
As Cooperativas têm necessidades muito específicas no âmbito da gestão. O ARTSOFT está 
preparado para responder a essas especificidades com módulos, funcionalidades, 
parametrizações, ou até integrações com outras aplicações comumente utilizadas neste setor, 
desenvolvidos com objetivos precisos para cooperativas ou associações com o mesmo âmbito.

Solução para Cooperativas

O que dizem os nossos Clientes

Um dos módulos francamente utilizado neste setor é o da Gestão de Produção ARTSOFT, 
que permite, entre muitas funcionalidades, gerir todos os processos produtivos, consultar 
informação referente a cada produto, incluindo o histórico e workflow de movimentações 
e custos operacionais e calcular custos associados às diferentes fases do processo produtivo, 
garantindo todo o controlo e excelência de gestão neste setor.

Porque fornecemos soluções globais, toda a informação está automaticamente integrada no 
seu ERP  ARTSOFT, incluindo, quando necessária, ligação com a gestão comercial, contabilidade 
geral ou analítica.

Associação de Regantes e Beneficiários do Alto Sado

O Software ARTSOFT para cooperativas e associações

"O ARTSOFT posiciona-se como uma ferramenta de apoio à gestão facilmente adaptável à 
constante evolução tecnológica e às crescentes necessidades de informação em tempo real, 
de forma quantitativa e qualitativa, tendo um papel importante ao nível do controlo económico 
da Associação.

A forma automatizada e interligada dos módulos permite evitar os processos repetitivos e 
rotineiros que existiam previamente, reduzindo assim os custos de tratamento de informação 
e diminuindo substancialmente o tempo dos processos e o fator “erro humano” (...).

Engº Ilidio Martins - Presidente da Direção.  



Necessidades

Com a passagem, em 1992, dos serviços de 
contabilidade diretamente para a ACOS, foi 
necessário implementar um software de gestão, à 
altura o ArtGest, software que posteriormente 
evoluiu para ARTSOFT.

Acompanhando o crescimento da ACOS, os produtos 
ARTSOFT têm respondido às necessidades inerentes 
a este crescimento. Tem sido assim possível avançar 
para outras áreas do controlo de gestão, mais 
precisamente para as áreas de contabilidade, gestão 
de clientes e fornecedores e recursos humanos, o 
que, segundo João Santos, responsável pelos 
serviços administrativos e financeiros, tornou o 
ARTSOFT “numa ferramenta da qual dependemos 
todos os dias”.

Relativamente às modificações e atualizações 
promovidas no ARTSOFT, são destacadas a “vasta 
janela de opções fornecida ao cliente, os vários 
ambientes de trabalho e as novas funcionalidades” 
bem como a possibilidade de realizar e parametrizar 
soluções personalizadas de acordo com as 
necessidades dos clientes ARTSOFT.

A satisfação com o software ARTSOFT é realmente 
enaltecida por João Santos, afirmando que, 
“passados 21 anos continuamos ainda hoje a eleger 
o ARTSOFT como o nosso favorito”.

Solução Implementada

Tal como referido, a ARTSOFT tem vindo a acompanhar o crescimento da ACOS ao longo destes 
21 anos, partindo de uma solução simples de gestão comercial evoluindo para outras áreas 
como a contabilidade, gestão de clientes e fornecedores, ativos e recursos humanos.

A ACOS tem ainda implementado mais recentemente os módulos de Eventos e Dossiers. 

O módulo de dossiers integrado com outras funcionalidades ARTSOFT, torna-se uma ferramenta 
organizativa extremamente importante. Utilizado para organizar no mesmo local vários tipos de 
informação sobre os mais variados assuntos, este módulo organiza-os por temas e controla o 
acesso à informação que estes contêm.

Constituída em 1983 por um pequeno 
grupo de agricultores, a ACOS - 
Associação de Agricultores do Sul, teve 
como atividade inicial a realização de 
uma pequena exposição de animais. 
Atualmente essa pequena exposição 
tornou-se na conhecida Ovibeja.
Para além da organização deste 
importante certame, a ACOS tem ainda 
como atividades a prestação de 
serviços veterinários, a recolha de 
cadáveres de ovinos e caprinos, 
pesquisa laboratorial nas áreas da 
veterinária, de azeite e azeitona, 
melhoramento de raças autótones, 
identificação de pequenos ruminantes 
e apoio aos seus associados para a 
criação de candidaturas a projetos.
Atualmente conta com 1200 
associados, ajudando ao 
desenvolvimento agrícola, pecuário, 
florestal, agro-pecuário, bem como a 
todas as atividades do meio rural.

Caso de Sucesso
ACOS Associação de Agricultores do Sul
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