


AGROGESTÃO desde 1998
✓ Software sector agroalimentar

✓ 22 anos de experiência

▪ Gama de mais de 20 softwares
▪ Equipa de 12 pessoas
▪ Largas centenas de clientes

Integração com ERP’s





Soluções para a Produção Agrícola



AGROGESTÃO – Soluções integradas
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Também integra com gama de Soluções para 
a industrias agroalimentares



Potencialidades de Integração

Básculas

Balanças NIR

ERPs

EDI EAN 128

Leitores Cód Barras

Auto-analisadores

XML

BastõesGPS Sensores Loja online



AGROGESTÃO®Produção

✓Solução de gestão de actividades produtivas.

✓Controlo total com alta precisão, permitindo melhorias de eficácia e

eficiência dos seus processos produtivos e administrativos.



AGROGESTÃO®Produção

✓Gestão gráfica de actividades;

✓Indicadores gráficos;

✓Resultados detalhados;

✓Registos técnicos completos.













Mapa de Stocks – Lista Geral



Mapa de Controlo de Stocks



Rastreabilidade



Análises



Análises



Consultas e Listagens



AGROGESTÃO®Comercial

Algumas das Funcionalidades

✓ 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.



✓Software de Faturação;

✓Contas correntes de fornecedores e clientes;

✓Bancos e Empréstimos;

✓Conversão de documentos e Assistente de
Pagamentos

✓Gestão da performance comercial;

✓CRM;

✓Possibilidade de extensão para POS.

AGROGESTÃO®Comercial



Balanço mensal Gestão de Contatos

Contas Correntes

Consultas e Listagens



AGROGESTÃO ® Salários

Algumas das Funcionalidades

✓ Processamento de Recibos de Vencimento

✓ Produção de ficheiros oficiais (DRI, Folha de Férias, 

DMR, Declaração Anual de Trabalhador Dependente e 

Quadro de Pessoal)

✓ Listagens totalmente parametrizáveis (exportáveis 

para Excel e Access)



✓ Esta aplicação foi desenvolvida para suprir as necessidades das empresas que não

recorrem a gabinetes externos para fazer o processamento dos salários.

✓ Facilita o processamento dos Recibos de Vencimentos recorrendo a tabelas de taxas de

IRS e de SS (actualizadas todos os anos), e permite consultas ao registo de ausências

e/ou aos registros de trabalhos do AGROGESTÃO®Produção.

AGROGESTÃO ® Salários



AGROGESTÃO® MOBILE
Acesso universal em todos os tipos de dispositivos com acesso à Internet.

✓O AGROGESTÃO®MOBILE é uma aplicação 
web que corre em qualquer tipo de 
dispositivo móvel, sejam telemóveis, tablets 
ou portáteis.

✓Sempre que tenha acesso à internet, o 
utilizador pode efectuar registos e consultar 
informação de uma forma simples e amigável.

✓Assim, mesmo no campo, o agricultor poderá 
sempre controlar o desenrolar das operações 
agronómicas no terreno e proceder à recolha 
da informação relacionada.



Algumas das funcionalidades
✓ Novo registo de campo simplificado

✓ Novo registo de consumo

✓ Novo contacto

✓ Registo de campo

✓ Consultas Lançamentos

✓ Registos de ocorrências Standard

✓ Resultados comparativos

✓ Acções elaboradas

✓ Novo abastecimento de combustível

✓ Nova análise

✓ Animais presentes

✓ Consultas Lançamentos

✓ Depósitos

✓ Histórico de observações

✓ Resultados das actividades

✓ Avisos















AGROGESTÃO®Cadernos de Campo

✓Solução desenvolvida quer para organizações de produtores, quer para
produtores individuais.

✓Simplifica os processos que os agricultores incorrem fruto das novas
obrigações relativas a questões de segurança alimentar, modos de
produção e referenciais de certificação.

✓O mercado exige, aos produtores de alimentos que entram na cadeia de
alimentação humana, que documentem as informações relativas aos
produtos utilizados na proteção fitossanitária, fertilização, etc.



Algumas funcionalidades:

✓Múltiplos modelos de Cadernos de Campo – configuráveis;

✓Gestão de registos de campo multi-produtor e multi-parcela;

✓Parametrização de modelos de cadernos de campo em função das diferentes 
necessidades;

✓Parametrização flexível de pragas e doenças, substâncias activas, fitofármacos e 
fertilizantes com possibilidade de relação com várias culturas;

✓Possibilidade de seleção de registos a imprimir/exportar.

AGROGESTÃO®Cadernos de Campo



Modelos Cadernos de Campo - Configuráveis



Configurações gerais – Produtores, Parcelas, Culturas, Doenças, Subs. Activas, Artigos













PLANIGESTÃO

✓Planeamento e Orçamentação

✓Orçamentos unitários (diferentes alternativas)

✓Orçamentos de Sistemas de Produção (diferentes alternativas)

✓Planificação de Utilização de Factores

✓Mapa de Tesouraria previsional

✓Factores de Risco e Controlo de sensibilidade

✓Desvios entre orçamento e real



ZOOGESTÃO

✓ 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.



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

✓ 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.

✓ 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.

✓ Valorização dos animais por critério para apoio contabilístico.





Dashboards - Web

✓Acessível em qualquer lado

✓Aspecto gráfico apelativo

✓Informação critica para controlo diário e tomada 
de decisão

✓Adaptado à medida do negócio do cliente

























Dashboards - Excel

✓Envio por email / Partilha na Cloud

✓Pivot / Tabela Dinâmica

✓Ajustáveis pelos utilizadores















Emails de Alerta

✓Envio email com PDF

✓Envio email com Excel (simples ou Tabela 
Dinâmica)

✓Envio de email com ficheiros xml, txt, etc





OBRIGADO!

PÉS NA TERRA
OLHOS NO FUTURO

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

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

www.agrogestao.com
www.facebook.com/agrogestao
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