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Referências



Software para o Agronegócio 

Desde 1998, a AGROGESTÃO tem-se dedicado ao desenvolvimento de software, à

consultoria e à formação com o objectivo de transformar agricultores em

empresários e melhorar o seu nível de controlo, produtividade e rendimento.

Since 1998 AGROGESTÃO has been coupling software development with training

and consultancy services to transform farmers into agribusiness managers,

improving their level of control, productivity and revenue.



Software para o Agronegócio 

Esta empresa de origem Portuguesa, que conta com milhares de clientes,

desenvolveu uma gama completa de mais de 20 aplicações informáticas de gestão

que abrange desde a produção agrícola até à indústria alimentar.

This Portuguese based software house develops a complete range of more than 20

management applications for the farm and food industry. The vibrant community

of users constantly drives innovation and product improvement.



Criando Valor 

A AGROGESTÃO mantém a sua gama de software em constante desenvolvimento,

procurando dar resposta contínua à evolução das necessidades dos seus clientes e

do mercado em geral.

Através de uma política de estabelecimento de parcerias com os mais diversos

agentes, procura oferecer as melhores soluções e o melhor serviço aos seus

clientes.

AGROGESTÃO aims to continually support its costumers needs and market

demand through focus on constant application development. Knowing that our

clients demand local support, AGROGESTÃO actively seeks to increase its partner

network to provide the best service level.



Testemunhos

“A informática é uma alfaia. Aliás já vai sendo mais importante esta alfaia do que as
outras.”

Criador de Gado, Portugal

“O AGROGESTÃO é um sistema muito completo, mas ao mesmo tempo simples e fácil
de adaptar a cada fazenda. Podemos ter agora um controle fantástico da nossa fazenda,
controlando custos dentro e fora da lavoura.”

Fazenda, Rio Grande do Sul, Brasil

“Queremos mostrar a nossa gratidão pela ajuda que nos têm prestado, sempre que vos
solicitamos, disponibilizando o vosso precioso tempo para resolver algumas dificuldades
que surgem no nosso trabalho.”

Agrupamento de Produtores, Waku Kungo, Angola



Testemunhos

“A facilidade com que visualizamos a rastreabilidade de qualquer produto é
impressionante! (…) É uma ferramenta em que conseguimos apurar todos os custos de
produção e lê-los de uma forma sucinta e de fácil leitura.”

Adega Cooperativa, Douro, Portugal

“O AGROGESTÃO me ajudou no gerenciamento real das horas trabalhadas de cada
funcionário e máquina na fazenda. Hoje sabemos os custos reais das atividades,
produções e máquinas, que facilitará para criarmos qualquer projeto futuro.”

Fazenda, Goiás, Brasil

“O AGROGESTÃO nos beneficiou muito na organização de nossa Cooperativa, pois
através dele ficou fácil de controlar as notas fiscais de produtos agrícolas, o que a
Cooperativa fornece ao produtor em cada safra e o que temos em estoque.”

Agrupamento de Produtores, Waku Kungo, Angola



Parcerias

A politica de expansão da AGROGESTÃO assenta no estabelecimento
de parcerias sólidas com parceiros com forte implantação em cada
local.

Estamos a criar uma rede de parcerias em Portugal e nos nossos 
destinos estratégicos de internacionalização.
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Software

AGROGESTÃO PRODUÇÃO ZOOGESTÃO 

AGROGESTÃO COMERCIAL AGROGESTÃO INDUSTRIAS

G E S T Ã O  D E  I N D Ú S T R I A S  
A G R O - A L I M E N T A R E S



O AGROGESTÃO é utilizado por milhares de utilizadores e é atualmente o 
aplicativo de gestão agrícola mais utilizado em Portugal.

▪ Hortícolas;

▪ Oliveiras;

▪ Pecuária;

▪ Vinícolas.

▪ Algodão;

▪ Café;

▪ Cana;

▪ Frutas;

▪ Grãos;

Solução integrada de gestão para empresas do meio rural, totalmente configurável.

AGROGESTÃO ® Produção



AGROGESTÃO ® Produção

Gestão integrada das actividades
produtivas

Determinação de resultados detalhados por 
diferentes níveis de análise;

O registo completo da informação de campo 
permite a Rastreabilidade total.



AGROGESTÃO ® Produção

Funcionalidades chave:

Gestão gráfica das atividades;

Indicadores gráficos;

Resultados detalhados;

Registos técnicos completos.



AGROGESTÃO ® Produção

Gestão Gráfica das Atividades Gestão Gráfica das Atividades

Relatório – Orientação económica Resultados Globais



AGROGESTÃO ® Comercial

Múltiplas empresas

Múltiplos utilizadores

Múltiplas moedas

Múltiplas séries (anuais por exemplo)

Múltiplas variantes (no mesmo tipo de Documento)

Múltiplos perfis de impressão

Liberdade e autonomia para criação 

de novos tipos de documentos.

Funcionalidades



Software de Faturamento;

Gestão da performance comercial;

Contas correntes de fornecedores e clientes;

Bancos e Empréstimos;

CRM;

POS e auto venda.

AGROGESTÃO ® Comercial



AGROGESTÃO ® Comercial

Balanço mensal Gestão de Contactos

Contas Correntes Consultas e Listagens



Software de gestão de rebanhos, para:

BOVINOS, OVINOS, SUÍNOS, CAPRINOS, EQUINOS…

Maneio técnico, reprodutivo, sanitário, alimentar, 

produtivo, administrativo…

Múltiplas empresas e marcas (sem limite de animais)

Totalmente configurável

Permite associar informações a cada animal

Fácil procura de qualquer animal dentro da exploração;

Conjunto vasto de consultas e relações, e ferramenta simplificada para 

elaboração de relações personalizadas.

ZOOGESTÃO®



Registo dos movimentos administrativos de cada animal (entrada, saída, 
perdas de brincos, etc);

Livro de Existências de Bovinos, Ovinos e Caprinos;

Livro de Medicamentos;

Possibilidade de gerir múltiplas marcas de exploração e múltiplas empresas;

Múltiplas configurações de identificação do animal 

Controlo de prémios e períodos de retenção dos animais;

Valorização dos animais por critério para apoio contábil.

ZOOGESTÃO®



Registo completo de cada animal e/ou rebanho;

Controlo de toda a informação de caráter técnico, como ocorrências e 
produtividades;

Controlo de parições, coberturas e diagnósticos de gestação;

Validação de periodicidade de parições;

Cálculo de indicadores produtivos, reprodutivos, genealogia e 
consanguinidade;

Avisos com base em previsões configuráveis;

Agrupamento de animais por rebanho, lote e classe;

Possibilidade de associar fotografias, desenhos e esquemas a cada animal.

ZOOGESTÃO®



Movimento Administrativos Individuais

Lançamentos RápidosManeio Técnico - Lançamentos

Nascimentos

ZOOGESTÃO®



ENOGESTÃO

Funcionalidades chave:

Gestão gráfica de depósitos

Registo e controlo de operações

Análises, provas e ensaios

Listagens completas

Rastreabilidade total



A escolha dos melhores produtores/engarrafadores de Portugal!

AGROGESTÃO ® Produção

AGROGESTÃO ® Comercial

AGROEAN – Gestão de unidades logísticas

ENOVINDIMA – Gestão do recebimento das uvas

FERRAMENTAS AGROINDUSTRIA  - Gestão gráfica de depósitos, ações 

elaboradas, análises e ensaios de lotes

ENOCONTAS – Emissão de livros de registo oficiais 

ENOGESTÃO



Funcionalidades chave:

Gestão gráfica de depósitos

Registo e controlo de operações

Análises, provas e ensaios

Listagens completas

Rastreabilidade total

ENOGESTÃO



ENOGESTÃO

Gestão integrada das atividades 

produtivas

Determinação de resultados detalhados 

por diferentes níveis de análise;

O registo completo da informação de 

campo permite a Rastreabilidade total.



ENOGESTÃO

Gestão Gráfica das Atividades

Resultados – Quadro ResumoAnálise de Distribuição Anual

Proveitos da Atividade – Orientação Económica



O FRUTIGESTÃO - Solução Integrada de Gestão de

Centrais Frutícolas é uma ferramenta informática

de apoio transversal às empresas do sector

frutícola.

Foi concebido para promover uma gestão mais

eficiente ao nível técnico, económico e

administrativo do pomar à central .

FRUTIGESTÃO



Funcionalidades chave:

Recebimento das frutas;

Gestão gráfica dos depósitos;

Registo e controlo das operações;

Análises, provas e ensaios;

Relações completas;

Rastreabilidade total.

FRUTIGESTÃO



Registo de Recepções

Consulta e Listagens de DepósitosListagem de Depósitos  - agrupada por Lotes

Consulta de substâncias, operações e/ou análises

FRUTIGESTÃO



O HORTIGESTÃO - Solução Integrada de

Gestão de Centrais Hortícolas é uma

ferramenta informática de apoio

transversal às empresas do sector

hortícola.

Foi concebido para promover uma

gestão mais eficiente ao nível técnico,

económico e administrativo do talhão à

central.

HORTIGESTÃO



Funcionalidades chave:

Recebimento dos hortícolas;

Gestão gráfica dos depósitos;

Registo e controle das operações;

Análises, provas e ensaios;

Relações completas;

Rastreabilidade total.

HORTIGESTÃO



Assistente de Recepções Registo de  Recepções

Consulta de substâncias, operações e/ou análises Ações HORTIGESTÃO

HORTIGESTÃO



O LACTOGESTÃO é um moderno software de

gestão de Queijarias fornecendo apoio

transversal em todas as área destas empresas:

Gestão Económica, Técnica e Administrativa da

Queijaria.

LACTOGESTÃO



Funcionalidades chave:

Receção de leite;

Gestão gráfica de depósitos;

Registo e controlo de operações;

Análises, provas e ensaios;

Listagens completas;

Rastreabilidade total.

LACTOGESTÃO



Gestão Gráfica de Armazéns e Depósitos

Assistente de Recepções

Rastreabilidade

Registo de Recepções

LACTOGESTÃO



Ações LACTOGESTÃO Análises e Observações

Consultas e Listagens de Depósitos Listagem de depósitos - Stocks

LACTOGESTÃO



O OLIGESTÃO é um software de gestão de

lagares desenvolvido para os produtores de

pequena e média dimensão, embaladores, e

também para as grandes empresas do setor.

Esta aplicação foi desenhada para dar apoio

nos mais variados âmbitos: gestão económica,

técnica e administrativa do lagar e também do

olival.

OLIGESTÃO



Funcionalidades chave:

Recebimento da Azeitona;

Gestão gráfica dos depósitos;

Registo e controlo das operações;

Análises, provas e ensaios;

Relações completas;

Rastreabilidade total.

OLIGESTÃO



Consulta de substâncias, operações e/ou análises Assistente de Recepções

Consulta e Listagens de Recepção Ações OLIGESTÃO

OLIGESTÃO



Listagem de Depósitos com AnálisesAssistente de Extrações

Ensaios de Lote Consultas e Listagens de Depósitos

OLIGESTÃO



OBRIGADO!

Avenida da República 412, 2750-475 Cascais, Portugal
+351 214 847 450

mail@agrogestao.com
brasil@agrogestao.com
angola@agrogestao.com

www.agrogestao.com
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