Eng.º Agrónomo (ISA)

CAP: Desde 24/11/2003

CAP: Desde 12/11/2005

Miguel Ganilho

Maria João Correia

Eng.º Florestal (ISA)

Eng.ª Agrónoma (ISA)

CAP: Desde 11/08/2003

CAP: Desde 26/02/2009

Helena Ramalho

Pedro Janeiro

Eng.ª Zootécnica (Univ. Évora)

Eng.º Agrónomo (ISA)

CAP: Desde 03/03/2009

CAP: Desde 2010

Rita Almeida

Miguel Cachão

Eng.ª Agrónoma (ISA)

Eng.º Zootécnico (Univ. Évora)

CAP: Desde 23/05/2009

CAP: Desde 23/05/2009

Nuno Oliveira
Eng.º Agrónomo (ISA)
CAP: À espera da entrega do CAP
Apoio Administrativo
Mafalda Campos
Gestão Comercial
Natacha Cunha
Eng.ª Agrónoma (ISA)

Apoio Informático
Miguel Ganilho

Paulo Ferreira

Eng.º Florestal (ISA)

Eng.º Agrónomo (ISA)

Analista / Programador

Programador

Nuno Lima
Eng.º Informático (UNL - FCT)
Programador / Hardware
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Projecto TRACE
O projecto TRACE, financiado pelo QREN, nasce do protocolo celebrado entre a MALTIBÉRICA SA (produtora
de malte para a UNICER), a AGROGESTÃO e a AGROGES, e têm como objectivo o desenvolvimento de um
sistema de controlo de produção de malte já existente e um novo sistema de benchmarking económico e
ambiental para os seus produtores de cevada.
Para atingir este resultado, o projecto denominado TRACE agrega o conhecimento científico proveniente das
vertentes de melhoramento de variedades e das boas práticas agrícolas a definição de indicadores ambientais
úteis à avaliação de culturas arvenses em Portugal.
Daqui resultará um sistema informático, extensível a qualquer indústria agro-alimentar, que permitirá uma
análise comparativa de custos económicos e ambientais entre itinerários técnicos, variedades de cevada e
culturas arvenses alternativas.
Deste modo, o projecto TRACE pretende simultaneamente justificar, dos pontos de vista económico e
ambiental, o trabalho que tem sido desenvolvido no melhoramento de variedades e de técnicas culturais em
unidades de investigação, assim como aumentar a competitividade de todas as empresas envolvidas:
MALTIBÉRICA (produto desenvolvido com preocupações ambientais que suporta a produção nacional) e
empresas agrícolas (apostar na melhoria do desempenho económico e na qualidade e na sustentabilidade
ambiental como elemento diferenciador).
A FZ AGROGESTÃO afirma-se assim como uma empresa capaz de responder, junto das grandes unidades
agro-industriais portuguesas, aos novos desafios que tornam indissociável a sustentabilidade ambiental do
desempenho económico das empresas.
Plataforma WEB em desenvolvimento: agrogestao.net

Projecto em curso com o apoio:

FZ AGROGESTÃO – Consultoria em Meio Rural, Lda.
Av. República 412  2750-475 Cascais
Tel: 214 847 450  Fax: 214 847 441  mail@agrogestao.com
N.º Contribuinte: 504 142 186 - MCRC Cascais n.º 10382 - Capital Social: 50.000€

■ ■ w ww . ag ro g e stao . c o m

Parcerias
No desenvolvimento das suas actividades a FZ AGROGESTÃO privilegia o estabelecimento de parcerias que a
ajudem a oferecer uma melhor solução aos clientes. Nesse sentido a FZ AGROGESTÃO têm parcerias de
diferentes tipos.

Parcerias de Serviços
AGRO.GES, sociedade de estudos e projectos, Lda
A AGRO.GES desenvolve desde há 19 anos actividade de consultoria de gestão e planeamento estratégico nos
sectores agrícola e agro-industrial, aposta neste momento em novos serviços.

A aquisição de novas valências permite aos clientes da AGRO.GES e da FZ AGROGESTÃO integrar uma larga
abrangência de soluções de consultoria nas áreas, técnica, económica, de qualidade e ambiental.
São realizados em parceria com a AGRO.GES os serviços:
Soluções de gestão da Qualidade;
Soluções de Sustentabilidade para as empresas.
MindImage DESIGN
A parceria com a empresa MindImage Design permite adicionar ao serviço de desenvolvimento de websites
da FZ AGROGESTÃO a criação de um design apelativo para as páginas a desenvolver. A estrutura gráfica dos
interfaces será cuidadosamente estudada com a ponderação de imagens, cores, textos e animações.
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Alladin Knowledge Systems - lider mundial em sistemas para a administração dos direitos de software
Desde a sua fundação em 1998 a FZ AGROGESTÃO utiliza o sistema HASP para gestão dos seus direitos
digitais de software.

ASSOFT - Associação Portuguesa de Software
Desde Junho de 1994, a ASSOFT - Associação Portuguesa de Software encontra-se registada na Direcção
Geral de Espectáculos, como entidade de gestão colectiva exercendo a custódia de códigos-fonte
relativamente aos produtos de software criados e produzidos pelos seus representados. Desde 1998 que a
FZ AGROGESTÃO tem as suas soluções registadas/depositadas neste organismo.

Parcerias de Imprensa
As parcerias com revistas dedicadas ao mundo rural pretende fornecer um contributo para o aumento das
capacidades de gestão dos empresários agrícolas portugueses e para a melhoria da competitividade das suas
empresas.

Vida Rural
Depois de em 2006 a FZ AGROGESTÃO ter assinado a rúbrica AGROGESTÃO em que apresentava um curso
de gestão agrícola e em 2007 ter publicado o casos de sucesso de clientes seus nesta revista, em 2008
editou uma adaptação dos conteúdos do manual para agricultores de Formação Global em Gestão Agrícola,
realizados pela ADISA, AGROGES, FZ AGROGESTÃO, e IDRHa com o apoio do programa AGRO medida 7.
A publicação de elementos formativos na forma de estudo de caso pretendia fornecer aos leitores
ferramentas de gestão úteis para o seu dia a dia como empresários agrícolas de uma forma simples e
acessível.
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Revista Jovem Agricultor - AGROINOVAÇÃO
AGROINOVAÇÃO consiste num suplemento, cuja responsabilidade editorial é da FZ AGROGESTÃO, esteve
integrado na revista Jovem Agricultor editada pela AJAP. Este suplemento pretendeu introduzir de forma
muito breve novidades nos sectores agrícola e agro-industrial. Era composto por um artigo que apresentava
uma inovação tecnológica ou um fruto de investigação científica com aplicação directa em agricultura, um
debate sobre um assunto actual onde são emitidas duas opiniões distintas e um artigo sobre possíveis
oportunidades de mercado. Após os artigos existia ainda um estudo de caso para formação em gestão
agrícola contínuo, a ser coleccionado ao longo dos vários números do destacável.

Parcerias de Integração de Aplicações
Desde à largos anos que a FZ AGROGESTÃO definiu a estratégia de estabelecer parcerias fortes de
integração com as principais softwares houses em Portugal. Essa estratégia têm sido prosseguida de forma
persistente e continuada, permitindo neste momento apontar para fortes colaborações de cariz comercial
com algumas destas empresas. Neste momento a FZ AGROGESTÃO têm parcerias formais com as seguintes
empresas:
ARTSOFT - TI Tecnologia Informática, SA
ETICADATA SOFTWARE, Lda
PRIMAVERA, BSS
Pode ainda referir que têm competências formais de integração com ainda outros softwares de destaque:
SAGE, PHC e SAP.

Parcerias Financeiras
Parceria com o BPI
A parceria firmada entre o BPI e a AGROGESTÃO permite oferecer o acesso a soluções de financiamento para
aquisição dos nossos produtos e serviços.
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Parceria com a GRENKE
O RENTING (ou Aluguer Operacional) é considerado por muitos melhor do que a compra. Esta parceria entre a
AGROGESTÃO e a GRENKE permite o acesso fácil dos nossos clientes a este instrumento financeiro.
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Formação-Acção
A empresa FZ AGROGESTÃO tem uma larga experiência em formação, em particular Formação-acção.
Desde 2002/2003 a trabalhar em projectos desta tipologia, já trabalho em projectos ligados a diferentes
OI’s, nomeadamente a CAP e a AIP. Neste momento está envolvida em projectos da Iniciativa Formação
Empresários, que estão a dar os primeiros passos, também com os OI’s CAP e AIP.
Ao todo, a experiência da FZ AGROGESTÃO em formação-acção, ultrapassa as 93.300 horas.
Em termos de Formação em Sala, no âmbito dos comunitários anteriores, entre outros, num projecto da CAP
e outro com a AIP, a FZ AGROGESTÃO acumulou mais de 3.700 Horas de experiência.

Gestão Agrícola, alfaia do Futuro - Projecto de Formação/Consultoria para PME's
O projecto "Gestão Agrícola - Alfaia do Futuro" coordenado pela Confederação dos Agricultores de Portugal,
entre 2003 e 2005, e tinha como objectivo principal o reforço das capacidades de gestão dos empresários
portugueses.
As empresas apoiadas no âmbito deste projecto receberam visitas semanais de um formador ligado às
associações locais para apoio nas áreas técnicas de produção e visitas mensais de um consultor da FZ
AGROGESTÃO para apoio ao nível da gestão da empresa.
Através deste projecto foram apoiadas cerca de 800 empresas com enorme sucesso. Os métodos modernos
de formação / consultoria, assentes na resolução dos problemas reais no local de trabalho, aliados à
utilização de ferramentas específicas de gestão são os principais responsáveis por este sucesso.
Empresas e Associações envolvidas:
Ano

Empresas

Associações

2003

82

8

2004

373

20

2005

417

40

No dia 8 de Junho 2005 decorreu o 1º Encontro Nacional “Gestão Agrícola: Alfaia do Futuro”, integrado no
programa da Feira Nacional de Agricultura. Estiveram presentes mais de mil empresários agrícolas
utilizadores das aplicações AGROGESTÃO com os "pés e na terra e olhos no futuro"!
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Gestão Agrícola, Alfaia do Futuro 2009 / 2010 – Projecto POPH 3.1.1 - FormaçãoAcção para PME’s – CAP
Nos anos 2009 e 2010 a CAP voltou a reeditar o Projecto, agora no âmbito do novo Quadro Comunitário –
QREN – POPH Medida 3.1.1 – Formação-acção.
Grande parte das Entidades Beneficiárias seleccionadas pela CAP voltaram a escolher a FZ AGROGESTÃO, e o
resultado foi um novo grande projecto com 14.000 horas de consultoria e muitas mais de formação.
Ano

Empresas

Associações

2009

232

17

2010

237

26

Agro MOVEPME – Projecto POPH 3.1.1. - Formação-Acção para PME’s - AIP
O projecto agroMOVE PME, enquadra-se no sub-projecto mGEST, do projecto MOVE PME, gerido pela
Associação Industria Portuguesa (AIP) - enquadrado pelo Programa de Formação Acção para PME – Tipologia
3.1.1 – Eixo 3 do POPH.
A FATA - Federação da Agricultura de Trás-os-Montes e Alto Douro é uma Entidade Beneficiária com o
objectivo de reforçar o trabalho que tem feito em prole da região e do sector agrícola em particular.
Sendo as empresas agrícolas da região particularmente fragilizadas em termos de conhecimentos de gestão,
o projecto visa reforçar essas competências junto dos activos e empresas da região.
No sentido de reforçar a já considerável experiência da FATA em matéria de formação-acção, foi estabelecida
uma parceria estratégica com a FZ AGROGESTÃO. A parceria prevê a partilha de responsabilidades
formativas entre as duas entidades.
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Foi também estabelecida uma parceria com a CONSULTUA – Ensino e Formação Profissional, Lda, que é
promotora de um Centro de Novas Oportunidades, pertencente à Rede Nacional, autorizado através do
despacho conjunto n 26 434/2004, esperando com isso abrir a “porta” para a qualificação da população
activa, aos destinatários do projecto.
O projecto inclui as seguintes fases de intervenção:
•

Levantamento e Diagnóstico;

•

Formação em sala;

•

Elaboração de Plano de Acção;

•

Implementação do Plano de Acção;

•

Workshop de Avaliação Intercalar;

•

Avaliação das melhorias implementadas.

Iniciativa Formação Empresários 2010 / 2011 - Projecto POPH 3.1.1. - FormaçãoAcção para PME’s - CAP
No âmbito da Iniciativa de Formação Empresários a FZ AGROGESTÃO está a em fase de arranque de 3
projectos de 10 Empresários cada um, ligado ao OI CAP. Estes projectos decorrem na Guarda, Cadaval e
Évora, e decorrerão até Junho de 2011.
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Iniciativa Formação Empresários 2010 / 2011 - Projecto POPH 3.1.1. - FormaçãoAcção para PME’s - AIP
No âmbito da Iniciativa de Formação Empresários a FZ AGROGESTÃO está a em fase de arranque de 6
projectos de 13 Empresários cada um, ligado ao OI AIP. Estes projectos decorrem em Trás-os-Montes e
decorrerão até Junho de 2011.
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