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APRESENTAÇÃO

MANEIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO de Bovinos, Ovinos, Suínos, 
Caprinos e Equinos.

Aplicação desenvolvida para responder às necessidades técnicas e 
administrativas de quem se dedica à produção animal.



REFERÊNCIAS



SOFTWARE





Software de gestão de efectivos pecuários, preparado para:

BOVINOS, OVINOS, SUÍNOS, CAPRINOS, EQUINOS…

Maneio técnico, reprodutivo, sanitário, alimentar, produtivo, administrativo…

Múltiplas empresas, múltiplas marcas, sem limite de animais ou movimentos

Totalmente parametrizável, podendo o utilizador definir os registos que quer fazer e para que espécies ou 

raças;

Permite que a cada animal possa ser associada informação, como as ocorrências a que esteve sujeito, as 

previsões do seu maneio, ou as medições de produtividade (entre outros);

Conjunto vasto de consultas e listagens, e ferramenta simplificada para elaboração de listagens 

personalizadas.

Gestão de Efectivos Pecuários



Maneio Administrativo

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

Livro de Existências e respectivo Anexo dos Bovinos - Homologado pela Direcção Geral de Veterinária.

Livro de Existências de Ovinos e Caprinos.

Livro de Medicamentos.

Impressão de Guias SNIRA.

Possibilidade de gerir múltiplas marcas de exploração, e múltiplas empresas.

Múltiplos parâmetros de identificação do animal (ex: n.º SIA, n.º Casa, Chip,…).

Validação do n.º SIA pelo dígito de controlo.

Controlo de prémios e períodos de retenção dos animais.

Valorização dos animais por critério para apoio contabilístico.



Maneio Técnico

Registo completo de cada animal e/ou rebanho.

Controlo de toda a informação de carácter técnico, como ocorrências e produtividades.

Controlo de parições, cobrições e diagnósticos de gestação.

Validação de periodicidade de parições.

Cálculo de indicadores produtivos, reprodutivos, genealogia e consanguinidade.

Avisos com base em previsões parametrizáveis.

Agrupamento de animais por rebanho, lote e classe.

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