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DESCRIÇÃO 

 

A Ruralbit é uma empresa que há 15 anos trabalha no desenvolvimento de produtos que 

possibilitam a organização da informação de forma a optimizar a gestão e a tomada de 

decisões. Tirando partido da mais recente tecnologia, orientamos o desenvolvimento produtos 

inovadores para os ambientes online e mobile, de forma a que a informação esteja disponível 

em qualquer lugar, 24/24h.  

O e-Exploração (http://e-exploracao.ruralbit.com) é uma plataforma online que, para além de 

gerir a documentação obrigatória dos produtores, é uma ferramenta de apoio à decisão dos 

gestores de explorações agrícolas. Sendo uma plataforma online está acessível em qualquer 

computador com ligação à internet, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Garantimos ainda 

backups automáticos, realizados todos os dias. 

Permite ainda acesso diferenciado para gestor da exploração e proprietários; desta forma uma 

entidade pode fazer a gestão de várias explorações, sendo possível que os proprietários de 

cada exploração acedam ao programa para consultar a sua informação, sem, no entanto, 

poderem fazer alterações. 

Temos neste momento disponíveis o módulo de gestão de bovinos que, para além de estar 

homologado pela DGAV para a substituição do LREDB em papel, permite retirar variados 

relatórios que facilitam a gestão dos efectivos bovinos (tal como relatórios de apoio à 

elaboração de candidaturas, relatórios de parâmetros produtivos e reprodutivos, de fêmeas 

improdutivas, e ainda outros configuráveis de acordo com as necessidades específicas dos 

utilizadores). Estão também disponíveis os módulos de Pequenos Ruminantes e  de Equídeos, 

bem como do Livro de medicamentos associado a cada um destes módulos. Está também em 

funcionamento o módulo para elaboração e preenchimento dos cadernos de campo.  

Entrando no site (http://e-exploracao.ruralbit.com) com o username: demo e a password: demo 

pode aceder a uma exploração de demonstração e ver todas as potencialidades o sistema. 

Informação sobre os preços em vigor está disponível em https://e-

exploracao.ruralbit.com/login_infor.php?id=2.  
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CONDIÇÕES E-EXPLORAÇÃO BOVINOS PARCEIROS  

 

• Oferta das importações de dados a partir dos efectivos do SNIRA; 

• Em entidades que efectuem a gestão de >= 10 NIFs será aplicado um desconto de 

25% valores da taxa de adesão, da quota na anual e dos registos efectuados (ver 

tabela); 

• Em entidades que efectuem a gestão de >= 5 até 10 NIFS será aplicado um desconto 

de 10% valores da taxa de adesão, da quota na anual e dos registos efectuados (ver 

tabela); 

• gestão de clientes com menos de 50 vacas adultas (animais já paridos) à data de 

adesão – taxa de adesão por NIF €50, quota anual de €50; 

• gestão de clientes com menos de 10 vacas adultas (animais já paridos) à data de 

adesão – taxa de adesão por NIF €25; 

• quota anual de €25 se o número de vacas adultas à data da renovação se mantiver 

inferior a 10; 

• Não se aplicam desconto no âmbito da campanha AMIGO=DESCONTO; 

• Taxa de utilização R.campo = 10% do valor facturado em bovinos. 

 

CUSTOS E-EXPLORAÇÃO BOVINOS PARCEIROS 

 
PREÇO 
(S/IVA) 

DESCONTO 

PARCEIRO 
>=10NIFS  

DESCONTO 

PARCEIRO 
>=5 E <10 

NIFS 

Adesão ao e-Exploração (por NIF) 150€ 25% 
10% 

Quota anual (2º ano e seguintes) (por NIF) 60€ 25% 
10% 

Importação de dados (SNIRA) (por Exploração) 50€ 100% 
100% 

Adesão ao R.Campo (por NIF) 25€ n.a. 
n.a 

Aos preços apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor. 
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VALOR POR REGISTOS/ANO PARA ENTIDADES QUE GEREM >10 NIFS 

 

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

Nº REGISTOS/ANO 
VALOR 

POR LINHA 

DESCONTO 

PARCEIRO 
>=10NIFS  

PREÇO 

PARCEIRO  
>=10NIFS  

<100 0,45 25% 
0.34 

>=100 e <=500 0,40 25% 
0.30 

>500 0,35 25% 
0.26 

 

VALOR POR REGISTOS/ANO PARA ENTIDADES QUE GEREM >=5 E <10 NIFS 

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

Nº REGISTOS/ANO 
VALOR 

POR LINHA 

DESCONTO 

PARCEIRO 
>=5 E <10 NIFS 

PREÇO 

PARCEIRO  
>=5 E <10 

NIFS 

<100 0,45 10% 
0,40 

>=100 e <=500 0,40 10% 
0.36 

>500 0,35 10% 
0.31 

 

 

 

São considerados registos contabilizáveis: nascimentos após a data de adesão ao e-

Exploração; entradas de animais que ainda não estejam registados no e-Exploração. Sempre 

que o valor dos registos por NIF de REDB ultrapasse os €300 (valor sem IVA) será cobrado o 

valor máximo de €300 (acresce o IVA) nesse NIF. 

 

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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O valor indicado para as importações de dados refere-se a importações a partir do iDigital. 

Importações de outras fontes são objecto de orçamento próprio, após avaliação do ficheiro 

entregue. 

A Ruralbit compromete-se a corrigir qualquer erro de funcionamento que surja, no menor 

espaço de tempo possível, reservando-se ao direito de suspender o funcionamento desse 

componente durante o período de correcção. 

O cliente tem todos os direitos sob os dados introduzidos no e-Exploração podendo a qualquer 

momento requerer os seus dados sem qualquer custo adicional, desde que não existam valore 

me dívida à Ruralbit..  

 

 

(proposta válida por 90 dias) 

 

 

Porto, 17 de Dezembro de 2021 

  Pela Ruralbit 

        (Cláudia Moreira) 


