
 

 

 

 

O acesso constante à informação é uma ferramenta essencial a qualquer actividade económica. A 

multidisciplinariedade característica da produção animal moderna, a elevada carga legislativa que 

regula a actividade e a sua elevada dependência de factores externos tornam ainda mais relevante a 

existência de fontes de informação especializadas e diariamente actualizadas. 

 

Neste sentido, a Ruralbit, empresa que desenvolve produtos em ambiente online e mobile para o 

sector agro-pecuário, lançou em Novembro de 2013 o Pecuária.pt 

 

Av. Dr. Domingos Gonçalves Sá, 132, Ent1, 5º Esq | 4435-213 Rio Tinto – PORTO (Portugal) 

NIF: 507637364 
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O Pecuária.pt tem como principais objectivos a divulgação de notícias do sector pecuário, eventos, 

formações, artigos técnico-científicos e de opinião das figuras mais relevantes desta área.  

Para isso, o Pecuária.pt encontra-se dividido em várias áreas de interesse para o sector, sendo elas 

Bovinos de Carne de Lide, Bovinos de Leite, Suínos, Aves e Coelhos, Pequenos Ruminantes, Equídeos, 

Pecuária, Outras Espécies Pecuárias, Eventos e Formação. 

Para além de poder consultar os nossos conteúdos diariamente existe a possibilidade de subscrever a 

nossa newsletter semanal. 

 

Actualmente, temos em média cerca de 600 visitas por página, sendo que cada utilizador consulta em 

média 4 a 6 artigos por visita. A nossa newsletter semanal conta já com cerca de 650 subscritores.  

O nosso público-alvo são produtores, técnicos de associações, professores universitários e alunos do 
sector. 

Estamos também presentes no Twitter, Linkedin, Google+ e Facebook, onde contamos com milhares de 
seguidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convidamo-lo a visitar-nos em: http://www.pecuaria.pt/ 



 

 

 

 

Tabela de Preços para Publicidade 

 

Para além da vertente informativa, o Pecuária.pt disponibiliza um conjunto de espaços publicitários, 

quer na página inicial, quer nas páginas sectoriais, onde é possível promover a sua empresa e/ou 

produtos. 

As dimensões da publicidade, localização no Pecuária.pt e respectivo preço encontram-se descritos nas 

tabelas 1 e 2. Dispomos também de soluções de publicidade mais personalizadas, com preços sob 

consulta. 

Tabela de Preços para Publicidade na Página Principal 

Tabela 1. Preço para publicidade na página principal 

Áreas Dimensões (px) Preços/semana 

A 296x140 €60 

B 140x140 €30 

C* 608x296 €150 

Aos preços indicados acresce o IVA à taxa legal em vigor; *períodos máximos de 1 semanas consecutiva; 

 



Tabela de Preços para Publicidade na Página por Sector 

 
Os preços em vigor para publicitar na página Bovinos de Carne, Bovinos de Leite, Pequenos 

Ruminantes, Equídeos, Aves e Coelhos, Suínos, Outros encontram-se descritos na tabela 2. 

 

Tabela 2. Preço para publicidade na página por sector 

Áreas Dimensões (px) Preços/semana 

D 140X140 €25 

E 608X140 €60 

Aos preços indicados acresce o IVA à taxa legal em vigor 

 

 

 

Qualquer dúvida não hesite em contactar-nos: 

geral@ruralbit.com 

pecuaria@ruralbit.pt 

302 008 332 
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