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1. Nota Introdutória
O presente Relatório de Atividades de 2017 da DRAP Alentejo foi estruturado de acordo com o modelo
integrado de gestão por objetivos e dá cumprimento ao estabelecido na alínea e) do nº 1 do art.º 8º
da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro e às orientações expressas no Decreto-Lei nº 183/96, de 27
de setembro, nomeadamente a obrigatoriedade de elaboração do Relatório de Atividades pelos
serviços da Administração Pública.
Como instrumento de gestão tem por finalidade sintetizar as atividades desenvolvidas no decurso de
um exercício confrontando-as com as propostas constantes no Plano de Atividades. São apresentados
os resultados alcançados, os desvios verificados em relação ao planeado e as respetivas justificações,
bem como os recursos humanos e financeiros utilizados. Finalmente apresentam-se ações de melhoria
e algumas conclusões prospetivas, já contempladas no Plano de Atividades e no Plano de Melhorias de
2018.
O ciclo de gestão de 2017 deu continuidade às mudanças introduzidas a partir de 2015, com a aplicação
progressiva da regulamentação Comunitária e Nacional no que respeita à implementação das medidas
e ações do PDR 2020 e do MAR 2020.
A nível interno prosseguiu-se com a consolidação do modelo de controlo interno integrado assente na
normalização de procedimentos e na desmaterialização de processos assente no Sistema de Informação
e Comunicação Gescor, iniciado em 2014.
O Projeto Portal Único de Atendimento das DRAP, SAMA 2020, em cooperação com as outras DRAP,
iniciado em 2016 registou um atraso na sua execução uma vez que foi necessária a sua reformulação
e apresentação de uma nova candidatura, justificada pelo facto da DRAP Algarve não integrar as
regiões de convergência. O impacto do projeto nas atividades das DRAP, nomeadamente na gestão da
informação e documentação, bem como na desmaterialização de processos, é agora esperado para
2018.
No fim do ciclo de gestão de 2017 a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo faz um
balanço positivo dos resultados alcançados e classifica a sua autoavaliação com menção de BOM.
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I. A DRAP Alentejo
A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, abreviadamente designada por DRAP Alentejo,
é um serviço periférico da administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa, no
âmbito do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Ministério do Mar tal como
está estabelecido no Decreto-Lei nº 251-A/2015, de 17 de dezembro e no Despacho n.º 2243/2016, de
12 de fevereiro que determina o quadro de funcionamento e delegação de competências nas DRAP.
MISSÃO: Participar na formulação e execução das políticas nas áreas da agricultura, do
desenvolvimento rural e das pescas, bem como colaborar na execução das políticas nas
áreas das florestas, da segurança alimentar e da sanidade vegetal, em articulação com os
organismos e serviços centrais competentes no quadro da eficiência da gestão local de
recursos.
VISÃO: "Alentejo, crescimento e sustentabilidade para um mundo rural mais

inclusivo"

1. Atribuições
As atribuições da DRAP Alentejo, estabelecidas no ponto 2 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 18/2014,
de 4 de fevereiro, que determina as atribuições das Direções Regionais de Agricultura e Pescas,
reformulando o ponto 2 do artigo 2º do Decreto Regulamentar nº 39/2012, de 11 de abril que define
o modelo organizacional das DRAP, são as seguintes:
a) Executar, na respetiva região, as medidas de política agrícola, de desenvolvimento rural e das
pescas, de acordo com as normas e orientações estabelecidas pelos serviços centrais do Ministério
da Agricultura e do Mar, contribuindo para o acompanhamento e avaliação das mesmas;
b) Realizar o levantamento das características e das necessidades dos subsectores agrícola,
agroindustrial e pescas e dos territórios rurais na respetiva região, no quadro do sistema estatístico
nacional;
c) Executar, de acordo com as normas funcionais definidas pelos serviços e organismos centrais,
as ações necessárias à receção, análise, aprovação, acompanhamento e validação dos projetos
de investimento apoiados por fundos públicos, bem como promover a tramitação relativa à
receção, análise e validação conducente ao pagamento dos respetivos apoios;
d) Incentivar ações e projetos de intervenção no espaço rural e de programas ou planos integrados
de desenvolvimento rural e apoiar os agricultores e as suas associações, bem como as populações
rurais no âmbito das atribuições que prosseguem;
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e) Colaborar a execução das ações enquadradas nos planos oficiais de controlo no âmbito da
segurança alimentar e da sanidade vegetal, de acordo com as orientações funcionais emitidas pelos
serviços e organismos centrais competentes em razão da matéria;
f) Executar as ações enquadradas nos planos oficiais de controlo relativos aos regimes de apoio no
âmbito da política agrícola comum, de acordo com as orientações funcionais emitidas pelos
serviços e organismos centrais competentes em razão da matéria;
g) Coordenar o processo de licenciamento no âmbito do regime económico da atividade pecuária,
de acordo com as orientações funcionais emitidas pelos serviços e organismos centrais
competentes em razão da matéria;
h) Coordenar os procedimentos aplicáveis aos estabelecimentos industriais que lhe estejam
cometidos ao abrigo do Sistema de Indústria Responsável, de acordo com as orientações funcionais
emitidas pela autoridade responsável pela gestão do sistema de segurança alimentar;
i) Colaborar na execução das ações enquadradas nas políticas de ordenamento florestal, do regime
florestal, das fileiras florestais, políticas cinegéticas, aquícolas das águas interiores e as relativas
a outros produtos ou recursos da floresta, bem como acompanhar e controlar os programas ou
planos de gestão e proteção da floresta, de acordo com as orientações funcionais emitidas pelos
serviços e organismos centrais competentes em razão da matéria.


Junto da DRAP Alentejo funciona a respetiva Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional.



A DRAP Alentejo integra a Autoridade de Gestão do PRODER/PDR 2020.

2. Estrutura Orgânica
A Portaria n.º 305/2012, de 4 de outubro determinou por sua vez a estrutura nuclear da DRAP
Alentejo, constituída pelas seguintes unidades orgânicas nucleares e respetivas competências:


Direção de Serviços de Administração



Direção de Serviços de Investimento



Direção de Serviços de Controlo



Direção de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Rural

À Direção de Serviços de Administração, abreviadamente designada por DSA compete:
a) Assegurar a elaboração dos estudos necessários à correta afetação e gestão dos
recursos humanos;
b) Assegurar a preparação do plano anual de formação, tendo em atenção as necessidades
gerais e específicas das diversas unidades orgânicas;
c) Garantir a compilação e organização da informação relativa aos recursos humanos, a
aplicação da avaliação de desempenho e a elaboração do balanço social;
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d) Assegurar o processamento dos vencimentos e abonos relativos ao pessoal, bem como
o expediente relacionado com os benefícios sociais;
e) Desenvolver as ações necessárias à organização e instrução de processos referentes à
situação profissional dos trabalhadores;
f)

Preparar as respostas de orçamento e elaborar a conta de gerência anual;

g) Assegurar a gestão e controlo orçamental e a avaliação da afetação dos recursos
financeiros às atividades desenvolvidas pelos serviços;
h) Garantir o aprovisionamento e o controlo das existências de bens de consumo geral;
i)

Assegurar os procedimentos de gestão, conservação e inventário do património;

j)

Promover e assegurar todos os procedimentos inerentes à eficaz cobrança e depósito
de receitas, de acordo com as normas legais em vigor;

k) Assegurar a elaboração e instrução de procedimentos inerentes à contratação pública
e à realização de despesas e sua liquidação;
l)

Definir, organizar e gerir o sistema integrado de informação e o sistema de gestão
documental e arquivo.

À Direção de Serviços de Investimento, abreviadamente designada por DSI compete:
a) Executar, de acordo com as normas funcionais definidas pelos serviços e organismos
centrais, as ações necessárias à receção, análise, aprovação, acompanhamento e
validação dos projetos de investimento apoiados por fundos públicos;
b) Promover a tramitação relativa à receção, análise e validação conducente ao
pagamento dos respetivos apoios;
c) Assegurar a monitorização regional da execução dos diferentes instrumentos
financeiros de apoio à agricultura e pescas, assim como dos impactos resultantes da
sua aplicação, propondo medidas concretas em matéria de conceção e procedimentos;
d) Promover a implementação de programas, ações e projetos de apoio aos agricultores
e suas organizações;
e) Assegurar uma adequada promoção e divulgação dos diferentes programas de apoios
públicos.
À Direção de Serviços de Controlo, abreviadamente designada por DSC compete:
a) Executar as ações enquadradas nos planos oficiais de controlo relativos aos regimes de
apoio no âmbito da política agrícola comum, de acordo com as orientações funcionais
dos serviços e organismos centrais competentes em razão da matéria;
b) Assegurar a execução das ações decorrentes do Sistema de Identificação Parcelar, de
acordo com as orientações funcionais dos serviços e organismos centrais competentes
em razão da matéria;
c) Coordenar o processo de licenciamento no âmbito do regime económico da atividade
pecuária e o processo de licenciamento das indústrias alimentares no âmbito do regime

6

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO - 2017

de exercício da atividade industrial, de acordo funcionais dos serviços e organismos
centrais competentes em razão da matéria;
À Direção de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Rural, abreviadamente designada por
DSDAR compete:
a) Assegurar, em coordenação com os organismos centrais, a execução das medidas de
política agrícola e de desenvolvimento rural, ambiente, ordenamento e gestão
sustentável do território e pescas;
b) Realizar o levantamento das características e das necessidades dos subsetores
agrícola, agroindustrial e dos territórios rurais e das comunidades piscatórias na
respetiva região no quadro do sistema estatístico nacional;
c) Promover, apoiar e prestar apoio técnico aos setores produtivos regionais, em
articulação com outras entidades;
d) Promover a diversificação de economia rural e o desenvolvimento de competências nas
zonas rurais;
e) Assegurar a boa execução dos projetos de engenharia rural e a sua aplicação na
atividade agrícola ou no desenvolvimento rural, nomeadamente ao nível da gestão e
utilização da água e do solo;
f)

Colaborar na execução de ações conjuntas enquadradas nos planos oficiais de controlo
no âmbito da segurança alimentar, da proteção animal e da sanidade animal e vegetal,
de acordo com as orientações funcionais emitidas pelos organismos e serviços centrais;

g) Promover as ações relacionadas com a pesca marítima, aquicultura e indústria
transformadora contribuindo para o acompanhamento e avaliação das mesmas em
articulação com os organismos centrais competentes;
h) Assegurar a recolha, análise e tratamento de informação estatística no quadro do
sistema estatístico nacional e dos sistemas de informação agrária.
Ainda nos termos da Portaria nº 305/2012, de 4 de outubro foram criadas quinze unidades orgânicas
flexíveis, das quais quatro desconcentradas, que vieram a ser estabelecidas pelo Despacho nº
14943/2012, de 21 de novembro do Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo.
Assim, na dependência direta da Direção foram criados o Gabinete de Apoio Jurídico, Assessoria e
Auditoria Interna, equiparado a Divisão, e a Divisão de Planeamento.
Ao Gabinete de Apoio Jurídico, Assessoria e Auditoria Interna, abreviadamente designada por
GAJAAI, compete, nomeadamente:
a) Assegurar o apoio jurídico à Direção e aos serviços;
b) Prestar assessoria em assuntos específicos inerentes à Direção;
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c) Acompanhar o andamento dos processos em curso nos tribunais administrativos e
fiscais, promover as diligências necessárias e assegurar a representação em juízo do
MAM em processos que digam respeito à DRAP Alentejo;
d) Preparar os projetos de resposta em recursos hierárquicos;
e) Intervir na instrução de processos disciplinares, de inquérito, de averiguações,
contraordenações, execuções fiscais e outros que lhe sejam determinados;
f)

Assegurar a prestação de informações a tribunais;

g) Conceber e implementar o plano de auditoria interna à DRAP Alentejo;
h) Emitir parecer, prestar informação e proceder a estudos sobre os assuntos que sejam
submetidos à sua apreciação e intervir em quaisquer processos quando determinado.
À Divisão de Planeamento, abreviadamente designada por DP, compete, nomeadamente:
a) Colaborar na formulação, implementação e acompanhamento das políticas no âmbito
da agricultura, desenvolvimento rural e pescas;
b) Assegurar a elaboração do plano de atividades e do relatório anual, em articulação
com as demais unidades orgânicas e colaborar na preparação das propostas de
orçamento;
c) Definir e acompanhar indicadores de avaliação e funcionamento e implementar em
articulação com a Direção de Serviços de Administração uma data warehouse que os
reflita;
d) Acompanhar e monitorizar a evolução do cumprimento dos objetivos estratégicos, bem
como do QUAR da DRAP Alentejo;
e) Elaborar inquéritos periódicos para avaliar as necessidades e os índices de satisfação
e confiança dos utentes dos serviços;
f)

Apoiar a criação das diversas formas de associativismo agrícola e rural;

g) Assegurar a gestão de informação de contabilidades agrícolas;
h) Promover o desenvolvimento de competências das populações nas zonas rurais e
assegurar a gestão do Centro de Formação Técnico-Profissional Agrária de Évora;
i)

Assegurar e coordenar a participação da DRAP Alentejo em certames e outros eventos,
bem como assegurar a organização de visitas de entidades aos serviços ou à região.

Na Direção de Serviços de Administração – DSA foram criadas as seguintes unidades orgânicas
flexíveis e seções:
- Divisão de Gestão de Recursos Humanos - DGRH;
- Divisão de Gestão Financeira - DGF
- Divisão de Sistemas de Informação e Documentação – DSID;
- Seção de Património e Logística – SPL.
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Na Direção de Serviços de Investimento - DSI foi criada a seguinte unidade orgânica flexível:
- Divisão de Incentivos ao Desenvolvimento Rural – DIDR.
Na Direção de Serviços de Controlo - DSC foram criadas as seguintes unidades orgânicas flexíveis:
- Divisão de Controlo das Ajudas – DCA;
- Divisão de Licenciamento e Controlo de Projetos – DLCP.
Na Direção de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Rural - DSDAR foram criadas as
seguintes unidades orgânicas flexíveis e seções:
- Divisão de Apoio à Produção – DAP;
- Divisão de Ambiente e Infraestruturas – DAI;
- Divisão de Sanidade Vegetal e Segurança Alimentar – DSVSA;
- Seção de Administração Fundiária – SAF.
As quatro unidades orgânicas flexíveis desconcentradas foram designadas por Serviços Regionais e
estabelecidas geograficamente a nível de NUT III:


Serviços Regional do Norte Alentejano - SRNA com sede em Portalegre;



Serviços Regional do Alentejo Central – SRAC com sede em Évora;



Serviços Regional do Baixo Alentejo – SRBA com sede em Beja;



Serviços Regional do Alentejo Litoral – SRAL com sede em Santiago do Cacém.

Aos Serviços Regionais, nas respetivas áreas de jurisdição, compete:
a) Colaborar na execução das ações necessárias à aplicação das medidas de política
comum e das pescas, de acordo com as orientações superiormente definidas;
b) Colaborar na execução das atribuições das diferentes unidades orgânicas da Direção
Regional, de acordo com as orientações funcionais por estas emanadas;
c) Prestar apoio técnico aos agricultores e suas organizações, nomeadamente nos setores
produtivos considerados estratégicos;
d) Colaborar na recolha, tratamento e divulgação de informação;
e) Assegurar os procedimentos administrativos de apoio nas áreas dos recursos humanos,
financeiros, patrimoniais, expediente e arquivo;
f)

Representar a Direção Regional na respetiva área de jurisdição.
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Na página seguinte é apresentado o organograma que representa a estrutura orgânica da Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo.
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II.

Autoavaliação

1. QUAR – Análise dos Resultados
1.1 Resultados
Objetivos Operacionais (OOP)
EFICÁCIA

Peso:

OOP.1: Garantir a execução do PDR2020

Peso:

Meta
2017

Tolerância

Valor
Crítico

Ind.1 - Taxa de análise de
Pedidos de Apoio

80%

10%

100%

50%

Ind.2 - Taxa de análise
de Pedidos de Pagamento

80%

10%

100%

50%

Indicadores

Peso

Resultado

35%
40%

Taxa de
Realização

Classificação

92,72%

116%

Superou

16%

96,24%

120%

Superou

20%

Taxa de Realização OOP1
OOP.2: Garantir a execução do MAR2020

Desvio

118%

Peso:

20%

Taxa de
Realização

Classificação

Desvio

Meta
2017

Tolerância

Valor
Crítico

Ind.3 - Taxa de análise de
Pedidos de Apoio

80%

10%

100%

50%

100%

125%

Superou

25%

Ind.4 - Taxa de análise
de Pedidos de Pagamento

80%

10%

100%

50%

100%

125%

Superou

25%

Indicadores

Peso

Resultado

Taxa de Realização OOP2
OOP.3: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo in loco
Meta
2017

Tolerância

Valor
Crítico

Ind.5 – Taxa de
cumprimento do Plano
Anual de Controlo do
Pedido Único

95%

2,5%

100%

Ind.6 – Taxa de
cumprimento do Plano
Anual de Controlo da
Reforma Antecipada,
PAN, OP, VITIS

90%

5%

Ind.7 – Taxa de
cumprimento do Plano
Anual de Controlo Investimento

90%

5%

Indicadores

125%

Peso:

40%

Resultado

Taxa de
Realização

Classificação

Desvio

50%

100%

125%

Superou

25%

100%

20%

100%

125%

Superou

25%

100%

30%

100%

125%

Superou

25%

Peso

Taxa de Realização OOP3

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
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EFICIÊNCIA

PESO:

35%

OOP.4: Desmaterialização de processos no Sistema de Gestão de Informação e Documental
“Gescor”

Peso:

50%

Meta
2017

Tolerância

Valor
Crítico

Ind.8 - % De documentos
assinados digitalmente
face ao nº de
documentos criados –
comunicação interna

70%

5%

100%

Ind.9 - % De documentos
assinados digitalmente
face ao nº de
documentos criados –
comunicação externa

10%

5%

Ind.10- % De documentos
associados a processos

75%

5%

Indicadores

Resultado

Taxa de
Realização

Classificação

Desvio

40%

78,60%

107%

Superou

7%

100%

10%

11,30%

100%

Atingiu

0%

100%

50%

84,62%

110%

Superou

10%

Peso

Taxa de Realização OOP4
OOP5: Assegurar o controlo interno
Meta
2017

Tolerância

Valor
Crítico

Ind.11 – N.º de manuais
de procedimentos
revistos

5

2

25

Ind.12 – N.º de auditorias
internas

2

1

8

Indicadores

108%

Peso:

50%

Resultado

Taxa de
Realização

Classificação

Desvio

50%

4

100%

Atingiu

0%

50%

1

100%

Atingiu

0%

Peso

Taxa de Realização OOP5

100%

QUALIDADE

PESO:

30%

OOP6: Assegurar a satisfação global dos clientes

Peso:

35%

Indicadores
Ind.13 – Índice de
satisfação/confiança dos
clientes

Meta
2017

Tolerância

Valor
Crítico

3,5

0,5

5

Peso

100%

Resultado

Taxa de
Realização

Classificação

Desvio

4,46

116%

Superou

16%

Taxa de Realização OOP6
OOP7: Reforçar competências
Indicadores
Ind.14 – % De
trabalhadores que
beneficiam de formação
no ano

Meta
2017

Tolerância

Valor
Crítico

30%

5%

50%

Peso

100%

Peso:

35%

Resultado

Taxa de
Realização

Classificação

Desvio

36,01%

108%

Superou

8%

Taxa de Realização OOP7
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OOP8: Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de desempenho comuns que permitam a
comparação entre as DRAP
Meta
2017

Tolerância

Valor
Crítico

Ind.15 – N.º de reportes
enviados ao GPP

1

0

3

Ind.16 – Prazo de entrega
dos reportes após o fecho
dos trimestres

30

10

5

Indicadores

Peso:

30%

Resultado

Taxa de
Realização

Classificação

Desvio

50%

2

113%

Superou

13%

50%

10

120%

Superou

20%

Peso

Taxa de Realização OOP8

Taxa de realização do QUAR - Indicadores

116%

120%

125%

125%

125%

125%

125%
107%

Ind.1

Ind.2

OB.1

Ind.3

Ind.4

OB.2

Ind.5

Ind.6

Ind.7

Ind.8

OB.3

116%

110%
100%

Ind.9

100%

100%

108%

113%

120%

Ind.10 Ind.11 Ind.12 Ind.13 Ind.14 Ind.15 Ind.16

OB.4

OB.5

OB.6

OB.7

OB.8

Taxa de realização QUAR - Objetivos
118%

125%

125%
108%

OB.1

OB.2
Eficácia

OB.3

OB.4

116%
100%

OB.5

Eficiência

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
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122,24%
113,33%
103,84%

Eficácia

Eficiência

Qualidade

Eficácia
(Ponderação: 35%)

Eficiência
(Ponderação: 35%)

Qualidade
(Ponderação: 30%)

42,78%

36,34%

34,00%

Satisfatório

Insuficiente

Avaliação final do serviço:
Bom
113,13%

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
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1.2 Justificação dos desvios
Eficácia

35%

OOP.1 – Garantir a execução do PDR2020 [Peso: 40%]
Taxa de realização global= 118%  Superou
Meta

Tolerância

Valor Crítico

Peso

Resultado

Taxa
Realização

Ind.1: Taxa de análise de Pedidos
de Apoio

80%

10%

100%

50%

92,72%

116%

Ind.2: Taxa de análise de
Pedidos de Pagamento

80%

10%

100%

50%

96,24%

120%

O objetivo foi superado.
No decorrer do ano de 2017 foram analisados 1.974 Pedidos de Apoio (PA) num universo de 2.129
PA válidos e analisados 1.969 Pedidos de Pagamento (PP) num universo de 2.046 de PP válidos.

OOP.2 – – Garantir a execução do MAR2020 [Peso: 20%]
Taxa de realização global= 125%  Superou
Meta

Tolerância

Valor Crítico

Peso

Resultado

Taxa
Realização

Ind.3: Taxa de análise de Pedidos
de Apoio

80%

10%

100%

50%

75%

100%

Ind.4: Taxa de análise de Pedidos
de Pagamento

80%

10%

100%

50%

100%

125%

O objetivo foi superado.
No âmbito do MAR2020 foram, analisados 12 Pedidos de Apoio (PA) num universo de 12 PA válidos
e analisados 25 Pedidos de Pagamento (PP) num universo de 25 PP válidos.

OOP.3 – Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo in loco [Peso: 40%]
Taxa de realização global= 125%  Superou
Meta

Tolerância

Valor Crítico

Peso

Resultado

Taxa
realização

Ind.5 – Taxa de cumprimento do
Plano Anual de Controlo do Pedido
Único

95%

2,5%

100%

50%

100%

125%

Ind.6 - Taxa de cumprimento do
Plano Anual de Controlo da Reformar
Antecipada, PAN, OP, outros

90%

5%

100%

20%

100%

125%

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
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Ind.7 - Taxa de cumprimento do
Plano Anual de Controlo Investimento

90%

5%

100%

30%

100%

125%

O objetivo foi superado.
Na execução do Plano Anual de Controlo do Pedido Único realizaram-se 546 ações de controlo.
Relativamente à componente “Reforma Antecipada, Organização de Produtores (OP), VITIS e
Plano Apícola Nacional (PAN)”, destacam-se as 270 ações de controlo do VITIS.
Relativamente às ações de controlo na área do investimento, ProDer e PROMAR, o plano amostral
incidiu em 36 projetos de investimento.

Eficiência

35%

OOP.4 – Desmaterialização de processos no Sistema de Gestão de Informação e Documental Gescor [Peso:
50%]
Taxa de realização global= 108%  Superou
Meta

Valor
Crítico

Tolerância

Peso

Resultado

Taxa
realização

Ind.8: - % De documentos
assinados digitalmente face ao
n.º de documentos criados comunicação interna

70%

5%

100%

40%

78,60%

107%

Ind.9 - % De documentos
assinados digitalmente face ao
n.º de documentos criados comunicação externa

10%

5%

100%

10%

11,30%

100%

Ind.10 - % De documentos
associados a processos

75%

5%

100%

50%

84,62%

110%

O objetivo foi superado.
A execução deste objetivo concorreu, ao nível da desmaterialização de processos no Sistema de
Informação e Documental Gescor, para a prossecução da DRAP Alentejo na consolidação de um
modelo de gestão por processos em prol da melhoria de desempenho.

OOP.5 – Reforçar o controlo interno [Peso: 50%]
Taxa de realização global= 100%  Atingiu
Meta

Tolerância

Valor
Crítico

Peso

Resultado

Taxa
realização

Ind.11 – N.º de manuais de
procedimentos revistos

5

2

25

50%

3

100%

Ind.12 – N.º de auditorias internas

2

1

8

50%

1

100%

O objetivo foi atingido.

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
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Os manuais de procedimentos que foram revistos, de acordo com o Mapeamento de
Processos/Norma para elaboração/Atualização/Monitorização de Normas de Procedimentos são
os seguintes: 1- Atualização da Norma de Comunicação Interna e Externa da DRAP Alentejo; 2Pareceres intermédios - Planos Municipais de Ordenamento do Território e nos Programas
Regionais, Sectoriais, Especiais e Nacionais de Ordenamento do Território; 3- Declaração de
Agricultor no âmbito do PROTA – Edificação isolada em solo rural destinada a habitação.
A auditoria interna realizada incidiu sobre a publicitação de contratos celebrados pela DRAP
Alentejo na sequência de ajustes diretos com o objetivo específico de verificar o cumprimento
das obrigações da publicitação dos procedimentos da aquisição de bens e serviços.

Qualidade

30%

OOP.6 – Assegurar a satisfação global dos clientes [Peso: 35%]
Taxa de realização global= 116%  Superou
Meta
Ind.13 – Índice de
satisfação/confiança dos clientes

Valor
Crítico

Tolerância

3,5

0,5

5

Peso

Resultado

Taxa
realização

100%

4,46

116%

O objetivo foi superado.
O índice de satisfação global dos clientes foi calculado com base na totalidade de respostas
obtidas ao inquérito de satisfação, assente em 4 critérios: Imagem Global da DRAP Alentejo;
Áreas de atividade; Atendimento/informações e Serviços prestados.
Contabilizaram-se 7.231 respostas, respeitantes a 628 inquéritos, com a seguinte distribuição:
1,1% de clientes “muito insatisfeitos”; 0,5% de “insatisfeitos”; 1,9% de “pouco satisfeitos”; 43,8%
de “satisfeitos” e 52,5% de “muito satisfeitos”. O índice de satisfação global dos clientes foi de
4,46.
OOP.7 – Reforçar competências [Peso: 35%]
Taxa de realização global= 108%  Superou
Meta
Ind.14 – % De trabalhadores que
beneficiam de formação no ano

Tolerância

30%

5%

Valor
Crítico
50%

Peso
100%

Resultado
36,52%

Taxa
realização
108%

Objetivo superado.
Em 2017 registaram-se 544 participações em ações de formação, 103 trabalhadores participaram
pelo menos em 1 ação de formação. Foram despendidas 5.842 horas de formação, das quais 5.752
horas (98%) em ações de formação externas.

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
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OOP.8 – Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de desempenho comuns que permitam a comparação
entre as DRAP [Peso: 30%]
Taxa de realização global=116%  Superou
Meta
Ind.15 – – N.º de reportes enviados ao
GPP
Ind.16 – Prazo de entrega do reporte, ao
GPP, após o último dia do 2º e 3º
trimestre (dias úteis)

Tolerância

Valor
Crítico

Peso

Resultado

Taxa
realização

1

0

3

50%

2

113%

30

10

5

50%

10

120%

Objetivo Superado.

2. Monitorizações
No ciclo de gestão de 2017 realizaram-se 2 monitorizações, uma referente ao 1.º semestre, remetida
ao GPP a 20 de julho, e outra referente ao 3º trimestre enviada a 10 de outubro.
O número de reportes enviados ao GPP, 2, bem como os prazos de entrega dos reportes após o fecho
dos trimestres (10 dias), concorreram para a superação do objetivo 8 do QUAR “Assegurar o reporte
ao GPP dos indicadores de Desempenho comuns que permitam a comparação entre as DRAP”.

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
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3. Apreciação pelos utilizadores da qualidade do serviço prestado
Tal como em anos anteriores a DRAP Alentejo lançou, no decorrer do ano de 2017, um inquérito de
satisfação aos clientes.
O inquérito teve como objetivo aferir o nível de satisfação dos clientes com a DRAP Alentejo segundo
4 perspetivas (Imagem global; Área de atividade; Atendimento/Informações e Serviços prestados) e
recolher sugestões de melhoria.
Foram recolhidos 628 inquéritos, respondidos principalmente por agricultores (71%), dos quais 12%
são jovens agricultores; 75% são do sexo masculino; 51% recorrem aos serviços da DRAP Alentejo entre
duas a dez vezes por ano e 24% pelo menos uma vez por mês.
O nível de satisfação médio global obtido, na escala de 1 a 5, foi de 4,46 (96.3% dos clientes estão
satisfeitos, dos quais 52,5% estão muitos satisfeitos como o desempenho global da DRAP Alentejo).
O gráfico seguinte ilustra a média dos níveis de satisfação dos clientes da DRAP Alentejo obtidos nos
4 grupos de questões consideradas no inquérito.

1,5%
1,5%

1. Imagem global da DRAP Alentejo

59%
38%

2. Áreas de actividade da DRAP
Alentejo

3. Atendimento / Informações

0,7%
1,1%
2,2%

41%
55%

1,2%
0,5%
2,3%

39,2%
56,9%

4. Serviços prestados

Muito
Insatisfeito

1,2%
0,1%
1,2%

Insatisfeito

Pouco
satisfeito

48,3%
49,2%

Satisfeito

Muito satisfeito

O grau de satisfação médio global, 4,46, contribuiu para a superação do objetivo 6 do QUAR –
“Assegurar a satisfação global dos clientes”.
Comparativamente com o ano anterior, o índice de satisfação médio global manteve-se.

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
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Média
Grau de satisfação
(agregado por item de resposta)

2016

2017



Imagem global da DRAP Alentejo

4.41

4.33



Áreas de atividade da DRAP Alentejo

4.39

4.48



Atendimento / Informações

4.51

4.50



Serviços prestados

4.55

4.44

4.46

4.46

Índice de satisfação médio global

Os resultados detalhados obtidos no inquérito de satisfação dos clientes da DRAP Alentejo poderão
ser consultados no Anexo B.

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
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4. Sistema de Controlo Interno
A DRAP Alentejo tem vindo a consolidar um modelo de controlo Interno que contempla a integração
de todos os instrumentos e normativos de controlo existentes num único instrumento transversal a
todas as suas atribuições.
Assim, tem vindo a orientar a sua atuação no sentido de impulsionar não só a formalização da melhoria
de procedimentos – revisão de procedimentos, mapeamento de processos e elaboração de manuais de
procedimentos - como também o papel da auditoria interna.
Esta orientação está patente na estratégia da DRAP Alentejo, ao ter fixado como objetivos
estratégicos a Melhoria de Procedimentos e a Melhoria da Capacidade de Auditoria Interna.
Analisando pormenorizadamente o ponto de situação do sistema de controlo interno da DRAP Alentejo
recorrendo à grelha:
Aplicado
S

N

NA

Fundamentação/justificação

1. Ambiente de Controlo
1.1
Estão
claramente
definidas
as
especificações técnicas do sistema de controlo?

X

1.2 É efetuada internamente uma verificação
efetiva sobre a legalidade, regularidade e boa
gestão?

X

1.3 Os elementos da equipa de controlo e
auditoria possuem a habilitação necessária para
o exercício da função?

X

1.4 Estão claramente definidas valores éticos e

X

de integridade que regem o serviço?

- Existência de segregação de funções;
- Delegação de competências ao nível
dos Diretores de Serviços;
- Existência de Gabinete de Auditoria
Interna;
- Processo de revisão de Normas de
Procedimentos.
Monitorização do Plano de Gestão de
Riscos e Corrupção e Infrações Conexas.

Constituída por 4 elementos com a
habilitação necessária.
 Código de conduta
 Plano de Atividades 2018;
 Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e

Infrações Conexas;
 Plano para a Igualdade de género (2014-

2017).
 Plano

1.5 Existe uma política de formação do pessoal
que garanta a adequação do mesmo às funções

X

e complexidade da tarefa?
1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos

X

contactos regulares entre a direção e os
dirigentes das Unidades Orgânicas?
1.7 O serviço foi objeto de ações de auditoria e

X

controlo externo?

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

de formação anual da DRAP
Alentejo;
 Regulamento geral da formação: Reg. nº
80/2012 de 28 de Fevereiro.
No prosseguimento da atividade da DRAP
Alentejo são frequentes os contactos
entre a Direção e dirigentes da DRAP
Alentejo.
- Programa de Controlos ex-post 2017 por
parte do IGAMAOT em 5 projetos PRODER,
- Certificação de Contas 2017 por parte do
IGF a vários projetos PRODER e PDR2020.

22

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO - 2017

Aplicado
S

N

NA

Fundamentação/justificação

2. Estrutura Organizacional
2.1 A estrutura organizacional estabelecida
obedece às regras definidas legalmente?

De acordo com os diplomas legais.

X

2.2 Qual a percentagem de colaboradores do
serviço avaliados de acordo com o SIADAP 2 e 3?
2.3 Qual a percentagem de colaboradores do
serviço que frequentaram pelo menos uma ação
de formação?

100%
36,52%

3. Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço
3.1

Existem

manuais

de

procedimentos

internos?

3.2 A competência para autorização da despesa
está claramente definida e formalizada?

3.3 É elaborado anualmente um plano de
compras?

X
- Ao abrigo do Despacho n.º 6505/2013 de
22 de maio;

De acordo com o Despacho n.º 15546/2012
de 6 de dezembro.

X

3.4 Está implementado um sistema de rotação
de funções entre trabalhadores?

3.5 As responsabilidades funcionais pelas
diferentes tarefas, conferências e controlos
estão claramente definidos e formalizados?

- Despachos de delegação de competências
nos Diretores de Serviços e Chefes de
Divisão.

X

X

X

Em determinadas áreas de atividade
(gestão de recursos humanos e financeiros)
realizaram-se ações de partilha de funções.

- Despachos de delegação de
competências nos Diretores de Serviços e
Chefes de Divisão.
- Nas normas de procedimentos
atualizadas.

3.6 Há descrição dos fluxos dos processos,
centros de responsabilidade por cada etapa e
dos padrões de qualidade mínimos?

X

Nas normas de procedimentos revistas.

3.7 Os circuitos dos documentos estão
claramente definidos de forma a evitar
redundâncias?

X

Nas normas de procedimentos revistas.

3.8 Existe um plano de risco de corrupção e
infrações conexas?

X

Revisão da versão 1.0 em 28/02/2015.

3.9 O plano de gestão de riscos de corrupção e
infrações conexas é executado e monitorizado?

X

Monitorização é da responsabilidade do
GAJAAI.

X

- GESCOR – Gestão documental
- SRH – Recursos humanos
- Programa de Faturação

4. Fiabilidade dos Sistemas de Informação
4.1 Existem aplicações informáticas de suporte
ao processamento de dados, nomeadamente,

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
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Aplicado
S

N

nas áreas da contabilidade, gestão documental
e tesouraria?
4.2 As diferentes aplicações estão integradas
permitindo o cruzamento de informação?

NA

Fundamentação/justificação
- Programa de Inventário
- Programa de Gestão de stocks GerFip

X

- GerFip (integra a faturação, stocks,
inventário, despesa e receita)

4.3 Encontra-se instituído um mecanismo que
garanta a fiabilidade, oportunidade e utilidade
dos outputs dos sistemas?

X

A titulo de exemplo, a folha de
processamento de vencimentos (principal
output da aplicação SRH) suporta a
elaboração o PLC no SICRAFE. Esta
complementaridade permite verificar a
fiabilidade, oportunidade e utilidade dos
outputs.

4.4 A informação extraída dos sistemas de
informação é utilizada nos processos de
decisão?

X

Manual de utilizador do Gescor.

4.5 Estão instituídos requisitos de segurança
para o acesso de terceiros a informação ou
ativos do serviço?

X

Norma de procedimentos das contas de
utilizador no acesso às aplicações alojadas
nos servidores da DRAP Alentejo.

4.6 A informação dos computadores de rede
está devidamente salvaguardada (existência de
backups)?

X

Norma de procedimentos de “Gestão de
backups da informação da DRAP Alentejo”.

4.7 A segurança na troca de informação e
software está garantida?

X

Manual de Gestão das aplicações alojadas
nos servidores da DRAP Alentejo.

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
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5. Causas de incumprimento de ações e projetos não executados ou com
resultados insuficientes
Como o descrito no capítulo III – Autoavaliação, ponto 1 (QUAR – Análise dos resultados) não existiu
qualquer incumprimento, todos os objetivos foram atingidos e alguns superados.

6. Desenvolvimento de medidas para o reforço positivo do desempenho
a. Ações de melhoria implementadas em 2017
Objetivos

Ações de melhoria

Data de conclusão
31-12-2017

Reforçar o controlo interno

1.

Revisão/elaboração de normas
de procedimentos

Melhorar a comunicação interna e
externa

2.

Plano de comunicação interna e
externa da DRAP Alentejo

31-12-2017

3.

Ações de Formação em
Contexto de trabalho assentes
na desmaterialização de
processos no Gescor: Emissão
de passaporte fitossanitários

30-11-2017

Reforçar competências

b. Plano de Melhorias de 2018
As medidas para o reforço positivo de desempenho da DRAP Alentejo prosseguem o caminho da
desmaterialização de processos no Gescor, na redução do consumo de papel e demais consumíveis de
impressão e na aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados na DRAP Alentejo.
As medidas apresentadas suportam o Plano de Melhorias da DRAP Alentejo, elaborado segundo o
modelo proposto pela CAF, que será alvo de controlo, monitorização e avaliação em função do
número de ações previstas, prazos e resultados esperados.
Os quadros seguintes resumem as ações de melhoria a implementar, agregadas por temas e objetivos
da DRAP Alentejo e o respetivo cronograma de monitorização.

Tabela 4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS
Ações de
melhoria (AM)

U.O
Respons
ável pela
AM

Data
conclusão

Atividades- chave

1 – Alargar a
utilização da
assinatura digital

DSA/DSID

31-12-2018

- Levantamento das
necessidades de
leitores de CC

Cronograma de execução

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

1ºT

2º T

3º T

4º T

Estado*
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Tabela 4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS
Ações de
melhoria (AM)

U.O
Respons
ável pela
AM

Data
conclusão

a todos os
trabalhadores

Cronograma de execução
Atividades- chave

1ºT

2º T

3º T

4º T

Estado*

- Identificação dos
trabalhadores
portadores do CC
- Aquisição de
leitores

2–
Disponibilizar/pro
mover o arquivo
digital

DSA/DSID

31-12-2018

3 - Instituir a
utilização do
correio eletrónico
na comunicação
com o exterior
(Gescor)

DSA/DSID

31-12-2018

4–
Desmaterializar
processos internos
no Gescor

DSA/DSID
SPL

31-12-2018

5 - Elaboração do
Plano de Ação
para aplicação do
RGPD

DSA/DSDI

31-05-2018

- Distribuição dos
leitores e
divulgação das
normas pelos
utilizadores
- Disponibilizar na
rede da intranet
pastas digitais
partilhadas,
p/UO/trabalhador,
Para o arquivo
digital de
documentos
- Divulgar junto das
UO/trabalhadores
os benefícios e
orientações de
utilização do
arquivo digital em
prol do arquivo
físico
- Identificar a
tipologia de
comunicações
exteriores (ofícios,
faturas, etc) e
clientes (empresas,
agrupamentos, …)
que se adequam à
iniciativa
- Promover ações
de
esclarecimento/sen
sibilização junto
das
UO/trabalhadores
para a utilização,
e-mail/ Gescor
Criação de novos
Modelos de
Documentos em
Gescor:
- Requisição interna
(SPL)
- Termo de Entrega
(SPL)
- Constituição de
uma equipa para
implementar o
RGDP na DRAP
Alentejo

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
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Tabela 4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS
Ações de
melhoria (AM)

U.O
Respons
ável pela
AM

Data
conclusão

Cronograma de execução
Atividades- chave

1ºT

2º T

3º T

4º T

Estado*

- Diagnóstico da
situação atual
- Apresentar o
Plano de Ação
- Monitorização do
Plano de Ação

O Plano de Melhorias da DRAP Alentejo poderá ser consultados no Anexo F.
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7. Comparação entre as Unidades Homogéneas da DRAP Alentejo (Serviços
Regionais)
A comparação das Unidades homogéneas decorre do artigo 16º da Lei n.º 66-B/2007 de 28 de
Dezembro.
Ao nível da DRAP Alentejo, os Serviços Regionais do Norte Alentejano, Alentejo Central, Baixo
Alentejo e Alentejo Litoral integram atividades comuns que permitem a sua comparabilidade.
Para a comparabilidade das unidades homogéneas foi estabelecido um sistema de indicadores de
desempenho, que decorre da metodologia adotada pela DRAP Alentejo no desdobramento dos
objetivos estratégicos, em cascata, ao nível de cada Serviço Regional com respetiva identificação dos
indicadores de desempenho.
Apesar das semelhanças encontradas em relação à atividade desenvolvida pelos Serviços Regionais,
existem diferenças significativas, nomeadamente em relação aos recursos humanos, à distribuição
geográfica dos serviços e a algumas atividades específicas como o setor das pescas afetas ao Serviço
Regional do Alentejo Litoral, a análise PA e de PP do VITIS exclusiva do Serviço Regional do Alentejo
Central, entre outras.
No quadro seguinte é apresentado o quadro de objetivos dos Serviços Regionais e respetivas taxas de
realização.
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TOTAL

Taxa de
Realização

Resultado

Taxa de
Realização

Resultado

Taxa de
Realização

OB.1 - Assegurar a
satisfação/confiança do
sector

Ind.1- Índice de satisfação/confiança
do sector na DRAP Alentejo

3,5

0,5

100%

4,34

114%

4,69

120%

3,84

100%

4,36

114%

Sim

OB.3 - Garantir a
execução do
PRODER/PDR2020

Ind.6 - Taxa de análise de Pedidos de
Apoio (P.A)

80%

10%

50%

92,72%

116%

92,72%

116%

92,72%

116%

92,72%

116%

80%

10%

50%

96,24%

120%

96,24%

120%

96,24%

120%

96,24%

120%

80%

10%

50%

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

100%

125%

80%

10%

50%

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

100%

125%

95%

2,5%

50%

100%

125%

n.a

n.a

100%

125%

100%

125%

5

100

n.a

n.a

97

98%

n.a

n.a

n.a

n.a

Objetivos

Indicadores

Tolerância

Sim

QUAR

Meta

Resultado

SRAL

Taxa de
Realização

SRBA

Resultado

SRAC

Peso

SRNA

(considerados os pedidos de apoio entrados/distribuídos de 1 de
dezembro de 2016 a 30 de novembro de 2017)

Ind.7 - Taxa de análise de Pedidos de
Pagamento (P.P) (considerados os pedidos de apoio
entrados/distribuídos de 1 de dezembro de 2016 a 30 de novembro de
2017)

Sim

OB.4 - Garantir a
Execução do
PROMAR/MAR2020

Ind.8- Taxa de análise de Pedidos de
Apoio (P.A)
(considerados os pedidos de apoio entrados/distribuídos de 1 de
dezembro de 2016 a 30 de novembro de 2017)

Ind.9 - Taxa de análise de Pedidos de
Pagamento (P.P) considerados os pedidos de apoio
entrados/distribuídos de 1 de dezembro de 2016 a 30 de novembro de
2017)

Sim

OB.5 – Assegurar a
execução do Plano Anual
de Controlo in loco

Ind.10 – Taxa de cumprimento do
Plano Anual de Controlo do Pedido
Único

OB.7 – Assegurar a execução, qualidade e acompanhamento de Processos
OB.7.1 - Execução do
VITIS

Ind.16 – Prazo de análise de projetos
VITIS (dias corridos)
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TOTAL
Resultado

Taxa de
Realização

Resultado

Taxa de
Realização

Resultado

Taxa de
Realização

Resultado

Taxa de
Realização

SRAL

Peso

OB.7.9 - Licenciamento
das explorações
pecuárias extensivas

SRBA

Tolerância

Objetivos

SRAC

Meta

QUAR

SRNA

80%

10%

100%

90%

100%

96,4%

121%

75,08%

100%

91,92%

115%

1

0

30%

2

113%

2

113%

2

113%

2

113%

Ind.28 - Nº de reportes enviados à DP

1

0

35%

2

113%

2

113%

2

113%

2

113%

Ind.29 - Prazo de entrega dos reportes
após fechos dos trimestres

15

5

35%

9

115%

9

115%

9

115%

9

115%

Indicadores

Ind.25 – Taxa de análise dos pedidos de
licenciamento (considerados os pedidos
de entrados de 1 de dezembro de 2016 a 30
de novembro de 2017)

OB.9 - Assegurar o
reporte ao GPP dos
Indicadores de
Desempenho Comuns que
permitam a comparação
entre as DRAP

Ind.27- Nº de monitorizações das
Unidades Homogéneas das DRAP

OB.10 - Desmaterialização
de processos no Sistema
de Gestão de Informação
e Documentação “Gescor”

Ind.30 - % De documentos assinados
digitalmente face ao n.º de
documentos criados - comunicação
interna

70%

10%

40%

78,60%

107%

78,60%

107%

78,60%

107%

78,60%

107%

Ind.31- % De documentos assinados
digitalmente face ao n.º de
documentos criados - comunicação
externa

10%

5%

10%

11,30%

100%

11,30%

100%

11,30%

100%

11,30%

100%

Ind.32 - % De documentos associados a
processos

75%

5%

50%

84,62%

110%

84,62%

110%

84,62%

110%

84,62%

110%

Ind.33- % de Trabalhadores que
beneficiam de formação no ano

30%

5%

100%

36,01%

108%

36,01%

108%

36,01%

108%

36,01%

108%

OB.11 – Reforçar
Competências

(Serviços Regionais)

Taxa de Execução Global*

113,65%

112,54%

112,54%

110,54%

116,35%

* Média simples dos objetivos comuns aos 4 SR (OB: 3; 10; 11 e 12)
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8. Audição de dirigentes e demais trabalhadores
Na prossecução da melhoria contínua do serviço público, a DRAP Alentejo lançou, no decorrer do mês
de dezembro um inquérito de satisfação aos seus trabalhadores.
O inquérito teve com o objetivo aferir o nível de satisfação e motivação dos trabalhadores com a
DRAP Alentejo segundo 6 dimensões: satisfação global com a DRAP Alentejo; condições de trabalho;
desenvolvimento da carreira; motivação; condições de higiene, segurança, equipamento e serviços;
estilo de liderança e gestão e recolher sugestões de melhoria.
No sentido de facilitar e agilizar o processo, o inquérito foi elaborado em formato digital, assente
numa plataforma Google Drive, on line, com envio de um link de acesso para o e-mail de cada.
Na totalidade foram registados 45 inquéritos, representando uma taxa de resposta de 16%.
No geral, os trabalhadores da DRAP Alentejo estão satisfeitos com desempenho global da DRAP
Alentejo, na escala de 1 a 5, o índice de satisfação é de 3,6.
O índice de satisfação mais elevado, 3,8, está relacionado ao nível da motivação dos trabalhadores,
75% dos trabalhadores estão motivados, dos quais 27% estão muito motivados, sobretudo para
desenvolver trabalho em equipa.
As questões relacionadas com o desenvolvimento da carreira foram as que registaram menores níveis
de satisfação, em média, 3.1.

Ambiente de trabalho geral
Ambiente de trabalho na Unidade Orgânica

7% 4%

24%

9% 7%

Igualdade de oportunidades para o…

Muito
Insatisfeito

Insatisfeito

32%

50%

18%

13%

11%

62%

2% 7% 9%

Possibilidade de conciliar o trabalho com a vida… 4%

31%

53%

Resolução de conflitos, queixas e problemas… 9% 7% 11%
Horário de trabalho

25%

53%
16%

Pouco
satisfeito

16%

49%

7%

Satisfeito

57%

7%

Muito satisfeito

Comparativamente com o ano anterior verificou-se um ligeiro decréscimo no nível de satisfação médio
global dos trabalhadores, associado essencialmente às questões relacionadas com o desenvolvimento
da carreira e com as condições de higiene, segurança, equipamentos e serviços.



1 = Muito Insatisfeito; 2 = Insatisfeito; 3 = Pouco Satisfeito; 4 = Satisfeito e 5 = Muito Satisfeito.
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Média
Grau de satisfação
(agregado por item de resposta)

2016

2017

1. Satisfação Global dos trabalhadores com a DRAP Alentejo

3,75

3,57

2. Satisfação com as condições de trabalho

3,76

3,76

3. Satisfação com o desenvolvimento da carreira

3,10

3,10

4. Níveis de motivação

3,93

3,85

3,45

3,49

3,59

3,43

3,64

3,57

5. Satisfação com as condições
equipamentos e serviços

de

higiene,

segurança,

6. Satisfação com o estilo de gestão e liderança
Índice de satisfação médio global

Os resultados detalhados poderão ser consultados no Anexo C.
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III.

Medidas de Modernização e Simplificação
Administrativa

A DRAP Alentejo desde 2014 tem vindo a implementar medidas com vista à melhoria dos
procedimentos, num quadro de maior simplificação e modernização administrativa, onde o uso das
tecnologias de informação e comunicação tem sido um instrumento valioso.
A RCM n.º 108/2017, publicada em DR em 26 de julho, aprovou a Estratégia TIC 2017/2020 - Estratégia
para a Transformação Digital na Administração Pública e os respetivos planos setoriais TIC, que
compreendem iniciativas comuns a toda a Administração do Estado e iniciativas específicas de cada
área setorial.
Assim, foi aprovado o Plano Setorial TIC da Área Governamental da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural e Plano Setorial TIC da Área Governamental do Mar.
Em 2017, no âmbito da implementação do Plano Setorial TIC do MAFDR e do MM, coordenado pelo
GPP e IFAP, foi criado o grupo de trabalho “Grupo de Trabalho Informal”, composto por um
representante dos vários organismos do MAFDR e MM, do qual a DRAP Alentejo faz parte.
O Plano Setorial TIC do MAFDR e do MM reparte as ações previstas por três eixos principais:
• Eixo 1— Integração e interoperabilidade
• Eixo 2— Inovação e competitividade
• Eixo 3— Partilha de recursos
No total destes três eixos estão previstas várias medidas, que enquadram as atividades a implementar.
Em 2018 a DRAP Alentejo irá estar envolvida nas ações de implementação deste plano, quer como
entidade responsável, como é o caso da Atividade - Portal único DRAP (Projeto SAMA), que visa criar
um portal de serviços comum às 5 DRAP agregando e desmaterializando diversos processos com
impacto nos beneficiários - Candidatura SAMA aprovada, enquadrada no Eixo II-Inovação e
Competitividade, Medida 7 – Serviços Eletrónicos, quer com entidade participante onde destacamos
as seguintes atividades:
• Eixo I-Integração e Interoperabilidade, Medida 3-Interoperabilidade, Atividade - Alargar a
interoperabilidade a soluções de gestão documental, cujo objetivo é dinamizar o
alargamento da interoperabilidade entre soluções de Gestão Documental, no MAFDR e demais
entidades da AP;
• Eixo III – Partilha de Recursos, Medida 10 - Centros de dados na nuvem, Atividade – Implentar
uma Private Cloud setorial MAFDR e MM (criar nuvem interoperável);
• Eixo III – Partilha de Recursos, Medida 11 – Comunicações na AP, Atividade - Definir e
implementar estratégia de comunicações unificadas na AP, que visa a implementação de uma
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rede única de comunicações fixas MAFDR e MM. Esta atividade está em fase avançado de
execução, estando previsto para 2018 o fecho do projeto.
A DRAP Alentejo é também aderente ao programa PAEIS - Administração Eletrónica e
Interoperabilidade Semântica”, que tem como objetivo geral contribuir para o desenvolvimento da
Administração Eletrónica através do fomento e implementação da interoperabilidade semântica nos
diferentes níveis da Administração Pública (AP), nas entidades públicas com que esta se relaciona e
todas as que executem funções de Estado. O Programa inclui organismos da Administração Pública ao
nível central, regional e local, outras entidades públicas com que esta se relaciona e todas as que
executem funções de Estado. Estando previsto que, em 2018, os trabalhos que estão a ser
desenvolvidos, terminem com consolidação da Estrutura MEF “Macroestrutura Funcional”, que
apresenta uma estrutura hierárquica de classes que representam as funções, subfunções e processos
de negócio executados pela AP, comtemplando a sua descrição e avaliação (prazos de conservação
administrativa e o destino final da informação), servindo de referencial ao desenvolvimento de
instrumentos organizacionais para a classificação e avaliação da informação pública (Planos de
Classificação de Documentos) e a publicação da Portaria de Gestão Documental para aplicação a nível
ministerial.
Complementarmente, em 2018, A DRAP Alentejo continuará com a implementação de medidas com
vista à melhoria das medidas a executar e definidas na RCM 51/2017, quer na área referente a redução
do consumo de papel e demais consumíveis de impressão na AP, quer na vertente promover a
otimização de processos e a modernização de procedimentos administrativos, promovendo o uso do
Sistema de Gestão Documental (Gescor) como fonte de desmaterialização de processos e adoção de
orientações para uma politica de impressão ambiental responsável na AP.
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IV. Recursos Afetos
1. Recursos Humanos
A atividade planeada da DRAP Alentejo assentou num quadro de Recursos Humanos de 325 efetivos.
No decorrer do ano de 2017 o universo de efetivos não atingiu o planeado, tendo a DRAP Alentejo
finalizado o ano com 282 postos de trabalho ocupados.
Relativamente à análise comparativa, entre os pontos planeados e executados dos recursos
humanos efetivos, verificou-se um decréscimo de 700 pontos, refletindo-se numa taxa de
utilização de RH, referente à pontuação planeada, de 77,63%.
Quadro de Meios Humanos
RH Utilizados/Executados para
2017

Pontuação
(CCAS)

RH Planeados para 2017
N.º de
efetivos
planeados

Dirigentes – Direção
Superior

20

2

456

40

2

446

39

0

Dirigentes – Direção
Intermédia e Chefes de
equipa

16

19

4.332

304

16

3.524

247

3

Técnico Superior (Inclui
Especialistas
de
Informática)

12

130

29.640

1.560

121

24.637

1.297

9

Coordenador Técnico

9

2

456

18

0

0

0

2

Assistente Técnico (Inclui
Técnicos de Informática)

8

115

26.220

920

97

20.185

708

18

Assistente Operacional

5

57

12.996

285

46

8.729

191

11

325

74.100

3.127

282

57.521

2.427

43

Grupos/Carreiras
Categorias

TOTAL
Dias Úteis 2016

UERPH

Pontuação
Planeada

N.º de
efetivos a
31.dez
(Balanço
Social)

UERHE

Pontuação
Executada

Desvio
(valor
absoluto)

228

Taxa de variação de RH
(%)

-13,23%

Taxa de utilização de RH
| Pontuação Planeada

77,63%

Taxa de utilização de
RH| Unidade Equivalente
de Recursos Humanos

77,63%

Informação mais desagregada sobre a dinâmica de recursos humanos da DRAP Alentejo poderá
ser consultada no capítulo V – Balanço Social e Anexo do RAA.
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2. Recursos Financeiros
O orçamento planeado da DRAP Alentejo para 2017, com os pressupostos e informações definidos e
conhecidos no momento da sua elaboração, foi de 10.515.556 euros.
No decorrer do ano de 2017, esse orçamento veio a ser corrigido para 11.791.268,00 euros, com um
acréscimo, no valor de 1.296.235,00, para aplicação em despesa de saldos de anos anteriores. Esse
acréscimo permitiu que fosse efetuada uma transferência para o Instituto de Financiamento da
Agricultura e Pescas, I. P., no valor de €1.200.000,00 para posterior financiamento de prejuízos com
máquinas, equipamentos e animais das explorações agrícolas afetadas pelos incêndios.
O valor restante do referido acréscimo destinou-se a utilização no âmbito de projetos que tiveram
continuidade em 2017.
Apresenta-se de seguida os quadros relativos à execução do orçamento de funcionamento e os
principais fatores que condicionaram a execução orçamental em 2017.

Orçamento de Funcionamento
(OF)

Planeado em QUAR

Orçamento
Corrigido

Executado

Desvio

€10.342.440

€11.522.762

€10.378.384

€ 1.144.378

Despesas com o Pessoal

€7.832.434

€7.830.169

€7.571.023

€ 259.146

Aquisição de bens e serviços

€2.386.673

€2.396.098

€1.585.274

€ 810.824

€123.333

€1.296.495

€1.222.087

€ 74.408

Outras despesas
Despesas de Capital (DC)
TOTAL

€219.371

€268.506

€102.622

€ 165.884

€10.561.811

€11.791.268

€10.481.006

€ 1.310.262

Fontes de Financiamento
Orçamento de
Funcionamento (OF)
Despesas com o Pessoal
Aquisição de bens e serviços

Receitas Gerais

Receita Própria

Outras fontes

Total

€ 7.042.615

€ 1.018.021

€ 2.317.748

€ 10.378.384

€6.891.107

€104.851

€575.065

€7.571.023

€151.508

€894.701

€539.065

€1.585.274

€18.469

€1.203.618

€1.222.087

€53.630

€48.992

€102.622

€ 1.071.651

€ 2.366.740

€10.481.006

Outras despesas
Despesas de Capital (DC)
TOTAL

€ 7.042.615
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Fatores que condicionaram a execução orçamental em 2017
- Remunerações
As despesas com o pessoal foram suportadas em cerca de 91% por Receitas Gerais. Esta fonte de
financiamento registou uma execução superior a 96% do limite fixado, em termos de fundos
disponíveis, de € 7.115.469.
- Aposentações
Durante 2017, aposentaram-se 6 trabalhadores (5 técnicos superiores e 1 assistente técnico). Para
além dos encargos associados à passagem para a aposentação, ainda foi suportado o encargo de
€12.421,69 na rubrica de pessoal a aguardar a aposentação (01.01.08).
- Imputação vencimentos PDR2020
No que respeita a encargos com remunerações, refere-se ainda a imputação de custos ao projeto de
assistência técnica no âmbito do PDR2020 – Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020, no
montante de € 314.512,77.
- Despesas correntes
A DRAP Alentejo procedeu à liquidação e cobrança das contrapartidas devidas pela implementação
do princípio da onerosidade relativamente ao ano de 2017, conforme o estabelecido no artigo 109.º
do Decreto-Lei n.º 25/2017, de 3 de março – Decreto-Lei de Execução Orçamental de 2017, no valor
de €273.487,76.
- Despesas de capital
Durante 2017, a Direção Regional realizou os investimentos em bens de capital que se identificam no
quadro seguinte.
Aquisição de Bens de capital

Valor (€)

Equipamento e software
informático
Recuperação e manutenção de
edifícios
Construções diversas

8.411,12

Melhoramentos fundiários

1.444,02

Equipamento administrativo

4.290,23

Equipamento básico

4.997,33
9.711,96

60.665,43

Ferramentas e utensílios

3.482,82

Outros investimentos

9.618,76
Total
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De referir o investimento realizado no Centro de Experimentação do Baixo Alentejo, com a aquisição
de equipamento básico, no valor de € 43.441,14, para o núcleo de apoio laboratorial existente nesse
centro. O núcleo de apoio laboratorial foi requalificado e licenciado enquanto Centro de Colheita e
Armazenamento de Sémen, constituindo o Centro de Reprodução Animal da Herdade da Abóbada.

V.

Iniciativas de Publicidade Institucional

No ano de 2017 não se realizaram iniciativas de publicidade institucional.
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V. Síntese da Atividade Desenvolvida - Plano de Atividades
A taxa de execução média do Plano de Atividades da DRAP Alentejo reflete a taxa de realização média
do mapa de objetivos.
Foram definidos 18 objetivos, operacionalizados em 32 indicadores sustentados pelas diferentes UO
e respetivas atividades.
No gráfico seguinte são apresentadas as taxas de realização dos objetivos.

Taxa de realização do Plano de Atividades - Objetivos

116%

112%

118%

125% 125%

125%

100%

OB.1

OB.2

OB.3

122%
112%

OB.4

OB.5

98%

116%

100% 100%

115%
100% 100%

OB.6 OB.7.1 OB.7.2 OB.7.3 OB.7.4 OB.7.5 OB.7.6 OB.7.7 OB.7.8 OB.8

107% 108%

OB.9 OB.10 OB.11

A taxa de realização média global do Plano de Atividades foi de 117,56%.
No quadro seguinte estão os resultados finais para cada um dos indicadores do mapa estratégico da
DRAP Alentejo.
A demonstração e análise detalhada do contributo de cada uma das Unidade Orgânicas e respetiva

QUAR

atividade desenvolvida integram o Anexo A.
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SIM
-

Objetivos

Indicadores

SIM

SIM

Peso

Resultado

Taxa de
realização

Desvio

OB.1 - Assegurar a
satisfação/confiança do sector

Ind.1 - Índice de satisfação/ confiança do sector na DRAP

3

0,5

100%

4,46

116%

16%

OB.2 - Melhorar a comunicação com
o exterior

Ind.2 - N.º de newsletters

3

1

25%

4

100%

-

Ind.3 - N.º de participações em feiras/eventos/seminários
e colóquios

9

2

25%

20

117%

17%

Ind.4 - N.º de dias abertos nos Centros Experimentais

2

1

25%

3

100%

-

50

10

25%

372

130%

30%

Ind.5 - N.º de visitantes aos Centros Experimentais
(instituições de ensino - profissional/superior,
Organizações de Agricultores, agricultores, Organizações
Ambientais)
SIM

Meta

QUAR

Tolerância

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO - 2017

OB.3 - Garantir a execução do
PDR2020

Ind.6 - Taxa de análise de Pedidos de Apoio (PA)

80%

10%

50%

93%

116%

16%

Ind.7 - Taxa de análise de Pedidos de Pagamento (PP)

80%

10%

50%

96%

120%

20%

OB.4 - Garantir a execução do
PROMAR/MAR2020

Ind.8 - Taxa de análise de Pedidos de Apoio (PA)

80%

10%

50%

100%

125%

25%

Ind.9 - Taxa de análise de Pedidos de Pagamento (PP)

80%

10%

50%

100%

125%

25%

OB.5 - Assegurar o Plano Anual de
Controlo in loco

Ind.10 – Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo
do Pedido Único

95%

2,5%

50%

100%

125%

25%

Ind.11 - Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo
da Reformar Antecipada, PAN, OP, outros

90%

5%

20%

100%

125%

25%

Ind.12 - Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo Investimento

90%

5%

30%

100%

125%

25%

Ind.13 – N.º de manuais de procedimentos revistos

9

3

50%

3

100%

-

Ind.14 – N.º de auditorias internas

2

1

50%

1

100%

-

90

5

100%

97

98%

-2%

OB.6 – Reforçar o controlo interno

OB.7 - Assegurar a execução, qualidade e acompanhamento de processos
OB.7.1 – Execução do VITIS

Ind.15 - Prazo de análise de projetos VITIS (dias corridos)
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Objetivos

OB.7.2 – Segurança alimentar

SIM

Indicadores

Ind.16 – Taxa de execução anual dos planos de controlo do
PNCPI (Plano Nacional de Controlo Plurianual Integrado)

Meta

QUAR

Tolerância
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Peso

Resultado

Taxa de
realização

Desvio

90%

5%

100%

100%

125%

25%

OB.7.3 – Plano de Prospeção dos
Organismos de Quarentena

Ind.17 – Taxa de execução do plano

100%

0

100%

100%

100%

-

OB.7.4 - Acompanhamento interno
das salas de parcelário

Ind.18 – Taxa de execução de relatórios às salas de
parcelário da DRAP Alentejo

100%

0

100%

100%

100%

-

OB.7.5 - Qualidade e
acompanhamento de processos:
Armazéns e Lojas de produtos
fitofarmacêuticos e Benefício Fiscal
ao Gasóleo Colorido e Marcado

Ind.19 - % De relatórios de visita a armazéns e lojas de
produtos fitofarmacêuticos

20%

2%

50%

47%

123%

23%

Ind.20 - % De relatório de visita a processos de GCM com
movimento no ano

2%

0,5%

50%

2%

100%

-

OB.7.6- Análise e acompanhamento
de processos de manutenção das
condições de Reconhecimento de
Organizações de Produtores - OP

Ind.21 - N.º de reuniões realizadas

10

50%

22

120%

20%

OB.7.7 - Assegurar a Análise dos
Programas Operacionais

Ind.23 - Prazo de execução da análise de pedidos de apoio
dos P.O (dias)

OB.7.8 – Licenciamento das
explorações pecuárias extensivas

Ind.24 – Taxa de análise de pedidos de licenciamento
(pedidos entrados a 1 de dezembro de 2016 até 30 de
novembro de 2017)

OB.8 – Implementar Ações de
Melhorias

Ind.25 – N.º de ações de melhoria implementadas

3

1

OB.9 - Assegurar o reporte ao GPP
dos Indicadores de Desempenho
Comuns que permitam a
comparação entre as DRAP

Ind.26 - Nº de monitorizações da Unidades Homogéneas das
DRAP

1

Ind.27 - Nº de reportes enviados ao GPP

Ind.22 - Prazo de execução da análise de manutenção das
condições de reconhecimento das OP - F & H (Frutas e
Hortícolas) (dias)

Ind.28 - Prazo de entrega dos reportes após fechos dos
trimestres
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2
0

50%

16

123%

23%

76

0

100%

47

116%

16%

80%

10%

100%

88%

100%

-

100%

3

100%

-

0

30%

2

113%

13%

1

0

35%

2

113%

13%

30

10

35%

10

120%

20%
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Objetivos

SIM

OB.10 - Desmaterialização de
processos no Sistema de Gestão de
Informação e Documentação
“Gescor”

SIM

OB.11 – Reforçar Competências

Indicadores

Tolerância

QUAR

Meta
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Peso

Resultado

Taxa de
realização

Desvio

Ind.29 - % De documentos assinados digitalmente face ao
n.º de documentos criados - comunicação interna

70%

5%

40%

79%

107%

7%

Ind.30 - % De documentos assinados digitalmente face ao
n.º de documentos criados - comunicação externa

10%

5%

10%

11%

100%

-

Ind.31 - % De documentos associados a processos

50%

10%

50%

85%

110%

10%

Ind.37 - % de Trabalhadores que beneficiam de formação
no ano

30%

5%

100%

36,52%

108%

8%

Taxa de Execução Global 117,56%
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VI. Balanço Social
De acordo com o Balanço Social de 2017, duzentos e oitenta e dois trabalhadores e trabalhadoras
exerciam funções na DRAP Alentejo, ao abrigo de um vínculo de emprego público, em 31 de dezembro
de 2017. Este número é acrescido de quatro trabalhadores e uma trabalhadora que, pese embora
detenham vínculo de emprego público, se encontravam, naquela data, ausentes do serviço, a saber:
três trabalhadores e uma trabalhadora em situação de ausência por motivo de doença, há mais de
seis meses, e um trabalhador em situação de licença sem remuneração.

Da análise dos elementos constantes do Balanço Social, resulta um conjunto de traços
caracterizadores dos recursos humanos da DRAP Alentejo, reportados a 31 de dezembro de 2017, dos
quais se destacam os seguintes:


Taxa de feminização: cerca de 48,23%;



Distribuição dos trabalhadores e trabalhadoras por carreiras: cerca de 42,55% na carreira
de técnico superior; cerca de 32,98% na carreira de assistente técnico; cerca de 16,31%
na carreira de assistente operacional e cerca de 1,77% na carreira de informática;



Taxa de trabalhadores e trabalhadoras a exercer cargos dirigentes: cerca de 6,38%;



Taxa de feminização dos cargos de direção superior: 0%;



Taxa de feminização dos cargos de direção intermédia: 56,25%;



Taxa de trabalhadores e trabalhadoras com habilitações académicas de nível superior:
cerca de 49,65%;



Taxa de trabalhadores e trabalhadoras com habilitações escolares equivalentes ou
inferiores ao 9.º ano de escolaridade: cerca de 23,40%;



Taxa de trabalhadores e trabalhadoras com idade igual ou superior a 55 anos: cerca de
60,99%;



Nível etário médio dos trabalhadores e trabalhadoras: 55,21 anos de idade;



Taxa prevista de aposentações não antecipadas nos próximos 6 anos: cerca de3 35,46%;



Taxa de admissões e regressos de trabalhadores e trabalhadoras em 2017: cerca de 6,74%;



Taxa de saídas de trabalhadores e trabalhadoras em 2017: cerca de 8,16%;



Taxa de formação profissional: cerca de 36,52% (103 participantes em ações de formação
profissional, dos quais 51 masculinos e 52 femininos).

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

43

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO - 2017

Quadro 1 – Número de trabalhadoras e trabalhadores com vínculo de emprego público, por
cargo/carreira e género, em 31-12-2017
Cargo/Carreira

Feminino

Masculino

Total

Dirigente Superior de 1.º Grau

1

1

Dirigente Superior de 2.º Grau
Dirigente Intermédio de 1.º Grau
Dirigente Intermédio de 2.º Grau

2
7

1
2
5

1
4
12

Técnico Superior
Especialista de Informática
Técnico de Informática

49
1
1

71
3

120
1
4

59
17
136

34
29
146

93
46
282

Assistente Técnico
Assistente Operacional
Total (*)

(*) Excluindo três trabalhadores e uma trabalhadora em situação de ausência, por motivo
de doença, há mais de seis meses, e um trabalhador em situação de licença sem
remuneração

Gráfico 1
Distribuição percentual de trabalhadoras e trabalhadores com vínculo de emprego
público, por cargo/carreira, em 31-12-2017 (*)
Dirigente
6%

Assistente Operacional
16%

Técnico Superior
43%

Assistente Técnico
33%

Informático
2%

(*) Excluindo três trabalhadores e uma trabalhadora em situação de ausência, por motivo de doença, há mais
de seis meses, e um trabalhador em situação de licença sem remuneração
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Níveis de escolaridade

Gráfico 2
Número de trabalhadores e trabalhadoras com vínculo de
emprego público, por nível de escolaridade, em 31-12-2017 (*)
3

Doutoramento

4

Mestrado

8

45
44

Licenciatura

11

Bacharelato

25

12 anos
11 anos

7

4

Trabalhadoras

16

9 anos

7

Até 4 anos
5

Trabalhadores

12

6

6 anos

0

40

25

8
17
10

15

20

25

30

35

40

45

50

N.º de trabalhores/as
(*) Excluindo três trabalhadores e uma trabalhadora em situação de ausência, por motivo de doença, há
mais de seis meses, e um trabalhador em situação de licença sem remuneração

Gráfico 3
Número de trabalhadores e trabalhadoras com vínculo de emprego
público, por classe etária, em 31-12-2017 (*)

N.º de trabalhadores/as

60

55

50

Trabalhadores

40

Trabalhadoras

39
33
28

30

24

22
20

15

10
2

3

4

19
14

12

7

5

0
30 a 34
anos

35 a 39
anos

40 a 44
anos

45 a 49
anos

50 a 54
anos

55 a 59
anos

60 a 64
anos

65 a 69
anos

Classes etárias
(*) Excluindo três trabalhadores e uma trabalhadora em situação de ausência, por motivo de doença, há
mais de seis meses, e um trabalhador em situação de licença sem remuneração
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N.º de trabalhadores/as

Gráfico 4
Saídas de trabalhadores e trabalhadoras com vínculo de emprego público,
por motivo de saída, em 2017
7

7

6

5

5

5

4

3

3
2

1

1

1

1

0
Aposentação

Trabalhadores

Mobilidade

Comissão de
serviço

Outras
situações

Trabalhadoras

Gráfico 5
Admissão e regresso de trabalhadores e trabalhadoras, por motivo de
admissão/regresso, em 2017
6

6

6
Trabalhadores

5

Trabalhadoras

4
3
2

2
1

1

1

1

1

1
0
Procedimento
concursal

Mobilidade

Regresso de
licença
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Quadro 2 – Formação profissional realizada em 2017

Tipo de Formação
Interna
Externa
Total

Número de participações
em ações de formação
28
516
544
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Horas despendidas em
formação
89,5
5752
5841,5
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V.

Avaliação Final

1. Apreciação qualitativa quantitativa dos resultados alcançados:
Na prossecução da melhoria do serviço público a qualidade é elementar no bom desempenho da
DRAP Alentejo. Os valores médios obtidos no inquérito de satisfação realizado aos
clientes/utentes da DRAP Alentejo (4,46 numa escala de 1-5) superaram a meta proposta.
Em função da atividade desenvolvida pela DRAP Alentejo, a taxa de realização do QUAR espelha
o bom desempenho da DRAP Alentejo com 113,13%.

2. Breve análise sobre a execução global do Plano de Atividades
A Taxa de execução do Plano de Atividades foi de 117,56%.
A análise global da execução do Plano de Atividades consta no ponto V e análise pormenorizada
por Unidade Orgânica no Anexo A.

3. Menção Proposta:
Em função dos resultados obtidos a DRAP Alentejo, de acordo com o disposto no artigo 18º, nº 1,
da Lei nº 66-B de 2007 de 28 de Dezembro, propõe na sua autoavaliação que lhe seja atribuída a
menção qualitativa de desempenho - Bom.

4. Conclusões prospetivas:
Em 2018 a atividade a desenvolver pela DRAP Alentejo prossegue as orientações do Programa do
XXI Governo Constitucional 2015-2019, das Grandes Opções do Plano para 2016-2019 e das Grandes
Opções do Plano de 2017, no que se refe em particular a valorizar a atividade agrícola e florestal
e o espaço rural e ao mar: uma aposta de futuro.
A eficácia e eficiência na execução das atividades correntes e a aposta em mudanças
organizativas, consubstancializadas numa abordagem que continua a incidir sobre a organização
e desmaterialização de processos, constituem desafios que exigem a mobilização de valores e
competências que permitam ultrapassá-los com sucesso. Para corresponder à exigência destes
desafios é crucial o alinhamento estratégico de toda a organização e o compromisso de todos os
profissionais no desempenho das tarefas que lhes são designadas.
A DRAP Alentejo está envolvida, em conjunto com as outras DRAP, num projeto no âmbito do
SAMA 2020 para a criação de um Portal Único de Atendimento, que se iniciou em 2016 e que muito
poderá contribuir para melhorar a qualidade dos serviços prestados.
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Nesta harmonização de processos e procedimentos interferem também as relações com as
Direções-Gerais e Institutos Centrais donde imanam as orientações e planos de ação delegados
que estão também a ser considerados no projeto comum das DRAP.
Para ultrapassar com sucesso as dificuldades inerentes à operacionalização/automatização da
gestão por processos serão reforçadas as ações formação internas, com sessões práticas, ao nível
dos utilizadores e gestores do sistema de informação e documentação e elaboradas/revistas as
normas de procedimentos segundo um modelo padronizado.
O reforço de competências incidirá também ao nível das equipas de execução do Plano Anual de
Controlo e das equipas de análise de projetos de investimento.
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ANEXOS
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ANEXO A - ATIVIDADE DESENVOLVIDA - UNIDADES ORGÂNICAS
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GAJAAI - Gabinete de Apoio Jurídico, Assessoria e Auditoria Interna
Tendo em linha de conta as propostas presentes no Plano de Atividades de 2017 destaca-se a
realização de uma auditoria interna à publicitação de contratos celebrados pela DRAP Alentejo na
sequência de ajustes diretos com o objetivo especifico de verificar o cumprimento das obrigações da
publicitação dos procedimentos da aquisição de bens e serviços.
Apresenta-se de seguida os resultados obtidos no quadro de objetivos do GAJAAI.
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Sim

SIM

Peso

Resultado

Taxa de
realização
(%)

Desvio
(%)

OB.1 - Assegurar a
satisfação/confiança do sector

Ind.1- Índice de satisfação/confiança do sector na
DRAP Alentejo

3,5

0,5

100%

4,46

116%

16%

OB.7 – Reforçar o controlo interno

Ind.14 – N.º de manuais de procedimentos revistos

2

1

50%

1

100%

-

Ind.15 – N.º de auditorias internas

2

1

50%

2

100%

-

Ind.30 - Nº de relatórios de monitorização das
Unidades Homogéneas da DRAP Alentejo (Serviços
Regionais)
Ind.31 - Nº de reportes dos indicadores comuns de
desempenho da DRAP Alentejo enviados ao GPP
Ind.32 - Prazo de entrega do reporte ao GPP após o
fecho do trimestre

1

0

30%

2

123%

23%

1

0

35%

2

30

10

35%

11

Ind.33 - % De documentos assinados digitalmente
face ao n.º de documentos criados - comunicação
interna

50%

10%

40%

76,3%

132%

32%

Ind.34 - % De documentos assinados digitalmente
face ao n.º de documentos criados - comunicação
externa
Ind.35 - % De documentos associados a processos

20%

10%

10%

15,2%

50%

10%

50%

79,7%

Ind.37 - % de Trabalhadores que beneficiam de
formação no ano

30%

5%

100%

47,9%

122%

22%

OB.10 - Assegurar o reporte de
indicadores de desempenho da
DRAP Alentejo e das Unidades
Homogéneas

SIM

Indicadores

Tolerância

Objetivos

Meta

QUAR
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OB.11 - Desmaterialização de
processos no Sistema de Gestão
de Informação e Documentação
“Gescor”

OB.12 – Reforçar Competências

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

53

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO - 2017

DP - Divisão de Planeamento
Das atividades desenvolvidas em 2017 destacam-se as seguintes:
» Participação em feiras/eventos/seminários:
» Feiras (6): (1) Feira do queijo/Serpa; (2) OVIBEJA; (3) FIAPE/Estremoz; (4) Feira do Campo
Alentejano (Aljustrel); (5) Feira Nacional da água e do regadio (Ferreira do Alentejo); (6)
Feira do Montado
» Organização de workshops (8) - "Desenvolvimento de competências na agricultura e indústria
agroalimentar" (1); Organização de (7) Sessões de Informação na temática "Gestão de Riscos
na Agricultura" em/S.Teotónio (Odemira) /Reguengos de Monsaraz/ Portalegre/Moura/Beja
/Ponte de Sôr e Elvas.
» Participação na organização de eventos (6) - Colaboração no colóquio (1) "Agua como
desenvolvimento da atividade agrícola e contributo para a soberania alimentar"; (2) 2º
encontro nacional do Figo da India; (3) workshop “Organização e gestão de serviços dos
ecossistemas: olival intensivo, montado e pequena agricultura, Projeto H2020 Pegasus"; (4)
workshop "Agricultura biológica e economia regional sustentável"; (5) "1ª oficina de trabalho
para a construção de uma estratégia alimentar do concelho Montemor-o-Novo"; (6)
participação nas Jornadas Desenvolvimento Rural Norte Alentejano.
» Edição de 4 Newsletter;
» Realização de 4 vídeos sobre projetos relevantes da região Alentejo e 4 vídeos temáticos (Plantas
Aromáticas e Medicinais, Medronheiro, Figo-da-índia e sistemas agroflorestais extensivos) no âmbito
da RRN;
» Formação Profissional Agrícola


12 – Alargamentos de certificação setorial de entidades já certificadas;



3.654 – Formandos que frequentaram ações de formação;



63 – Provas de conhecimento realizadas



329 – Ações de formação homologadas,



4.182 - Certificados homologados.

» Emissão de Cartões


3.302 – Cartões de Aplicador de Produtos Fitofarmacêuticos;

Apresenta-se de seguida os resultados obtidos no quadro de objetivos da DP.
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SIADAP 2
QUAR

Objetivo

Indicador
Objetivo

Meta
Indicador

Tolerância
Tolerância

Peso

Resultado

3,5

0,5

100%

4,46

Principais
Taxa de
Atividades/pr
Realização
ocessos
116%

107%

7%

Meta

Desvio

Sim

OB.1 - Assegurar a
satisfação/confiança do sector

Ind.1- Índice de satisfação/confiança do sector
na DRAP Alentejo

Sim

OB.2 – Melhorar a comunicação
com o exterior

Ind.2 - N.º de newsletters

3

1

50%

4

Ind.3 - N.º de participações em
feiras/eventos/seminários e colóquios

9

2

50%

20

OB.7 – Reforçar o controlo
interno

Ind.16 - N.º manuais de procedimentos revistos

1

0

100%

1

100%

-

OB.8 – Implementar Ações de
Melhoria
OB.9 - Assegurar o reporte de
indicadores de desempenho da
DRAP Alentejo e das Unidades
Homogéneas

Ind.26 - N.º ações de melhoria implementadas

3

1

100%

4

100%

-

Ind.27- Nº de relatórios de monitorização das
Unidades Homogéneas da DRAP Alentejo
(Serviços Regionais)
Ind.28 - Nº de reportes dos indicadores comuns
de desempenho da DRAP Alentejo enviados ao
GPP
Ind.29 - Prazo de entrega do reporte ao GPP
após o fecho do trimestre

1

0

30%

2

115%

15%

1

0

35%

2

30

10

35%

10

Ind.30 - % De documentos assinados
digitalmente face ao n.º de documentos criados
- comunicação interna

70%

5%

40%

78,60%

108%

8%

Ind.31 - % De documentos assinados
digitalmente face ao n.º de documentos criados
- comunicação externa
Ind.32 - % De documentos associados a
processos

10%

5%

10%

11,30%

75%

5%

50%

84,62%

Ind.33 - % de Trabalhadores que beneficiam de
formação no ano

30%

5%

100%

36,52%

108%

8%

Sim
Sim

Sim

Sim

OB.10 - Desmaterialização de
processos no Sistema de Gestão
de Informação e Documentação
“Gescor”

OB.11 – Reforçar Competências
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DSA - Direção de Serviços de Administração
Das atividades desenvolvidas pela Direção de Serviços de Administração e respetivas divisões/seção,
destacam-se as seguintes:

SPL - Secção do Património e Logística
» Levantamento de todos os prédios urbanos afetos à DRAPAlentejo e cedida a gestão à DGTF de
todos aqueles que não se revelaram essenciais ao cumprimento das atribuições da DRAP Alentejo.
Esta medida teve um impacto significativo na redução dos encargos.
» Realização de diversas obras de reparação e manutenção do edifício e envolvente da sede da
DRAP Alentejo (obras de drenagem das águas pluviais, reparação do lago da entrada do edifício
principal, pintura de edifícios). Nas instalações dos Serviços Regionais e Centros de
Experimentação foram também realizadas obras de reparação de telhados, janelas, instalações
sanitárias, pinturas.
» Revisão do inventário de bens móveis da DRAP Alentejo e elaboração de listagens de bens para
abate.

DGRH - Divisão de Gestão de Recursos Humanos » Elaboração da proposta de norma de procedimentos relacionada com o período
experimental dos trabalhadores admitidos por recrutamento, quer seja através de
procedimento concursal ou CEAGP;
» Disponibilização de diversos ficheiros na zona partilhada, acessível a todos/as
trabalhadores/as, da DGRH, para consulta de dados atualizados e tornando desnecessária a
impressão;
» Disponibilização na página eletrónica da DRAP Alentejo/ Intranet diversos impressos em
formato PDF com preenchimento online.

DGF - Divisão de Gestão Financeira
» Implementação de processo de gestão documental para tratamento interno dos pedidos
de emissão de certificados de qualidade à importação (objetivo partilhado com a DSID);
» Criação de ficheiro informático do copiador de faturas disponibilizado em pasta
partilhada por todas as UO da DRAP;
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DSDI - Divisão de Sistemas de Informação e Documentação
» Revisão da norma de procedimento: Comunicação interna e externa da DRAP Alentejo;
» Criação de novos modelos em Gescor;
» Disponibilização de novas funcionalidades no Gescor.
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QUAR

Objetivo

Indicador

Meta

Tolerância

Peso

Resultado

Taxa de
realização

Desvio

Sim

OB.1 - Assegurar a
satisfação/confiança do sector

Ind.1- Índice de satisfação/confiança do
sector na DRAP Alentejo

3,5

0,5

100%

4,46

116%

16%

Sim

OB.9 - Assegurar o reporte ao
GPP dos Indicadores de
Desempenho Comuns que
permitam a comparação entre as
DRAP

Ind.26- Nº de monitorizações da Unidade
Orgânica

1

0

30%

2

115%

15%

Ind.27 - Nº de reportes enviados à DP

1

0

35%

2

Ind.28 - Prazo de entrega dos reportes
após fechos dos trimestres

30

10

35%

10

Ind.29 - % De documentos assinados
digitalmente face ao n.º de documentos
criados - comunicação interna

70%

5%

40%

78,60%

108%

8%

Ind.30 - % De documentos assinados
digitalmente face ao n.º de documentos
criados - comunicação externa

10%

5%

10%

11,30%

Ind.31 - % De documentos associados a
processos

75%

5%

50%

84,62%

Ind.32 - % de Trabalhadores que
beneficiam de formação no ano

30%

5%

100%

36,52%

108%

8%

Sim

Sim

OB.10 - Desmaterialização de
processos no Sistema de Gestão
de Informação e Documentação
“Gescor”

OB.11 – Reforçar Competências
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DSI - Direção de Serviços de Investimento
No âmbito da atividade da DSI/DIDR em 2017 foram reconhecidas 7 novas Organizações de Produtores
(OP) sendo 3 de carne de suíno, 2 de azeite e 2 de frutos de casca rija. Foi igualmente indeferido 1
pedido de reconhecimento e revogado o reconhecimento como Organização de Produtores da
PecSãoMiguel (carne de bovino e ovino) por motivo de dissolução.
Foram também analisados 27 relatórios anuais de atividade de OP.
Foram ainda analisados 4 pedidos de alteração a Programas Operacionais já existentes: Alensado;
Fruteco; Alentejanices; Lusomorango e 1 Programa Operacional novo (2018-2022) da Lusomorango.
No que diz respeito ao Programa Apícola Nacional (PAN) 2017-2019 foram analisadas 6 candidaturas
referentes à Campanha 2018.
No quadro seguinte apresentam-se os resultados obtidos no mapa de objetivos da DSI de 2017.
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Sim

OB.1 - Assegurar a satisfação/confiança
do sector

Indicadores

Ind.1- Índice de satisfação/confiança do sector na DRAP
Alentejo

Tolerância

Objetivos

Meta

QUAR
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Peso

Resultado

3,5

0,5

100%

4,46

Taxa de
Desvio
realização

116%

16%

OB.8 – Assegurar a execução, qualidade e acompanhamento de Processos
OB.8.7 - Análise e o acompanhamento
de processos de manutenção das
condições de Reconhecimento de
Organizações de Produtores - OP

Ind.25 - N.º de reuniões realizadas

10

2

50%

22

120%

20%

Ind.26 - Prazo de execução da análise de manutenção
das condições de reconhecimento das OP - F & H (Frutas
e Hortícolas) (dias)

30

0

50%

16

123%

23%

OB.8.8 - Análise dos Programas
Operacionais

Ind.27 - Prazo de execução da análise de pedidos de
apoio dos P.O (dias)

76

0

100%

47

116%

16%

Ind.30- Nº de monitorizações da Unidade Orgânica

1

0

30%

2

Ind.31 - Nº de reportes enviados ao GPP

1

0

35%

2

115%

15%

15

5

35%

9

Ind.33 - % De documentos assinados digitalmente face ao
n.º de documentos criados - comunicação interna
Ind.34 - % De documentos assinados digitalmente face ao
n.º de documentos criados - comunicação externa

70%

5%

40%

78,60%

108%

8%

10%

5%

10%

11,30%

Ind.35 - % De documentos associados a processos

75%

5%

50%

84,62%

Ind.37 - % de Trabalhadores que beneficiam de formação
no ano

30%

5%

100%

36,01%

108%

8%

OB.10 - Assegurar o reporte ao GPP dos
Indicadores de Desempenho Comuns que
permitam a comparação entre as DRAP

Ind.32 - Prazo de entrega dos reportes após fechos dos
trimestres (dias)
Sim

SIM

OB.11 - Desmaterialização de processos
no Sistema de Gestão de Informação e
Documentação “Gescor”

OB.12 – Reforçar Competências
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DSDAR - Direção de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Rural
DAI – Divisão de Ambiente e Infraestruturas
No balanço da atividade desenvolvida pela DAI, no decorrer do ano 2017, destacamos as seguintes
atividades:
 A DAI integrou os seguintes Grupos de Trabalho:


Comissão Técnica de Acompanhamento da Diretiva Nitratos (CTADN), criada no
âmbito do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 235/97 de 3 de setembro;



Comissão Técnica de Acompanhamento da Diretiva Lamas (CTADL);



Grupo de trabalho Lamas (GTL) – Despacho Ministerial n.º 10182 de 11 de setembro
de 2015;



ENNAC 2020 / GT AGRI – Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climática;



Conselho de Região hidrográfica do Alentejo (CRH do Alentejo);



Conselho de Região Hidrográfica do Tejo e Oeste (CRH do Tejo e Oeste);



Núcleo Regional de Combate à Desertificação do Alentejo (NRCD Alentejo);



Grupo intersectorial “IPATA”, com vista à uniformização de conceitos,
enquadramento legal e articulação de procedimentos, nas ocupações não agrícolas
do solo, em perímetro de Rega do Mira, RAN, Parque Natural do Sudoeste Alentejano
e Costa Vicentina e Plano Diretor Municipal do concelho de Odemira.

 Divulgação do “Programa de Ação para as Zonas Vulneráveis”, em eventos regionais, como
sejam por exemplo a OVIBEJA e a FIAP, através de folheto de informação elaborado para o
efeito;
 Melhoria da informação disponibilizada na página eletrónica da DRAP, sobre “Zonas
Vulneráveis”;
 Tratamento e apresentação na Comissão Técnica de Acompanhamento da Diretiva Nitratos,
dos indicadores recolhidos nas ações de controlo realizadas junto de agricultores com
explorações agrícolas em Zona Vulnerável, pela Direção de Serviços de Controlo desta DRAP,
em cumprimento do “controlo dos nitratos”- artigo 16.º da Portaria n.º 259/2012 de 28 de
agosto;
 Colaboração com a DGADR na elaboração de um novo Programa de Ação para as Zonas
Vulneráveis;
 Participação em reuniões, para a harmonização de procedimentos em matéria de fiscalização
de resíduos, sob coordenação da CCDR, com diversas Entidades Regionais, no âmbito das
atribuições da DRAP/DAI nesta matéria, conforme Decreto-Lei n.º 276/2009 de 2 de outubro,
não só enquanto Entidade Licenciadora dos Programas de Gestão de Lamas (PGL), aprovação
das Declarações de Planeamento das Operações (DPO), mas também na fiscalização do
disposto naquele Diploma;
 Análise de novos PGL apresentados no decorrer do ano;
 Auditoria ao “Sistema de valorização de resíduos em solos agrícolas por lamas de depuração”
pela IGAMAOT;


Reuniões com a CCDR, EDIA e outras Entidades Regionais, com atribuições nos estudos de
Avaliação de Impacte Ambiental, tendo em vista a minimização dos efeitos dos projetos
sujeitos a AIA, uma vez que a DRAP integra as Comissões de análise e acompanhamento dos
mesmos e ou é convidada a emitir parecer especializado em matéria de solos;
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Emissão de pareceres no âmbito de projetos sujeitos a AIA e acompanhamento dos mesmos,
no âmbito das respetivas comissões de avaliação (CA);



Adaptação de procedimentos na análise dos processos RAN, decorrentes de consultas ao
Núcleo Jurídico da DRAP e Entidade Nacional da Reserva Agrícola Nacional;



Controlo interno pela DAI, do n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei 73/2009, alterado pelo
Decreto-Lei 199/2015, regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN), respeitante à
contagem dos tempos de análise /decisão dos processos, através da plataforma ORACLE;



Análise de processos RAN (372);



Fiscalização dos processos RAN (68);



Atualização da base de dados SIG DRAP Alentejo, com integração de novos conteúdos digitais;



Ações de informação sobre utilização do SIG DRAP Alentejo, num total de 25 ações;



Revisão do Manual de Procedimentos do Ordenamento do Território, decorrente das
alterações do respetivo Quadro Jurídico;



Colaboração com outras U.O. da DRAP em diversas análises no SIG (275).

DAP – Divisão de Apoio à Produção
A atividade desenvolvida pela Divisão de Apoio à Produção durante o ano de 2017, no quadro das
competências que lhe foram definidas pelo Despacho n.º 14493/2012, foi a seguinte:
» Serviços de Apoio aos Agricultores
Neste capítulo inserem-se as atividades de relação direta com o cliente “Agricultor”. Todas as
atividades inumeradas, coordenadas pela DAP, são realizadas em articulação com os Serviços
Regionais.


Emissão de Autorização Prévia de Arranque de Olival (DL 120/86)

Durante o ano de 2017 foram rececionados, analisados e decididos 345 requerimentos para
emissão de autorização prévia de arranque de olival, correspondendo uma área de arranque
de aproximadamente 4.000 ha de olival. Desta área, 3.300 ha destinam-se à plantação de
novo olival.


Emissão de pareceres sobre conversões culturais (DL 169/2001, alterado pelo DL
155/2004)

Por solicitação do Departamento de Conservação da Natureza e Floresta do Alentejo, foram
emitidos pareceres técnicos sobre 47 processos de conversão cultural, correspondendo a uma
área de intervenção de aproximadamente 4.500 ha. Maioritariamente as intervenções
propostas tinham como objetivo a conversão de sequeiro em regadio para instalação de
culturas permanentes (olival e amendoal).


Emissão de Pareceres sobre pedidos de reconhecimento de Aparcamentos de Gado
(Portaria 247/2001)

Em articulação com o Departamento de Conservação da Natureza e Floresta do Alentejo
(DCNF), foram rececionados 196 requerimentos de reconhecimento de aparcamento de gado
(concessões e renovações). Estes requerimentos foram analisados no que se refere a critérios
técnicos associados à exploração pecuária e emitidos os respetivos pareceres técnicos, os
quais foram remetidos ao DCNF.
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 Gestão do Património Vitícola (DL 176/2015)
De acordo com o DL 176/2015 e Portaria 348/2015, as DRAP, na respetiva área geográfica de
atuação, colaboram na atualização do ficheiro vitivinícola nacional, na realização de controlos
administrativos e in loco relativos à plantação e arranque de vinha e na gestão das
autorizações.
Neste âmbito, em 2017, foram submetidas pela DRAP, enquanto balcão Sivv, 479 Declarações
de plantação;
Foram confirmados 146 Declarações de arranque de vinha e atualizado o respetivo registo
vitícola;
Foram corrigidos limites de 66 parcelas de vinha, por sobreposição de parcelas de vinha
plantada no âmbito do VITIS 2015/2016 com parcelas de vinha existente, e registado o
respetivo enquadramento legal.
Não sendo possível quantificar, porque os sistemas de informação associados à atividade não
permitem retirar esta informação, foram ainda assegurados vários procedimentos de:
Atualização de titularidade de património vitícola (heranças/partilhas, transações);
Correção de limites de património vitícola por sobreposição de limites com o iSip (parcela
agrícola e/ou ocupação cultural), impeditivo da submissão de candidaturas VITIS quando a
área a reestruturar incide sobre estas parcelas;
Atualização de registo de Entidade Vitícola, resultante da imposição do preenchimento
obrigatório dos campos “endereço eletrónico”, n.º de telemóvel e o upload do documento
comprovativo da morada.
 Beneficio Fiscal à utilização de Gasóleo Colorido e marcado (Portaria 117-A/2008)
Sendo a DRAP entidade interlocutora foram rececionado e encaminhados à entidade
coordenadora, 400 processos de inscrição, correspondentes a novos beneficiários;
Foram comunicados 400 procedimentos de atualização de manifesto (maquinas, áreas.
Situação tributária/contributiva);
Foram encaminhados 176 pedidos de emissão de 2ª vias de cartão de abastecimento (por
avaria ou extravio).
Durante o ano de 2017 foram ainda realizados 118 controlos administrativos, cuja amostra de
controlo foi definida pela entidade coordenadora a nível nacional (DGADR). Recaíram sobre
beneficiários que apresentaram um padrão de consumo de GCM superior ao plafond indicativo
atribuído.
A taxa de resposta dos beneficiários à ação de controlo foi de 97%, tendo apenas sido aplicada
a suspensão de utilização de GCM a 3 beneficiários.
 Emissão de declaração de agricultor – Edificação isolada em solo rural destinada a
habitação (PROTA Resolução Concelho de Ministros 53/2010; Declaração de Retificação
30-A/2010)
Em 2017 foram atualizados os procedimentos a seguir e elaborada a respetiva Norma de
Procedimentos.
» Serviços Científicos e técnicos
Neste capítulo inserem-se as atividades de relação não direta com o cliente “Agricultor” mas cujo
fim último é:



Informação agrícola
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Sistema de Informação de Mercados Agrícolas (SIMA)
O SIMA, coordenado a nível nacional pelo GPP, tem como objetivo acompanhar os
mercados de produtos agrícolas, numa ótica de fileira, recolhendo os dados que permitam
informar os decisores políticos que têm a missão de acompanhar as políticas de mercado
(nacionais ou comunitários) e o próprio mercado e os seus agentes, prestando um serviço
público de ajuda à transparência de mercado.
Neste âmbito, a DRAP recolheu semanalmente informação de mercado - cotações, relação
oferta/procura; qualidade do produto – reportando-a ao GPP.
Foram acompanhados ao longo de todo o ano os mercados de bovinos, ovinos, suínos e
caprinos (várias classes) e durante as respetivas campanhas de comercialização os
mercados de frutos secos (noz, pinhão, pinha) frutos frescos (pera, maçã, ameixa,
pêssego, nectarina, cereja, uva de mesa, framboesa, morango, mirtilo), cereais (trigo
mole, trigo duro, aveia, cevada, arroz), palha, milho, girassol, azeitona para azeite,
azeitona de mesa, azeite (convencional e biológico) e cortiça.
A informação foi recolhida com a colaboração dos serviços regionais e pela DAP (alguns
produtos) que assegura a análise, validação e transmissão da informação ao GPP.


Estado das culturas e previsão das colheitas (ECPC) e Quadro de Produção Vegetal

Atividade coordenada pelo INE,IP e executada em colaboração com as DRAP.
Tem como objetivo produzir e divulgar, tão cedo quanto possível, indicadores estatísticos
mensais sobre áreas ocupadas, estado das culturas e produções esperadas.
Neste âmbito, a DRAP recolheu mensalmente informação sobre áreas (culturas
temporárias), estado das culturas e produções esperadas (culturas temporárias e
permanentes) ao longo do ciclo vegetativo de cada uma das culturas acompanhadas:
Prados e Pastagens

Ameixa

Culturas forrageiras
Trigo Mole e Trigo Duro

Cereja
Pêssego

Triticale
Centeio

Maçã
Pêra

Cevada

Romã

Aveia
Batata

Marmelo
Figo

Milho
Arroz

Laranja
Uva de Mesa e Uva para Vinho

Grão-de-bico
Feijão

Damasco
Amêndoa

Tomate (p/indústria)

Noz

Girassol
Melão

Castanha
Azeitona de mesa e Azeitona para azeite

A informação foi recolhida com a colaboração dos serviços regionais. A DAP, analisa e
valida a informação recolhida, elabora os relatórios mensais (quantitativo e qualitativo)
e remete ao INE, IP.
No final do ano com base na informação ECPC e cruzando com outras fontes de
informação, elabora o Quadro de Produção Vegetal – áreas, produções e rendimentos das
culturas acompanhadas, que remete ao INE,IP


Calculo dos Valores de Produção Padrão Regionais (VPP)
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Atividade coordenada pelo GPP e executada a nível regional pelas DRAP.
O VPP constitui um elemento essencial ao estabelecimento da Tipologia Comunitária das
Explorações Agrícolas, conforme o Reg. (CE) nº 1242/2008 - classificação uniforme das
explorações da Comunidade, baseada na sua orientação técnico-económica e dimensão
económica.
Neste âmbito, a DAP anualmente recolhe informação complementar aos sistemas de
informação agrícola anteriormente mencionados e calcula o VPP das atividades pecuárias
e vegetais acompanhadas, agrupadas de acordo com a metodologia comunitária definida,
reportando-o ao GPP.
Dos 47 agrupamentos de atividades vegetais considerados, a DRAP calcula VPP para 37 e
para 18 dos 27 agrupamentos de atividades pecuárias considerados.


Centros de Experimentação
Para além de toda a atividade corrente dos dois centros de experimentação (com uma
área total de 2.968,36 ha), associada aos efetivos pecuários de raças autóctones
existentes em permanência nos dois centros (efetivo reprodutor: bovinos – 789; ovinos –
1171; caprinos - 236, suínos -73, descriminados no Anexo 2), às áreas de culturas
permanentes (olival – 282 ha) e de culturas temporárias instaladas em 2017 (cereais de
outono inverno, culturas de primavera verão, pastagens semeadas e forragens – 768 ha),
atividade que sustenta os diversos protocolos de colaboração estabelecidos com entidades
do ensino, associações de criadores e centros tecnológicos, numa ótica de demonstração,
divulgação e de parcerias em estudos científicos/projetos, de que são exemplo, estando
em curso:
. ValBioTecCynara – Valorização económica do Cardo (Cynara cardunculus): estudo
da sua variabilidade natural e suas aplicações Biotecnológicas
. Utilização sustentável da Esteva (Cistus ladanifer L.) em pequenos ruminantes –
Aumento da competitividade e redução do impacto ambiental
. GEN-RES-ALENTEJO – Utilização de metodologias genómicas na seleção de ovinos
resistentes à peeira e parasitas gastrintestinais na região do Alentejo
Poderemos destacar, no ano de 2017:
No Centro de Experimentação do Baixo Alentejo (CEBA), a entrada em funcionamento do
Centro de Reprodução Animal da Herdade da Abóbada – centro de colheita de sémen de
pequenos ruminantes e de armazenagem de sémen, que integra o Pólo de duplicados de
material genético das raças autóctones do Sul, integrado no Banco Português de
Germoplama Animal.
A partir deste momento o CEBA ficou dotado de uma unidade que cumpre todos os
normativos legais de âmbito sanitário aplicável a este tipo de unidades de material
genético – sémen, quer no que se refere à colheita quer no que se refere ao
armazenamento, regularizando, neste aspeto, toda a colaboração que tem vindo a ser
prestada no que concerne ao material genético armazenado no CEBA e pertencente ao
BPGA.
Simultaneamente, no que se refere à colheita de sémen de pequenos ruminantes,
preencheu uma lacuna reconhecida no que se refere à conservação e melhoramento
genético destas espécies, dado que para além do CEBA só existe no país um outro centro
aprovado, localizado em Oliveira do Hospital.
Interligado com a temática, em 2017 iniciou-se a execução da candidatura conjunta com
a Universidade de Évora, apresentada no âmbito do Alentejo 2020, Eixo Prioritário
“Investigação, desenvolvimento tecnológico e inovação”, Sistema de Apoio a Ações
Coletivas, área da “Transferência do conhecimento científico e tecnológico”, com o título
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“Apoio técnico aos programas de conservação e melhoramento genético em
ruminantes”.
Centrando-se na transferência do conhecimento, foram realizadas 7 ações de
demonstração e divulgação, direcionadas e onde estiveram presentes produtores,
técnicos e estudantes.
No Centro de Experimentação dos Lameirões (CEL), a continuidade da atividade IED sobre
a adaptabilidade das cultivares portuguesas em modo de condução em sebe comparandoa com a cultivar espanhola Arbequina, desenvolvida em colaboração com a Universidade
de Évora e que perdura há 15 anos, com a recolha anual de dados da azeitona colhida,
ensaios de poda mecânica com recurso a uma máquina de poda em protótipo e colheita
mecânica.
Quer pela integração do CEL na Zona de Proteção Especial Moura Mourão Barrancos, quer
pelas caraterísticas de coberto vegetal e de atividade agropecuária desenvolvida, a
vertente de proteção ambiental e compatibilização desta com o desenvolvimento da
atividade agro-pecuária mantem-se como um dos vetores da demonstração aplicada.
Neste âmbito e mantendo a colaboração com a Liga para a Proteção da Natureza (LPN),
como ações de continuidade, salientam-se:
. Manutenção do campo de alimentação para aves necrófagas;
. Instalação de áreas de culturas arvenses que proporcionam um habitat aberto a
diversas espécies protegidas.
Em suma, pela atividade desenvolvida nos Centros de Experimentação, durante o ano de
2017 foram realizados 3 eventos de divulgação e os Centros foram visitados por 372 alunos
(ensino técnico e ensino superior), 24 criadores e 43 técnicos.
Acresce referir que à atividade desenvolvida no ano de 2017 estão associados 400
processos de aquisição de bens e serviços e 89 processos de venda de bens de exploração.
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DSVSA - Divisão de Sanidade Vegetal e Segurança Alimentar
Relativamente a esta unidade orgânica, caraterizam-se as principais atividades, com objetividade e
numa perspetiva abrangente, pondo em evidência as respetivas solicitações e recursos disponíveis.


Execução do Plano Anual de Prospeção
2016

2017

%
2017/2016

Nº organismos

34

39

15%

Nº Prospeções

551

776

41%

Prospeções - xylella fastidiosa

113

184

63%

Nº amostras

127

182

43%

A entrada em vigor da nova Diretiva nº 2017/1279 transposta pelo Decreto-Lei n.º 137/2017 implicou:
o
o
o
o

Na Importação de frutos: acréscimo com Novos mercados/ Novas exigências;
Novos requisitos específicos à importação de certos vegetais;
São introduzidos novos requisitos específicos à circulação com passaporte fitossanitário
em todo o território da EU;
Requisitos específicos para introdução e circulação na EU, em relação a vários Organismos
de Quarentena;

E terá como consequência um aumento significativo no volume de trabalho a desenvolver nesta área,
na qual não se pode descurar o Plano de contingência associado à Xylella fastidiosa;


Uso sustentável de Produtos Fitofarmacêuticos
Licenciamentos

Inspeções

Empresas de D/V

Empresas de AT

Municípios

49

15

4

Desistência

6

0

0

Renovação

6

0

0

Novo

1

3

2

13

3

2

Total inspecionado

o

Foram aprovados 2 Planos de aplicação aérea e autorizados 21 pedidos para aplicação;

A situação está estabilizada e foi garantido o controlo anual preconizado de 25% do global de
empresas de PF;
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Registo e controlo de Viveiros e Operadores Hortofrutícolas
N.º de licenciamento - viveiros
2016

2017

Total

%2017/2016

Fornecedores

11

5

66

8%

Produtores

9

6

61

11%

116

127

127

9%

Total Acumulado

Nº inspeções realizadas

o
o
o

2016

2017

Total

%2017/2016

Fornecedores

12

17

29

142%

Produtores

26

32

58

123%

Total Acumulado

38

87

87

129%

Taxa de controlo: Fornecedores – 33%; Produtores 67%
Verificou-se um aumento de 129% no N.º de OE licenciados;
Conclui-se que continuamos muito aquém dos objetivos que deveriam ser
garantidos no controlo destes Operadores Económicos (100%), ou seja: realizar no
mínimo uma inspeção anual a todos os Operadores.

2017
Registo de Operadores
HortoFrutícolas



Certiges

Total

24

250

Controlo ao cultivo de OGM’s
o

71 Notificação de cultivo - 3.180 ha inscritos – 34% sujeitas a controlo;

É expectável uma redução na área de cultivo de OGM’s motivada pela baixa cotação do milho no
mercado e por se verificar uma maior apetência para a produção de Gritz e milho pipoca com
maior valor de mercado e escoamento garantido;


Controlo à produção e Certificação de sementes
o

41 Campos sujeitos a inspeção oficial - 3512 ha

Ainda está a decorrer o período de inscrição dos campos para 2018, mas prevê-se um ligeiro
decréscimo das áreas semeadas motivado pelo período de seca que ocorreu no período
outono/inverno;
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Controlo de Importação e Exportação
Total Importação
2016

2017

DCE's Contentores DCE's Contentores
TOTAL 3.914
o

8.608

4.604

10.498

No período em análise, verificou-se um aumento de 17,6% no número de DCE’s e de
21,96% relativamente no número de contentores.

Total Exportação
Emissão de
Certificados

2016

2017

Fitossanitários

372

260

Qualidade Alimentar

351

273

Total

723

533

Apresentam-se em seguida os resultados finais para cada um dos indicadores do mapa de objetivos e
indicadores da DSDAR.
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Sim

Sim

Objetivos

Indicadores

OB.1 - Assegurar a
satisfação/confiança do sector

Ind.1- Índice de satisfação/confiança do sector na DRAP
Alentejo

OB.2 - Melhorar a comunicação com o
exterior

Ind.4 - N.º de dias abertos nos Centros Experimentais

OB.6 – Reforçar o controlo interno

Ind.14 - N.º manuais de procedimentos revistos

Ind.5 - N.º de visitantes aos Centros Experimentais
(instituições de ensino - profissional/superior,
Organizações de Agricultores, agricultores,
Organizações Ambientais)

Meta

QUAR

Tolerância
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Peso

Resultado

Taxa de
realização

Desvio

3,5

0,5

100%

4,46

116%

16%

2

1

50%

3

100%

-

50

10

50%

372

132%

32%

2

0

100%

2

100%

-

100%

0%

100%

100%

100%

-

OB.8 – Assegurar a execução, qualidade e acompanhamento de Processos
OB.7.3 - Plano de Prospeção dos
Organismos de Quarentena

Ind.17 -Taxa de Execução do Plano

OB.7.5 - Qualidade e
acompanhamento de processos:
Armazéns e Lojas de produtos
fitofarmacêuticos e Gasóleo
Colorido Marcado (GCM)

Ind.19 - % De relatórios de visita a armazéns e lojas de
produtos fitofarmacêuticos

20%

2%

25%

47%

123%

23%

Ind.20 - % De relatório de visita a processos GCM com
movimento no ano

2%

0,5%

25%

2%

100%

-

1

0

30%

2

115%

15%

1

0

35%

2

15

5

35%

10

70%

5%

40%

79%

108%

7%

10%

5%

10%

11%

75%

5%

50%

85%%

OB.9 - Assegurar o reporte ao GPP dos Ind.26- Nº de monitorizações da Unidade Orgânica
Indicadores de Desempenho Comuns
Ind.27 - Nº de reportes enviados ao GPP
que permitam a comparação entre as
Ind.28- Prazo de entrega dos reportes após fechos dos
DRAP
trimestres
OB.11 - Desmaterialização de
Ind.33 - % De documentos assinados digitalmente face
ao n.º de documentos criados - comunicação interna
processos no Sistema de Gestão de
Informação e Documentação “Gescor”
Ind.34 - % De documentos assinados digitalmente face
ao n.º de documentos criados - comunicação externa
Ind.35 - % De documentos associados a processos
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Objetivos

OB.12 – Reforçar Competências

Indicadores

Ind.37 - % de Trabalhadores que beneficiam de
formação no ano
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30%

Tolerância

QUAR

Meta
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5%

Peso

Resultado

Taxa de
realização

Desvio

100%

36,52%

108%

8%
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DSC - Direção de Serviços de Controlo
No balanço da atividade da DSC, destacaram-se as seguintes atividades:
Na execução do Plano anual de controlo na componente Animal, que integra o grupo ANI (Vacas
leiteiras, Vacas em aleitamento, Identificação e Condicionalidade animal) e o grupo POC (Prémio
ovinos e caprinos), foram realizados 203 controlos. Na componente Superfícies, que considera o grupo
CNDAMB (Condicionalidade ambiental), SUP1 (RPB, Boas condições agro ambientais, Greening e
Regime da pequena agricultura) e SUP2 (Manutenção de atividade em zonas desfavorecidas, Medidas
agro silvo ambientais e Florestação de terras agrícolas), foram realizadas 343 ações de controlo.
Foram realizadas cinco ações de fiscalização no âmbito da Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos.
No âmbito da atualização do SIP (Sistema de Identificação Parcelar), foram realizados 312
atendimentos e 283 visitas de campo a parcelas.
Ao nível do reforço de controlo interno foram realizadas ações de controlo de qualidade às 4 salas
protocoladas com a DRAPAL, incidência também nas condições de sala e respetivo equipamento. Nos
4 parâmetros da grelha de avaliação resultou uma classificação final “Muito Bom”.
No grupos das ações de controlo - Reforma Antecipada, OP e VITIS - destaca-se este último, VITIS,
pelo elevado número de controlos realizados – 270 ações – as quais se revestem de particular
complexidade e morosidade, quer ao nível de controlo de campo (medição/aferição de área ao nível
da parcela) quer ao nível da recolha alfa/digital no sistema de informação.
Relativamente às ações de controlo na área do investimento, ProDer e PROMAR, o plano amostral
incidiu em 36 projetos de investimento.
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QUAR

Sim

Objetivos

Indicadores

Meta

Tolerância
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Peso Resultado

Taxa de
realização

Desvio

OB.1 - Assegurar a
satisfação/confiança do sector

Ind.1- Índice de satisfação/confiança do sector na DRAP
Alentejo

3,5

0,5

100%

4,46

116%

16%

OB.5 - Assegurar a execução do
Plano Anual de Controlo in loco

Ind.10 – Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do
Pedido Único

95%

2,5%

50%

100%

125%

25%

Ind.11 - Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo
Reforma Antecipada, Organização de Produtores (OP), VITIS e
Plano Apícola Nacional (PAN).

90%

5%

20%

100%

Ind.12 - Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo Investimento

90%

5%

30%

93%

100%

0%

100%

100%

100%

-

1

0

30%

2

115%

15%

1

0

35%

2

30

10

35%

10

Ind.29 - % De documentos assinados digitalmente face ao n.º
de documentos criados - comunicação interna

70%

5%

40%

78,60%

108%

8%

Ind.30 - % De documentos assinados digitalmente face ao n.º
de documentos criados - comunicação externa

10%

5%

10%

11,30%

Ind.31 - % De documentos associados a processos

75%

5%

50%

84,62%

Sim

OB.7 – Assegurar a execução, qualidade e acompanhamento de Processos
OB.7.4 - Acompanhamento
interno das salas de parcelário
Sim

Ind.18 – Taxa de execução de relatórios às salas de parcelário
da DRAP ALE

OB.9 - Assegurar o reporte ao GPP Ind.26- Nº de monitorizações da Unidade Orgânica
dos Indicadores de Desempenho
Comuns que permitam a
Ind.27 - Nº de reportes enviados à DP
comparação entre as DRAP
Ind. 28 - Prazo de entrega dos reportes após fechos dos
trimestres

Sim

OB.10 - Desmaterialização de
processos no Sistema de Gestão
de Informação e Documentação
“Gescor”
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QUAR

SIM

Objetivos

OB.11 – Reforçar Competências

Indicadores

Ind.32- % de Trabalhadores que beneficiam de formação no
ano
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Meta

30%

Tolerância
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Peso Resultado

5%

100%

36,52%

Taxa de
realização

Desvio

108%

8%
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Serviços Regionais
SRNA - Serviço Regional do Norte Alentejano
Ao nível da atividade desenvolvida o SRNA destaca o cumprimento das “metas/prazos” estabelecidos
no âmbito do PDR 2020, ao nível da análise do Pedidos de Apoio e Pedido de Pagamento, num ano
particularmente exigente, em que se registou um acréscimo significativo de trabalho associado à
medida de apoio excecional para mitigação dos efeitos da Seca.
Também se destaca o bom desempenho ao nível do licenciamento das explorações pecuárias e da
atividade do controlo de ajudas que em termos gerais foi dada uma resposta atempada às solicitações
apresentadas. Importa ainda referir a boa resposta dada ao nível do trabalho de prospeção de
organismos de quarentena, sendo um atividade realizada em estreita articulação com a DSVSA, que
permitiu cumprir metas estabelecidas pela DGAV.
Uma nota ainda para o trabalho da RICA e da receção de candidaturas no âmbito do PU, que é sem
dúvida uma matéria importante ao nível da atividade da DRAP Alentejo.
Procurou-se ainda fazer um esforço na racionalização da despesa com o consumo de papel, bem como
incrementar a utilização da assinatura digital e a desmaterialização dos processos.
SRAC - Serviço Regional do Alentejo Central
Em 2017, foram realizados 6.239 atendimentos no SRAC.
Em termos de recursos destaca-se o PDR2020 como o processo mais relevante, avaliado não só pelo
número de trabalhadores envolvidos em exclusividade como também pelo “volume” de trabalho
envolvido. Foram analisados 983 P.A e 404 P.P.
Realça-se também a análise de 310 candidaturas ao abrigo do VITIS, Campanha de 2016/2017 e 611
processos de licenciamento REAP e NREAP.
SRBA - Serviço Regional do Baixo Alentejo
De acordo com os objetivos definidos para o ano de 2017, destaca-se a superação do seguinte objetivo:


“Garantir a execução do PDR2020” – foram analisados 517 PA e 600 PP;

Relativamente à restante atividade destacam-se os processos relacionados com o “REAP” – 495
processos; “Gasóleo Colorido Marcado” – 748 novas inscrições/alterações; “Olivicultura” – 205
processos; “Supervisão e certificação de sementes” – 65; “Rica” – 25 contabilidades acompanhadas;
“Inspeções fitossanitárias” – 28; “Aparcamento de gado” – 39 pareceres e “Processos OGM” - 19.
SRAL - Serviço Regional do Alentejo Litoral
Relativamente aos atendimentos efetuados, é de destacar o maior valor ser registado em Alcácer do
Sal, 67%. Este facto fica a dever-se essencialmente a estar concentrado no Polo de Alcácer do Sal os
assuntos que implicam um contacto mais direto com os agricultores: REAP, RAN, PROTA, Conversões
Culturais, Aparcamentos de Gado, SIMA, RICA, Alteração dos Modos de Produção, Confirmação da

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo

75

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AUTOAVALIAÇÃO - 2017

Condição de Agricultor, Subsídio de Gasóleo e Arranque de Olival. Por escassez de recursos humanos
em Odemira (9%), os processos aí entrados são maioritariamente direcionados para apreciação em
Alcácer do Sal o que incrementa os atendimentos neste Polo. Paralelamente, em Santiago do Cacém
(24%), existe uma maior incidência nas atividades relacionadas com os projetos de investimento que,
por força dos procedimentos estarem associados a plataformas digitais, minimizam o contacto direto
com os agricultores.
Apresentam-se em seguida os resultados finais para cada um dos indicadores do mapa de objetivos e
indicadores por Serviço Regional.
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TOTAL

Sim
Sim

Taxa de
Realização

Resultado

Taxa de
Realização

Resultado

Taxa de
Realização

SRAL

Resultado

SRBA

Taxa de
Realização

Peso
100%

SRAC

Resultado

Indicadores

Tolerância

Objetivos

Meta

QUAR

SRNA

4,34

114%

4,69

120%

3,84

100%

4,36

114%

OB.1 - Assegurar a
satisfação/confiança do sector

Ind.1- Índice de
satisfação/confiança do sector na
DRAP Alentejo

3,5

0,5

OB.3 - Garantir a execução do
PRODER/PDR2020

Ind.6 - Taxa de análise de Pedidos
de Apoio (P.A)

80%

10%

50% 92,72%

116% 92,72%

116% 92,72%

116% 92,72%

116%

80%

10%

50% 96,24%

120% 96,24%

120% 96,24%

120% 96,24%

120%

80%

10%

50%

80%

10%

50% n.a

95%

2,5%

50%

100%

125%

n.a

n.a

100%

5

100

n.a

n.a

95

100%

n.a

(considerados os pedidos de apoio entrados/distribuídos de 1
de dezembro de 2016 a 30 de novembro de 2017)

Ind.7 - Taxa de análise de Pedidos
de Pagamento (P.P) (considerados os pedidos
de apoio entrados/distribuídos de 1 de dezembro de 2016 a
30 de novembro de 2017)

Sim

OB.4 - Garantir a Execução do
PROMAR/MAR2020

Ind.8- Taxa de análise de Pedidos
de Apoio (P.A)

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

75%

100%

100%

125%

125%

100%

125%

n.a

n.a

n.a

(considerados os pedidos de apoio entrados/distribuídos de 1
de dezembro de 2016 a 30 de novembro de 2017)

Ind.9 - Taxa de análise de Pedidos
de Pagamento (P.P) considerados os pedidos

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

de apoio entrados/distribuídos de 1 de dezembro de 2016 a
30 de novembro de 2017)

Sim

OB.5 – Assegurar a execução do
Plano Anual de Controlo in loco

Ind.10 – Taxa de cumprimento do
Plano Anual de Controlo do
Pedido Único

OB.8 – Assegurar a execução, qualidade e acompanhamento de Processos
OB.8.1 - Execução do VITIS

Ind.16 – Prazo de análise de
projetos VITIS (dias corridos)
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TOTAL
Indicadores

Taxa de
Realização

Resultado

Taxa de
Realização

Resultado

Taxa de
Realização

10%

100%

95%

100%

93%

100%

91%

100%

90%

100%

Ind.30- Nº de monitorizações das
Unidades Homogéneas das DRAP
(Serviços Regionais)

1

0

30%

2

125%

2

125%

2

125%

2

125%

Ind.31 - Nº de reportes enviados à
DP

1

0

35%

2

125%

2

125%

2

125%

2

125%

15

5

35%

11

119%

11

119%

11

119%

11

119%

Ind.33 - % De documentos
assinados digitalmente face ao n.º
de documentos criados comunicação interna

50%

10%

40% 76,26%

133%

76,26%

133%

76,26%

133%

76,26%

133%

Ind.34- % De documentos
assinados digitalmente face ao n.º
de documentos criados comunicação externa

20%

10%

10% 15,23%

100%

15,23%

100%

15,23%

100%

15,23%

100%

Ind.35 - % De documentos
associados a processos

50%

10%

50% 79,70%

137%

79,70%

137%

79,70%

137%

79,70%

137%

OB.12 – Reforçar
Competências

Ind.37- % de Trabalhadores que
beneficiam de formação no ano

30%

5%

100% 47,95%

122%

47,95%

122%

47,95%

122%

47,95%

122%

Peso

90%

Ind.29 – Taxa de análise dos
pedidos de licenciamento
(considerados os pedidos de entrados de 1
de dezembro de 2015 a 30 de novembro de
2016)

Ind.32 - Prazo de entrega dos
reportes após fechos dos
trimestres
OB.11 - Desmaterialização de
processos no Sistema de Gestão
de Informação e Documentação
“Gescor”

SRAL

Resultado

OB.10 - Assegurar o reporte ao
GPP dos Indicadores de
Desempenho Comuns que
permitam a comparação entre as
DRAP

SRBA

Taxa de
Realização

OB.8.9 - Licenciamento das
explorações pecuárias
extensivas

SRAC

Resultado

Tolerância

Objetivos

Meta

QUAR

SRNA
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ANEXO B – Resultados do inquérito de satisfação dos clientes da
DRAP Alentejo
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Parâmetro de Avaliação

1. Imagem global da DRAP
Alentejo

Grau de satisfação com…

Índice de
satisfação médio

Desempenho global da DRAP Alentejo

4,31

Igualdade de tratamento praticada na DRAP Alentejo

4,37

Subtotal
2. Áreas de atividade da
DRAP Alentejo

PDR2020

4,08

MAR2020

4,26

VITIS

4,51

Pedido Único (PU)

4,38

Licenciamento de Agro Industriais (REAI)

4,39

Licenciamento de Explorações Pecuárias (REAP)

4,49

Emissão de cartão de aplicador e de operador

4,63

Parecer/Autorizações (olival; vinha; fracionamento)

4,67

Parcelário

4,43

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

4,23

Benefício de Gasóleo Colorido

4,57

Aparcamento de gado

4,63

Informações Gerais

4,47

Outros

4,42
Subtotal

3. Atendimento /
Informações

4,48

Condições da receção e atendimento

4,57

Horário de atendimento

4,36

Tempo de espera

4,34

Cortesia dos funcionários no atendimento

4,74

Canais para informações (presencial, por escrito, por
telefone, e-mail)

4,49

Subtotal
4. Serviços prestados

4,33

4,50

Confiança global nos serviços prestados

4,42

Clareza e qualidade de informação/esclarecimentos
prestados

4,46

Subtotal
TOTAL

4,44
4,46
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ANEXO C – Resultados do inquérito de satisfação dos
trabalhadores da DRAP Alentejo
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Critério de
Avaliação
1. Satisfação
global dos
trabalhadores
com a DRAP
Alentejo

2. Satisfação
com as
condições de
trabalho

3. Satisfação
com o
desenvolvimento
da carreira

Grau de satisfação com…

Índice de
satisfação médio

Imagem da DRAP Alentejo

3,58

Desempenho global da DRAP Alentejo

3,67

Relacionamento da DRAP Alentejo com os utentes

3,84

Nível de conhecimento que tem da missão dos objetivos da
DRAP Alentejo

3,78

Nível de participação dos trabalhadores na tomada de decisão
e nas iniciativas/atividades da DRAP Alentejo
Subtotal

2,98

Ambiente de trabalho geral

3,62

Ambiente de trabalho na Unidade Orgânica

4,07

Resolução de conflitos, queixas e problemas pessoais

3,60

Horário de trabalho

4,02

Possibilidade de conciliar o trabalho com a vida familiar,
assuntos pessoais e saúde

3,98

Igualdade de oportunidades para o desenvolvimento de novas
competências profissionais
Subtotal

3,27
3,76

Política de gestão de recursos humanos existente na DRAP
Alentejo (ex. formação profissional)

3,14

Oportunidades criadas, pela DRAP Alentejo, para desenvolver
novas competências
Oportunidades criadas para a mobilidade interna de funções

3,18

Aplicação do SIADAP 3

2,86
Subtotal

4. Níveis de
motivação

3,57

3,20

3,10

Atividades que desenvolve

4,0

Propor pequenas melhorias de procedimento

3,8

Aprender novos métodos de trabalho

4,1

Desenvolver trabalho em equipa

4,1

Participar em ações de formação

3,9

Participar em projetos de mudança/reorganização na DRAP
Alentejo
Mobilidade interna de funções

3,9

Subtotal
Instalações e equipamentos básicos

3,7
3,85
3,56
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5. Satisfação
com as
condições de
higiene,
segurança,
equipamentos e
serviços

Equipamentos e Software informáticos disponíveis

3,44

Equipamentos de comunicação disponíveis

3,71

Higiene e segurança no trabalho

3,27

Subtotal
6. Satisfação
com o estilo de
liderança e
gestão

3,49

Abertura a críticas construtivas

3,69

Abertura a sugestões de melhoria

3,62

Atribuição de competências e responsabilidades até ao nível
do trabalhador
Incentivo à iniciativa das pessoas

3,55

Estímulo à confiança mútua e o respeito

3,55

Desenvolvimento de um ambiente de uma cultura de mudança

3,32

Reconhecimento e premeio dos esforços individuais

2,91

3,42

A comunicação interna (intra e inter Unidades Orgânicas)
Subtotal

TOTAL

3,42
3,43

3,57
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ANEXO D – QUAR - EXECUÇÃO GLOBAL
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ANEXO E – SISTEMA DE INDICADORES COMUNS - NÃO QUAR - DAS DRAP: AUTOAVALIAÇÃO DA DRAP ALENTEJO
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ANEXO F – PLANO DE MELHORIAS 2018
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1.

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente documento tem como objetivo enquadrar um conjunto de ações, dando-lhe uma coerência
própria de um plano, que permitam melhorar o desempenho organizacional da DRAP Alentejo em prol da
eficácia, eficiência e qualidade do serviço prestado.

As medidas para o reforço positivo de desempenho da DRAP Alentejo prosseguem o caminho da
desmaterialização de processos no Gescor, na redução do consumo de papel e demais consumíveis de
impressão e na aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados na DRAP Alentejo.

As medidas apresentadas suportam o Plano de Melhorias da DRAP Alentejo, elaborado segundo o modelo
proposto pela CAF, que será alvo de controlo, monitorização e avaliação em função do número de ações
previstas, prazos e resultados esperados.

Os quadros seguintes resumem as ações de melhoria a implementar, agregadas por temas e objetivos da
DRAP Alentejo e o respetivo cronograma de monitorização. RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO

Tabela 1 - LISTA DE SUGESTÕES DE MELHORIA AGREGADAS POR TEMAS
Tópicos/sugestões de melhoria da EAA
Redução do consumo de papel e demais consumíveis de
impressão na AP
Promover a desmaterialização de processos internos e
externos
Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados

Temas

Processos

Pessoas
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2.

ABRANGÊNCIA E RELEVÂNCIA DAS AÇÕES DE MELHORIA

Tabela 2 - RELEVÂNCIA DAS AÇÕES PARA OS OBJETIVOS
Objetivos da organização

Ações de melhoria
1. Alargar a utilização da assinatura digital aos
trabalhadores

Redução do consumo de papel e demais
consumíveis de impressão na AP

Promover a desmaterialização de
processos
Aplicação do Regulamento Geral de
Proteção de Dados (RGPD)

3.

2. Disponibilizar/promover o arquivo digital
3. Implementar a utilização do correio
eletrónico e Encaminhamento por
Mail/Gescor na comunicação externa
4. Desmaterializar processos internos –
Requisição Interna e Termo de Entrega (SPLSecção do Património Logística)
5. Elaboração do Plano de Ação para aplicação
do RGPD

AÇÕES DE MELHORIA PRIORITÁRIAS (ABRANGENTES)

3.1. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO

CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO
Critérios de
priorização

C1
Impacto

Pontos

Descrição

5

A AM terá impacto significativo em dois ou mais objetivos da organização
ou indicadores de desempenho.

3

A AM terá algum impacto em pelo menos um objetivo da organização ou
indicador de desempenho.

1

É improvável que a AM tenha impacto em qualquer objetivo da
organização ou indicador de desempenho.
Pode ser implementada no curto prazo.

5

Requer poucos recursos materiais e humanos para ser alcançada.
Pode ser controlada pela organização.

C2
Capacidade

É possível implementar no médio prazo.
3

Requer alguns recursos para ser alcançada.
Pode ser controlada pela organização.
É Improvável que possa ser implementada no médio prazo.

1

Requer um número elevado de recursos para ser alcançada.
Depende de decisão ou fatores externos à organização.

C3

5

A AM tem impacto direto na melhoria da satisfação do cidadão/cliente ou
serviço/cliente.
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Clientes

3

A AM tem impacto indireto na melhoria da satisfação do cidadão/cliente
ou serviço/cliente.

1

A AM tem um impacto improvável na satisfação do cidadão/cliente ou
serviço/cliente.

3.2. TABELA COM O RANKING DAS AÇÕES DE MELHORIA

Ações de melhoria
1. Alargar a utilização da
assinatura digital aos
trabalhadores
2. Disponibilizar/promover
o arquivo digital
3. Implementar a utilização
do correio eletrónico e
Encaminhamento por
Mail/Gescor na
comunicação com o
exterior
4. Desmaterializar
processos internos no
Gescor – Requisição
Interna e Termo de
Entrega (SPL-Secção do
Património Logística)
5. Elaboração do Plano de
Ação para aplicação do
RGPD

Impacto
(a)

Capacidade
(b)

Clientes
(c)

Pontuação
(a x b x c)

Ranking

5

5

5

125

1ª

5

5

3

75

2ª

5

5

5

125

1ª

5

5

1

25

4ª

5

5

3

75

2ª
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4.

PLANEAMENTO DAS AÇÕES DE MELHORIA
Tabela 4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS

Ações de
melhoria (AM)

U.O
Respons
ável pela
AM

Cronograma de execução
Data
conclusão

Atividades- chave

Estado*
1ºT

2º T

3º T

4º T

- Levantamento das
necessidades de
leitores de CC
1 – Alargar a
utilização da
assinatura digital
a todos os
trabalhadores

- Identificação dos
trabalhadores
portadores do CC
DSA/DSID

31-12-2018

- Aquisição de
leitores
- Distribuição dos
leitores e
divulgação das
normas pelos
utilizadores
- Disponibilizar na
rede da intranet
pastas digitais
partilhadas,
p/UO/trabalhador,

2–
Disponibilizar/pro
mover o arquivo
digital

3 - Instituir a
utilização do
correio eletrónico
na comunicação
com o exterior
(Gescor)

Para o arquivo
digital de
documentos
DSA/DSID

31-12-2018
- Divulgar junto das
UO/trabalhadores
os benefícios e
orientações de
utilização do
arquivo digital em
prol do arquivo
físico

DSA/DSID

31-12-2018

- Identificar a
tipologia de
comunicações
exteriores (ofícios,
faturas, etc) e
clientes (empresas,
agrupamentos, …)
que se adequam à
iniciativa
- Promover ações
de
esclarecimento/sen
sibilização junto
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Tabela 4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE MELHORIAS

Ações de
melhoria (AM)

U.O
Respons
ável pela
AM

Cronograma de execução
Data
conclusão

Atividades- chave

Estado*
1ºT

2º T

3º T

4º T

das
UO/trabalhadores
para a utilização,
e-mail/ Gescor

4–
Desmaterializar
processos internos
no Gescor

DSA/DSID
SPL

31-12-2018

Criação de novos
Modelos de
Documentos em
Gescor:
- Requisição interna
(SPL)
- Termo de Entrega
(SPL)

5 - Elaboração do
Plano de Ação
para aplicação do
RGPD

- Constituição de
uma equipa para
implementar o
RGDP na DRAP
Alentejo
DSA/DSDI

31-05-2018

- Diagnóstico da
situação atual
- Apresentar o
Plano de Ação
- Monitorização do
Plano de Ação
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FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA N.º 1
Designação da Ação de Melhoria
Alargar a utilização da assinatura digital aos trabalhadores
Dirigente responsável

Coordenador da ação

Equipa operacional

Direção / Diretor Regional

DSA – Direção de Serviços de
Administração

DSID – Divisão de Sistemas
Informação e Documental

Critério dominante da CAF

Partes interessadas

- Melhoria de Processos

Trabalhadores da DRAP Alentejo

de

Descrição da ação de melhoria
A ação de melhoria visa algar a assinatura digital aos trabalhadores que detenham Cartão de Cidadão (CC). As
atividades a realizar recaem no levantamento das necessidades de leitores de CC, de acordo com os
trabalhadores que detém CC e as atividades que desenvolvem no âmbito da desmaterialização de processos,
na aquisição de leitores de CC, culminando na distribuição dos leitores e respetiva divulgação das normas de
utilização.
Objetivo da ação de melhoria
A utilização de assinatura digital, inicialmente disponibilizada a todos os dirigentes, permitiu diminuir o
consumo de papel, nomeadamente ao nível dos processos internos, uma vez que a sua tramitação passou a
ser digital, via Gescor. Não só se deixou de imprimir papel, como também o tempo despendido no processo é
menor. Alargar a assinatura digital aos trabalhadores permitirá assim aumentar os ganhos de eficiência,
eficácia e qualidade na tramitação dos processos.
Resultado a alcançar




Redução do n.º de impressões;
Redução de consumíveis de impressão
Diminuição do tempo de resposta.

Data de início
1º Trimestre

Data de conclusão
4º Trimestre

Recursos humanos envolvidos
Trabalhadores afetos às atividades dos processos identificados.
Monitorização/Avaliação
A ação de melhoria será alvo de 2 monitorizações no âmbito do QUAR e Plano de Atividades e avaliação no
âmbito do Relatório de Atividades e Autoavaliação de 2018
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FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA N.º 2
Designação da Ação de Melhoria
Disponibilizar/promover o arquivo digital
Dirigente responsável

Coordenador da ação

Equipa operacional

Direção/Diretor Regional

DSA/DSID

Recursos humanos do DSID

Critério dominante da CAF

Partes interessadas

- Melhoria de processos

Todas as UO/trabalhadores

Descrição da ação de melhoria
O que se pretende é criar por Unidade Orgânica uma pasta digital partilhada na rede interna (intranet). Os
documentos digitais produzidos num determinado processo e demais documentos digitalizados fiquem assim
disponíveis nas pastas “virtuais” para consulta, atualização, etc.. Estão previstas também ações de
divulgação/sensibilização junto dos dirigentes e trabalhadores do arquivo digital.
Objetivo da ação de melhoria
O objetivo da medida concorre para a redução do consumo de papel e consumíveis na impressão. Pretendese a médio/longo prazo substituir, sempre que possível, o arquivo físico pelo arquivo digital. A
disponibilização de pastas partilhadas por UO e por trabalhador, de fácil acesso e consulta, consolida assim a
desmaterialização de processos.
Resultado a alcançar
- Redução do n.º de impressões;
- Redução de consumíveis de impressão
Data de início
1º Trimestre

Data de conclusão
4º Trimestre

Recursos humanos envolvidos
Trabalhadores afetos às atividades dos processos identificados.
Monitorização/Avaliação
A ação de melhoria será alvo de 2 monitorizações no âmbito do QUAR e Plano de Atividades e avaliação no
âmbito do Relatório de Atividades e Autoavaliação de 2018.
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FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA N.º 3
Designação da Ação de Melhoria
Instituir a utilização do correio eletrónico na comunicação com o exterior (Gescor)
Dirigente responsável

Coordenador da ação

Equipa operacional

Diretora de Serviços da DSA

Chefe de Divisão da DSID

Recursos humanos da DSID

Critério dominante da CAF

Partes interessadas

- Processos

- U.O

- Cliente
Descrição da ação de melhoria
A ação de melhoria incide na generalização da utilização do e-mail na comunicação com exterior. Numa
primeira fase seriam identificados a tipologia de documentos que são passíveis de serem remetidos por esta
via (ex: faturas digitais, passaporte fitossanitários, etc..) e os clientes/entidades aptas para aderir a esta
opção. Posteriormente serão promovidas ações de esclarecimento, sensibilização juntos dos dirigentes e
trabalhadores para a operacionalização da ação de melhoria.
Objetivo da ação de melhoria
O objetivo da medida concorre para a redução do consumo de papel e consumíveis na impressão. Pretendese utilizar o email , via Gescor (registo de saída), sempre que possível, como meio prioritário na
comunicação com exterior. Além do menor tempo de resposta ao cliente, o documento é expedido no
momento da sua execução, não necessita de ser impresso e expedido por via postal, e é arquivado
digitalmente no Gescor e na pasta partilhada criada no decorrer da ação de melhoria n.º2. À partida são pelo
menos 3 cópias por documento que não são impressas: (1) que seria expedida via postal; (1) para o arquivo
da correspondência e; (1) para o arquivo da UO/processos.
Resultado a alcançar
- Redução do n.º de impressões;
- Redução de consumíveis de impressão;
- Redução de custos com o expediente (selos, cartas, etc..);
- Redução do tempo de resposta;
- Assegurar a satisfação do cliente;
Data de início
1º Trimestre

Data de conclusão
4º Trimestre

Recursos humanos envolvidos

Monitorização/Avaliação
A ação de melhoria será alvo de 2 monitorizações no âmbito do QUAR e Plano de Atividades e avaliação no
âmbito do Relatório de Atividades e Autoavaliação de 2018
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FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA N.º 4

Designação da Ação de Melhoria
Desmaterializar processos internos – Requisição Interna e Termo de Entrega (SPL-Secção do Património
Logística)
Dirigente responsável

Coordenador da ação

Equipa operacional

Diretor de serviço da DSA

DSID

Recursos humanos afetos à DSID e SPL

SPL
Critério dominante da CAF

Partes interessadas

- Processos

Transversal à DRAP Alentejo

Descrição da ação de melhoria
A ação de melhoria visa desmaterializar na totalidade os processos internos de requisição interna e termo de
entrega. Os procedimentos decorrem com o recurso ao papel, ou seja a requisição interna de bens,
equipamentos é realizada com aos recursos de preenchimento de documentos que são impressos e validados
pelo dirigentes/trabalhadores que os solicitam e que lhe são entregues. O que se pretende é que todo este
processo seja totalmente desmaterializados no Gescor. Assim, prevê-se a criação de formulário no gescor para
o efeito, onde validação é realizada digitalmente com o recurso da assinatura digital.
Objetivo da ação de melhoria
Fomentar a desmaterialização de processos internos e simplificar processos.
Resultado a alcançar
- Redução do n.º de impressões;
- Redução de consumíveis de impressão.
Data de início
3º Trimestre

Data de conclusão
4º Trimestre

Recursos humanos envolvidos
Trabalhadores afetos às equipas operacionais
Monitorização/Avaliação
A ação de melhoria será alvo de 2 monitorizações no âmbito do QUAR e Plano de Atividades e avaliação no
âmbito do Relatório de Atividades e Autoavaliação de 2018
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FICHA DE AÇÃO DE MELHORIA N.º 5
Designação da Ação de Melhoria
Elaboração do Plano de Ação para aplicação do RGPD
Dirigente responsável

Coordenador da ação

Equipa operacional

Diretora de Serviços da DSA

Chefe de Divisão do DSID

Recursos humanos afetos à:
- DSDI
- DP
- GAJAAI

Critério dominante da CAF

Partes interessadas

- Melhoria de processos
- Clientes
Descrição da ação de melhoria
A ação de melhoria incide na aplicação do regulamento de proteção de dados na DRAP Alentejo. A metodologia
de trabalho incide na constituição de equipa multidisciplinar envolvendo as áreas da Administração, do
Planeamento e Jurídico na identificação das atividades que tratam dados pessoais, no diagnóstico atual do
cumprimento de dados pessoais e demais informações para a elaboração de um Plano Ação para a aplicação
do RGPD na DRAP Alentejo,
Objetivo da ação de melhoria
O objetivo da ação visa elaborar um Plano de Ação para a aplicação RGPD.
Resultado a alcançar
- Plano de Ação do RGPD
Data de início
1º Trimestre

Data de conclusão
4º Trimestre

Recursos humanos envolvidos
Trabalhadores afetos às equipas operacionais.
Monitorização/Avaliação
A ação de melhoria será alvo de 2 monitorizações no âmbito do QUAR e Plano de Atividades e avaliação no
âmbito do Relatório de Atividades e Autoavaliação de 2018
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