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e-Exploração 
Ruralbit - Tecnologia ao serviço do mundo rural 

Tabela de preços 2021 

O e-Exploração é uma plataforma online destinada a dar solução aos vários registos 

que necessita efectuar na sua exploração. Atualmente dispõe de 4 módulos, que 

podem ser subscritos individualmente, de acordo com as suas necessidades. 

 

Módulo Bovinos 

 PREÇO (S/IVA) 

Adesão ao e-Exploração (por NIF) 150€ 

Quota anual (2º ano e seguintes) (por NIF) 60€ 

Importação de dados (idigital) (por Exploração) 50€ 

Adesão ao R.Campo (por NIF) 25€ 

 

Nº REGISTOS/ANO VALOR POR LINHA 

<100 0,45€ 

>=100 e <=500 0,40€ 

>500 0,35€ 

Aos preços apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

São considerados registos contabilizáveis (para efeitos de facturação): nascimentos 
após a data de adesão ao e-Exploração; entradas de animais que ainda não estejam 
registados no e-Exploração.  

Não são contabilizados: registos anteriores à data de adesão ao e-Exploração; 
transferências entre explorações de animais registados no e-Exploração; saídas e 
reentradas de animais; dados produtivos. 
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Módulo Pequenos Ruminantes 

 PREÇO (S/IVA) 

Adesão ao e-Exploração (por NIF) 60€ 

Importação de dados (idigital) (por Exploração) 50€ 

Adesão ao R.Campo (por NIF) 25€ 

 

Nº ANIMAIS (2º ANO E SEGUINTES) VALOR ANUAL 

<100 60€ 

=>100 até < 500 80€ 

>=500 até <1000 120€ 

>=1000 180€ 
Aos preços apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.  

No 2º ano e seguintes será cobrado o valor anual tendo em conta o número de animais adultos 
registados à data de renovação do contrato. 
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Módulo Suínos 

 PREÇO (S/IVA) 

Adesão ao e-Exploração (por NIF) 60€ 

 

Nº FÊMEAS PARIDAS (2º ANO E SEGUINTES) PREÇO (S/IVA) 

<= 10  60€ 

=>11até <50 80€ 

>=50 120€ 

Aos preços apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

No 2º ano e seguintes será cobrado o valor anual tendo em conta o número de fêmeas paridas 
presentes na exploração à data de renovação do contrato. 
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Módulo Equídeos 

 PREÇO (S/IVA) 

Valor anual (por NIF) 75€ 

Valor anual (por NIF já registado no e-Exploração num dos 
outros módulos) 
 

50€ 

Aos preços apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.  

 

Módulo Cadernos de Campo 

 PREÇO (S/IVA) 

Valor anual (por NIF) 150€ 

Valor anual (por NIF já registado no e-Exploração num dos 
outros módulos) 
 

90€ 

Aos preços apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

 
 
 
Esta tabela entra em vigor a partir de 01-01-2021. 
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