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Lista de Acrónimos 
  

- AG – Autoridades de Gestão  

- DGADR – Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 

- DRAP Alentejo – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 

- CCDRA Alentejo – Comissão de Coordenação da Região Alentejo 

- DGAV – Direção Geral de Alimentação e Veterinária 

- EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva 

- GAL – Grupos de Acão Local  

- GPP – Gabinete de Planeamento e Políticas 

- IB – Identificação do Beneficiário 

- ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P 

- IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas 

- IMT - Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis  

- INIAV – Instituo Nacional de Investigação Agrária e Veterinária 

- IVV – Instituto da Vinha e do Vinho 

- MAM – Ministério da Agricultura e do Mar 

- OGM – Organismo Geneticamente Transformado 

- PAN – Programa Apícola Nacional 

- PU – Pedido Único 

- QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização 

- PDR2020 – Programa de Desenvolvimento Rural 

- PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural 

- PROMAR – Programa Operacional da Pescas 

- PDM – Plano Diretor Municipal 

- RAN – Reserva Agrícola Nacional 

- REAI - Regime de Exercício da Atividade Industrial 

- REAP - Regime de Exercício da Atividade Pecuária 

- SIR – Sistema de Indústria Responsável 

- SNIRA/SNIRB - Serviço Nacional de Identificação e Registo Animal  
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I. ENQUADRAMENTO 

 
O Plano de Atividades estabelece as linhas orientadoras da DRAP Alentejo para o ano 

de 2015 apresentando os objetivos que se pretendem alcançar e as atividades que 

serão desenvolvidas ao longo do ano, de acordo com os recursos disponíveis para a 

sua concretização.  

A formulação deste instrumento de gestão desenvolveu-se em torno dos objetivos 

estratégicos definidos no Plano Estratégico 2015-2017 para a área de intervenção da 

DRAP Alentejo, a saber: i) melhorar a execução das políticas públicas do setor; ii) 

desenvolver o capital humano e organizacional; e iii) otimizar recursos. A 

operacionalização do Plano identifica as unidades orgânicas responsáveis pela 

concretização das atividades propostas, assim como os indicadores e as metas 

estabelecidos para aferir o grau de execução das mesmas. 

A execução das atividades correntes e a aposta em mudanças organizativas, 

consubstancializadas através de uma abordagem que incide sobre a 

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.  
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II. 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, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Mar, dotado de 

autonomia administrativa.  

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: 

 

 

 

 
VALORES: 

 RIGOR no cumprimento das obrigações, das regras, dos prazos e 

dos princípios do Estado de Direito; 

 COMPETÊNCIA, fazer com qualidade, eficácia e eficiência; 

 SIMPLIFICAÇÃO, simplificar processos, de forma clara e célere; 

 TRANSPARÊNCIA em todos os processos e decisões; 

 IGUALDADE na promoção da não discriminação entre homens e 

mulheres.  

 

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: 

"Alentejo, crescimento e sustentabilidade para um mundo rural mais 
inclusivo" 
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a) Executar, na respetiva região, as medidas de política agrícola, de 

desenvolvimento rural e de pescas, de acordo com as normas e orientações 

estabelecidas pelos serviços centrais do MAM, 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 

de 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; 

e) Colaborar na execução as 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 

lhes estejam cometidos ao abrigo do Sistema da 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. 
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Junto da DRAP Alentejo funciona a respetiva Entidade Regional da Reserva 

Agrícola Nacional (RAN). 

 

2. ESTRUTURA ORGÂNICA 

A Portaria n.º 305/2012, de 4 de outubro determinou por sua vez a estrutura 

nuclear da DRAP Alentejo, que está 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; 

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; 
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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; 
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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 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 
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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; 

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; 
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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. 

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. 
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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. 

O organograma da figura seguinte representa a estrutura orgânica da Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo. 
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3. PARTES INTERESSADAS 

Como partes interessadas, Stakeholder´s, são identificados os principais intervenientes, 

clientes e organizações, com os quais a DRAP Alentejo se relaciona e que influenciam a 

sua atividade.  

Sendo a DRAP um serviço periférico, a sua atividade está diretamente influenciada pelo 

Ministério que a Tutela, MAM e os respetivos organismos e serviços que o integram (GPP, 

IFAP, DGADR, INIAV, DGAV, ICNF, AG) 

Outros dos intervenientes essenciais à atividade da DRAP Alentejo são os seus 

clientes/utentes, razão da sua existência, estabelecendo relações próximas e diretas com 

os agricultores, as suas organizações (OP) e Associações, Entidades Formadoras, GAL e 

outros agentes do setor. 

A DRAP Alentejo também articula a sua atividade com centros de desenvolvimento, 

conhecimento e inovação no âmbito da investigação, experimentação e desenvolvimento 

regional e ordenamento do território. 
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4. OBJETIVOS 

Na prossecução da missão e das atribuições da DRAP Alentejo foram considerados três 

objetivos estratégicos:  

o Melhorar a execução das Politicas Públicas do setor; 

o Desenvolver o capital humano e organizacional; 

o Otimizar recursos. 

Para a concretização dos objetivos estratégicos foram definidos dezassete objetivos 

operacionais refletidos no seguinte Mapa Estratégico. 

 

 

 

O quadro seguinte apresenta os indicadores, as metas e respetivas tolerâncias e pesos, bem como 

as unidades orgânicas que concorrem diretamente para cada um dos objetivos operacionais 

estabelecidos. 
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Q
U

A
R

 
Objetivos Indicadores 

M
e
ta

 

T
o
le

râ
n
c
ia

 

Peso Unidade Orgânica 

SIM OB.1 - Assegurar a 
satisfação/confiança do sector 

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

4 0,2 100% Todas 

- OB.2 - Melhorar a comunicação com o 
exterior 

Ind.2 - N.º de newsletters 3 1  15% Divisão de Planeamento 

  
Ind.3 - N.º de atualizações na página internet 22 4  15% 

Ind.4 - N.º de participações em feiras/eventos/seminários e 
colóquios 

14 4  25% 

Ind.6 - N.º de dias abertos nos Centros Experimentais 2 1  25% DSDADR – Direção de Serviços de 
Desenvolvimento Agroalimentar 
e Rural Ind.7 - N.º de visitantes aos Centros Experimentais (instituições 

de ensino - profissional/superior, Organizações de Agricultores, 
agricultores, Organizações Ambientais) 

40 10 20% 

SIM OB.3 - Garantir a execução do 
PRODER/PDR2020 

Ind.8 - Taxa de análise de Pedidos de Apoio (PA) 85% 5% 50% Serviços Regionais  

Ind.9 - Taxa de análise de Pedidos de Pagamento (PP)        80% 5% 50% 

SIM OB.4 - Melhorar a execução do VITIS Ind.10 - Prazo de execução da análise de PP [1.jun-30.set] 
(dias corridos) 

91 0 100% SRAC - Serviço Regional do 
Alentejo Central 

  

OB.5 - Garantir a Execução do PROMAR Ind.11 - Taxa de análise de Pedidos de Apoio (PA)  85% 5%  50% SRAL - Serviço Regional do 
Litoral Alentejano 

DSI – Direção de Serviços de 
Investimento 

SRBA - Serviço Regional do Baixo 
Alentejo 

Ind.12 - Taxa de análise de Pedidos de Pagamento (PP)         80% 5%  50% 

SIM OB.6 - Assegurar o Plano Anual de 
Controlo 

Ind.13 - Prazo de Execução do Plano Anual de Controlo – 
Componente Animal [15.mar – 8.ago] (dias úteis) 

102 0 30% DSC – Direção de Serviço de 
Controlo 

SRBA - Serviço Regional do Baixo 
Alentejo 

SRNA - Serviço Regional do Norte 
Alentejano 

Ind.14 - Prazo de Execução do Plano Anual de Controlo – 
Superfícies [1.jun-31.dez] (dias úteis) 

151 0 50% 

Ind.15 - Prazo de Execução do Plano Anual de Controlo – Outros 
Controlos [1.mar-31.dez] (dias úteis) 

214 0 20% DSC – Direção de Serviço de 
Controlo 

 OB.7 - Assegurar o Plano de Controlo 
de Certificação Vitícola 

Ind.16 – Prazo de Execução do Plano [1.fev- 30.nov] (dias úteis) 213 0 100% DSDADR – Direção de Serviços de 
Desenvolvimento Agroalimentar 
e Rural 
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Objetivos Indicadores 
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Peso Unidade Orgânica 

  OB.8- Assegurar o acompanhamento 
interno das salas de parcelário 

Ind.17 - Nº de vistorias/relatórios realizados às salas de 
parcelário da DRAP ALE 

4 1 100% DSC – Direção de Serviço de 
Controlo 

  

  

  

OB.9 - Melhorar a qualidade e 
acompanhamento de processos de 
licenciamento  

Ind.18 - N.º de vistorias/relatórios realizados a processos REAP 
(classe 1 e 2 intensiva) 

12 5 35% DSC – Direção de Serviço de 
Controlo 

Ind.19 - n.º de vistorias/relatórios realizados a processos REAP 
(classe 2 e 3 extensiva) 

4 1 35% DSC – Direção de Serviço de 
Controlo 

Serviços Regionais 

Ind.20- N.º de vistorias/relatórios realizados a processos SIR  6 2 30% DSC – Direção de Serviço de 
Controlo 

 OB.10 - Melhorar a qualidade e 
acompanhamento de processos 

Ind.21 - % De visitas “in loco” a processos RAN  8% 2% 20% DSDADR – Direção de Serviços de 
Desenvolvimento Agroalimentar 
e Rural Ind.22 - % De relatórios de visita a parcelas homogéneas em 

Zona Vulnerável 
10% 2% 20% 

Ind.23 - % De relatórios de visita a rendeiros do Estado 10% 2% 20% 

Ind.24 - % De relatórios de visita a armazéns e lojas de produtos 
fitofarmacêuticos 

10% 2% 20% 

Ind.25 - % De relatório de visita a processos Gasóleo Colorido do 
Marcado com movimento no ano 

2% 0,5% 20% 

  

  

  

OB.11- Garantir a análise e o 
acompanhamento de processos de 
manutenção das condições de 
Reconhecimento de Organizações de 
Produtores - OP 

Ind.26 - N.º de reuniões realizadas 10  2   5% DSI - Direção de Serviços de 
Investimento 

Ind.27 - Prazo de execução da análise de manutenção das 
condições de reconhecimento das OP - F & H (Frutas e 
Hortícolas) [31.mar- 30.abr] (dias corridos) 

 30 0  15%  

Ind.28 - Prazo de execução da análise de manutenção das 
condições de reconhecimento das OP - Outros setores [31.mar-
15.mai] (dias corridos) 

45 0   80% 

  OB.12 - Assegurar a Análise dos 
Programas Operacionais 

Ind.29 - Prazo de execução da análise de pedidos de apoio dos 
P.O - F&H [30.set-15.dez] (dias corridos) 

76  0  100%  DSI - Direção de Serviços de 
Investimento 

SIM OB.13 – Reforçar o controlo interno Ind.30 - N.º manuais de procedimentos revistos 19 1 100%  Todas 

  OB.14 – Implementar Ações de 
Melhoria 

Ind.31 - N.º ações de melhoria implementadas 2 0 100% Todas 

SIM OB.15 - Assegurar o reporte de 
indicadores de desempenho da DRAP 

Ind.32- Nº de relatórios de monitorização das Unidades 2 - 30% Serviços Regionais  
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Peso Unidade Orgânica 

Alentejo e das Unidades Homogéneas Homogéneas da DRAP Alentejo (Serviços Regionais) 

Ind.33 - Nº de reportes dos indicadores comuns de desempenho 
da DRAP Alentejo enviados ao GPP 

1 0 35% Divisão de Planeamento 

Ind.34 - Prazo de entrega do reporte ao GPP após o fecho do 
trimestre 

30 5 35% Divisão de Planeamento 

SIM 

  

  

OB.16 - Aumentar a desmaterialização 
de processos no Sistema de Gestão de 
Informação e Documentação “Gescor” 

  

  

Ind.35 - % De documentos assinados digitalmente face ao n.º de 
documentos criados - comunicação interna 

40% 10% 25% DSA – Direção de Serviços de 
Administração (coordenação) 

Ind.36 - % De documentos assinados digitalmente face ao n.º de 
documentos criados - comunicação externa 

40% 10% 25% 

Ind.37 - % De documentos associados a processos 40% 10% 50% 

SIM OB.17 – Reforçar Competências Ind.38 - % de Trabalhadores que beneficiam de formação no ano 30% 5% 100% Todas 

 OB.18 – Melhorar a eficiência da rede 
de impressão 

Ind.39 – Taxa de redução de custos na impressão 10% 2% 100% DSA – Direção de Serviços de 
Administração 
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1. Recursos Humanos 

O Mapa de Pessoal da DRAP Alentejo em 2015 prevê 325 postos de Trabalho. A 31 de outubro de 

2014 estavam ocupados 290 postos de trabalho. 

 

 Nº postos de 
trabalho ocupados 

(31/10/2014) 

Nº de postos de 
trabalho aprovados 

(2015) 

Direção - Direção Superior 2 2 

Dirigentes - Direção Intermédia 18 19 

Técnico Superior (inclui 
especialistas de informática) 

115 126 

Coordenador Técnico (inclui 
Chefes de Seção) 

2 4 

Assistente Técnico (inclui 
Técnicos de Informática) 

104 120 

Assistente Operacional 49 56 

TOTAL 290 325 

 

 

2. Recursos Financeiros 

 

 Aprovado (€) 

Orçamento de Funcionamento (OF) 10.206.493 € 

Despesas c/pessoal  7.495.156 € 

Aquisição de Bens e Serviços 2.577.275 € 

Outras despesas, juros e outros 
encargos 

90.193 € 

Transferências  43.689 € 

Orçamento de Investimento (OI) 216.667 € 

TOTAL 10.423.160 € 
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5. PROPOSTA DE QUAR 
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ANEXOS 
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1. MATRIZ DE OBJETIVOS POR UNIDADE ORGÂNICA 

1.1. Gabinete de Apoio Jurídico, Assessoria e Auditoria Interna  

Q
U

A
R

 

Objetivos Indicadores 

M
e
ta

 

T
o
le

râ
n
c
ia

 

Peso Processo/Subprocesso/Atividade 

SIM OB.13 – Reforçar o controlo interno Ind.30 - N.º manuais de procedimentos revistos 1 0 100%  Plano de Prevenção de Riscos de 
Corrupção e Infrações Conexas 

SIM OB.14 – Implementar Ações de 
Melhoria 

Ind.31 - N.º ações de melhoria implementadas 2 0 100% Transversal 

SIM 

 

 

OB.16 - Aumentar a 
desmaterialização de processos no 
Sistema de Gestão de Informação e 
Documentação “Gescor” 

  

  

Ind.35 - % De documentos assinados digitalmente face 
ao n.º de documentos criados - comunicação interna 

40% 10% 25% Transversal 

Ind.36 - % De documentos assinados digitalmente face 
ao n.º de documentos criados - comunicação externa 

40% 10% 25% 

Ind.37 - % De documentos associados a processos 40% 10% 50% 

SIM OB.17 – Reforçar Competências Ind.38 - % de Trabalhadores que beneficiam de 
formação no ano 

30% 5% 100% Transversal 
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1.2. Divisão de Planeamento 
Q

U
A

R
 

Objetivos Indicadores 

M
e
ta

 

T
o
le

râ
n
c
ia

 

Peso Processo/Subprocesso/Atividade 

- OB.2 - Melhorar a comunicação com 
o exterior 

Ind.2 - N.º de newsletters 3 1 30% Comunicação e divulgação 

Ind.3 - N.º de atualizações na página internet 22 4 20% 

Ind.4 - N.º de participações em feiras/eventos/ 
seminários/colóquios 

14 4 50% 

SIM OB.13 – Reforçar o controlo interno Ind.30 - N.º manuais de procedimentos revistos 4 1 100%  - Formação Profissional - Homologação de 
Ações de Formação; Certificação de entidades 
e Bolsa de Formadores. 

- Informação Agrícola - RICA; 

- Associativismo – Certificação de Natureza 
Agrícola e Reconhecimento de SAG´s; 

- Ciclo de gestão – Elaboração de manual de 
procedimentos; 

SIM OB.14 – Implementar Ações de 
Melhoria 

Ind.31 - N.º ações de melhoria implementadas 2 0 100% Transversal 

SIM OB.15 - Assegurar o reporte de 
indicadores de desempenho da 
DRAP Alentejo e das Unidades 
Homogéneas 

Ind.32 - Nº de relatórios de monitorização das Unidades 
Homogéneas da DRAP Alentejo (Serviços Regionais) 

1 - 30% Ciclo de Gestão 

Ind.33 - Nº de reportes dos indicadores comuns de 
desempenho da DRAP Alentejo enviados ao GPP 

1 - 35% 

Ind.34 - Prazo de entrega do reporte ao GPP após o fecho do 
trimestre 

30 5 35% 

SIM 

 

 

OB.16 - Aumentar a 
desmaterialização de processos no 
Sistema de Gestão de Informação e 
Documentação “Gescor” 

  

  

Ind.35 - % De documentos assinados digitalmente face ao n.º 
de documentos criados - comunicação interna 

40% 10% 25% Transversal 

Ind.36 - % De documentos assinados digitalmente face ao n.º 
de documentos criados - comunicação externa 

40% 10% 25% 

Ind.37 - % De documentos associados a processos 40% 10% 50% 

SIM OB.17 – Reforçar Competências Ind.38 - % de Trabalhadores que beneficiam de formação no 
ano 

30% 5% 100% Transversal 
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1.3. Direção de Serviço de Administração 
Q

U
A

R
 

Objetivos Indicadores 

M
e
ta

 

T
o
le

râ
n
c
ia

 

Peso Processo/subprocesso/atividade 

SIM OB.13 - Reforçar o controlo interno Ind.30 - N.º manuais de procedimentos revistos 4 1 100%  - Administração de Recursos Humanos / Gestão da 
Assiduidade; 
- Gestão de Recursos Financeiros/Execução de 
Despesa/Proposta de Aquisição e Procedimento; 

- Gestão de Recursos Financeiros/Notas de 
Cobrança; 

- Gestão do Património e Aprovisionamento/Gestão 
do Parque de Veículos/Requisição de Viaturas e 
Serviço Externo 

SIM OB.14 – Implementar Ações de 
Melhoria 

Ind.31 - N.º ações de melhoria implementadas 2 0 100% Transversal 

SIM 

  

  

OB.16 - Aumentar a 
desmaterialização de processos no 
Sistema de Gestão de Informação e 
Documentação “Gescor” 

  

  

Ind.35 - % De documentos assinados digitalmente 
face ao n.º de documentos criados - 
comunicação interna 

40% 10% 25% - Gestão de Sistemas de Informação e 
Documentação / Sistema de Gestão Documental / 
Gescor 

  

  
Ind.36 - % De documentos assinados digitalmente 
face ao n.º de documentos criados - 
comunicação externa 

40% 10% 25% 

Ind.37 - % De documentos associados a processos 40% 10% 50% 

SIM OB.17 – Reforçar Competências Ind.38 - % de Trabalhadores que beneficiam de 
formação no ano 

30% 5% 100% Transversal 

 OB.18 – Melhorar a eficiência da 
rede de impressão 

Ind.39 – Taxa de redução de custos na impressão 10% 2% 100% - Gestão de Sistemas de Informáticos / Gestão de 
Sistemas e Serviços de Rede/ Gestão de Serviços de 
Impressão 
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1.4. Direção de Serviço de Controlo 
Q
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Objetivos Indicadores 

M
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c
ia

 

Peso Processo/subprocesso/atividade 

SIM OB.6 - Assegurar o Plano Anual de 
Controlo 

Ind.13 - Prazo de Execução do Plano Anual de 
Controlo – Componente Animal [15.mar – 8.agos] 
(dias úteis) 

102 0 30% Controlo de Ajudas Comunitárias e de Outras 
Medidas de Política/Planos Oficiais 
FEAGA/Execução de ações de controlo: ANI; 
POC; SUP1 e SUP2. 

Ind.14 - Prazo de Execução do Plano Anual de 
Controlo – Superfícies [1.jun-31.dez] (dias úteis) 

151 0 50% 

Ind.15 - Prazo de Execução do Plano Anual de 
Controlo – Outros Controlos [1.mar-31.dez] (dias 
úteis) 

214 0 20% Controlo de Ajudas Comunitárias e de Outras 
Medidas de Política/Planos Oficiais FEADER; 
FEP e OE/Execução de ações de controlo: VITIS; 
OP; PROMAR, …. 

  OB.8 - Assegurar o acompanhamento 
interno das salas de parcelário 

Ind.17 - Nº de vistorias/relatórios realizados às 
salas de parcelário da DRAP ALE 

4 1 100% Serviços de Apoio aos Agricultores/Parcelário 

  

  

  

OB.9 - Melhorar a qualidade e 
acompanhamento de processos de 
licenciamento  

Ind.18 - N.º de vistorias/relatórios realizados a 
processos REAP (classe 1 e 2 intensiva) 

12 5 35% Licenciamento/REAP/Licenciamento de 
Explorações Pecuárias Classe 1 e 2 intensiva e 
classe 2 e 3 extensiva 

Ind.19 - n.º de vistorias/relatórios realizados a 
processos REAP (classe 2 e 3 extensiva) 

4 1 35% 

Ind.20 - N.º de vistorias/relatórios realizados a 
processos SIR  

6 2 30% Licenciamento/SIR/Licenciamento de 
estabelecimentos agroindustriais de origem 
animal e vegetal – Tipologia 1 e 2 

SIM OB.13 - Reforçar o controlo interno Ind.30 - N.º manuais de procedimentos revistos 7 1 100%  - Controlo de Ajudas Comunitárias e de Outras 
Medidas de Política/Planos Oficiais FEAGA; 
FEADER, FEP e OE/VITIS,PROMAR, OP, FEAGA e 
ProDer; 

- Licenciamento/REAP; 

- Licenciamento/SIR. 

SIM OB.14 – Implementar Ações de Melhoria Ind.31 - N.º ações de melhoria implementadas 2 0 100% Transversal 

SIM 

 

 

OB.16 - Aumentar a desmaterialização 
de processos no Sistema de Gestão de 
Informação e Documentação “Gescor” 

  

  

Ind.35 - % De documentos assinados digitalmente 
face ao n.º de documentos criados - comunicação 
interna 

40% 10% 25% Transversal 

Ind.36 - % De documentos assinados digitalmente 
face ao n.º de documentos criados - comunicação 
externa 

40% 10% 25%  
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Peso Processo/subprocesso/atividade 

Ind.37 - % De documentos associados a processos 40% 10% 50%  

SIM OB.17 – Reforçar Competências Ind.38 - % de Trabalhadores que beneficiam de 
formação no ano 

30% 5% 100% Transversal 
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1.5. Direção de Serviço de Investimento 

 

 

 

Q
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Objetivos Indicadores 

M
e
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Peso Processo/subprocesso/atividade 

  

  

  

OB.11 - Garantir a análise e o 
acompanhamento de processos de 
manutenção das condições de 
Reconhecimento de Organizações de 
Produtores Reconhecimento-OP 

Ind.26 - N.º de reuniões realizadas 10 2   5% O.C.M Única /Setor das Frutas e 
Produtos Hortícolas e Outros 
Setores/Reconhecimento de OP 

 

Ind.27 - Prazo de execução da análise de manutenção 
das condições de reconhecimento das OP - F & H 
(Frutas e Hortícolas) [31.mar- 30.abr] (dias corridos) 

 30 0  15%  

Ind.28 - Prazo de execução da análise de manutenção 
das condições de reconhecimento das OP - Outros 
setores [31.mar-15.mai] (dias corridos) 

45 0   80% 

  OB.12 - Assegurar a Análise dos 
Programas Operacionais 

Ind.29 - Prazo de execução da análise de pedidos de 
apoio dos P.O - F&H [30.set-15.dez] (dias corridos) 

76 0 100%  O.C.M Única /Setor das Frutas e 
Produtos Hortícolas/Programas 
Operacionais 

SIM OB.13 - Reforçar o controlo interno Ind.30 - N.º manuais de procedimentos revistos 2 1 100%  - O.C.M Única /Setor das Frutas e 
Produtos Hortícolas e Outros 
Setores/Reconhecimento de OP; 

- O.C.M Única /Setor das Frutas e 
Produtos Hortícolas/Programas 
Operacionais 

SIM OB.14 – Implementar Ações de 
Melhoria 

Ind.31 - N.º ações de melhoria implementadas 2 0 100% Transversal 

SIM 

 

 

OB.16 - Aumentar a 
desmaterialização de processos no 
Sistema de Gestão de Informação e 
Documentação “Gescor” 

  

  

Ind.35 - % De documentos assinados digitalmente face 
ao n.º de documentos criados - comunicação interna 

40% 10% 25% Transversal 

Ind.36 - % De documentos assinados digitalmente face 
ao n.º de documentos criados - comunicação externa 

40% 10% 25% 

Ind.37 - % De documentos associados a processos 40% 10% 50% 

SIM OB.17 – Reforçar Competências Ind.38 - % de Trabalhadores que beneficiam de 
formação no ano 

30% 5% 100% Transversal 
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1.6. Direção de Serviço de Desenvolvimento Agroalimentar e Rural 
Q
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Objetivos Indicadores 

M
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Peso Processo/subprocesso/atividade 

  

  

  

OB.2 - Melhorar a comunicação com 
o exterior 

Ind.6 - N.º de dias abertos nos Centros Experimentais 2 1 50% Património Fundiário/Gestão dos Centros de 
Experimentação CEL e 
CEBA/Experimentação Aplicada Ind.7 - N.º de visitantes aos Centros Experimentais 

(instituições de ensino - profissional/superior, 
Organizações de Agricultores, agricultores, 
Organizações Ambientais) 

40 10 50% 

  OB.10 - Melhorar a qualidade e 
acompanhamento de processos 

Ind.21 - % De visitas “in loco” a processos RAN  8% 2% 20% Pareceres Intermédios/RAN 

Ind.22 - % De relatórios de visita a parcelas 
homogéneas em Zona Vulnerável 

10% 2% 20% Serviços de Apoio aos Agricultores/Zonas 
Vulneráveis 

Ind.23 - % De relatórios de visita a rendeiros do Estado 10% 2% 20% Património Fundiário/Gestão do Património 
Fundiário/Rendeiros do Estado 

Ind.24 - % De relatórios de visita a armazéns e lojas de 
produtos fitofarmacêuticos 

10% 2% 20% Pareceres Intermédios/Armazéns e Lojas de 
Produtos Fitofarmacêuticos 

Ind.25 - % De relatório de visita a processos de 
Gasóleo Colorido Marcado 

2% 0,5% 20% Serviços de Apoio aos Agricultores/Gasóleo 
Colorido e Marcado 

SIM OB.13 - Reforçar o controlo interno Ind.30 - N.º manuais de procedimentos revistos 5 1  100% - Informação Agrícola/Estatística e 
Levantamento de Dados e SIMA 

- Serviços de Apoio aos Agricultores / 
Gasóleo Colorido e Marcado 

- Pareceres Intermédios / Aparcamento de 
Gado 

- Pareceres Intermédios / RAN 

- Licenciamento / Arranque de Olival 

SIM OB.14 – Implementar Ações de 
Melhoria 

Ind.31 - N.º ações de melhoria implementadas 2 0 100% Transversal 

SIM 

 

 

OB.16 - Aumentar a 
desmaterialização de processos no 
Sistema de Gestão de Informação e 
Documentação “Gescor” 

  

Ind.35 - % De documentos assinados digitalmente face 
ao n.º de documentos criados - comunicação interna 

40% 10% 25% Transversal 

 Ind.36 - % De documentos assinados digitalmente face 
ao n.º de documentos criados - comunicação externa 

40% 10% 25%  
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Peso Processo/subprocesso/atividade 

  Ind.37 - % De documentos associados a processos 40% 10% 50%  

SIM OB.17 – Reforçar Competências Ind.38 - % de Trabalhadores que beneficiam de 
formação no ano 

30% 5% 100% Transversal 
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1.7. Serviços Regionais do Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo e Alentejo Litoral 
Q
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Objetivos Indicadores 
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Peso Processo/Subprocesso/Atividade 

SIM OB.3 - Garantir a execução do 
PRODER/PDR2020 

Ind.8 - Taxa de análise de Pedidos de Apoio (PA) 85% 5% 50% Controlo de Ajudas Comunitárias e de 
Outras Medidas de Política/Planos 
Oficiais FEAGA/Execução de ações de 
controlo: ANI; POC; SUP1 e SUP2. 

Ind.9 - Taxa de análise de Pedidos de Pagamento (PP)        80% 5% 50% 

SIM OB.4 - Melhorar a execução do VITIS Ind.10 - Prazo de execução da análise de PP [1.jun-
30.set] (dias corridos) 

91 0 100% O.C.M Única – Setor Vitivinícola /VITIS 

- OB.5 - Garantir a Execução do PROMAR Ind.11 - Taxa de análise de Pedidos de Apoio (PA)  85% 5%  50% PROMAR 

Ind.12 - Taxa de análise de Pedidos de Pagamento (PP)         80% 5%  50% 

SIM OB.6 - Assegurar o Plano Anual de Controlo Ind.13 - Prazo de Execução do Plano Anual de Controlo – 
Componente Animal [15.mar – 8.agos] (dias úteis) 

102 0 30% Controlo de Ajudas Comunitárias e de 
Outras Medidas de Política/Planos 
Oficiais FEAGA/Execução de ações de 
controlo: ANI; POC; SUP1 e SUP2. Ind.14 - Prazo de Execução do Plano Anual de Controlo – 

Superfícies [1.jun-31.dez] (dias úteis) 
151 0 50% 

SIM OB.14 – Implementar Ações de Melhoria Ind.31 - N.º ações de melhoria implementadas 2 0 100% Transversal 

SIM OB.15 - Assegurar o reporte de indicadores 
de desempenho da DRAP Alentejo e das 
Unidades Homogéneas 

Ind.32- Nº de relatórios de monitorização das Unidades 
Homogéneas da DRAP Alentejo (Serviços Regionais) 

1 - 100% Ciclo de Gestão 

SIM 

 

 

OB.16 - Aumentar a desmaterialização de 
processos no Sistema de Gestão de 
Informação e Documentação “Gescor” 

  

  

Ind.35 - % De documentos assinados digitalmente face ao 
n.º de documentos criados - comunicação interna 

40% 10% 25% Transversal 

Ind.36 - % De documentos assinados digitalmente face ao 
n.º de documentos criados - comunicação externa 

40% 10% 25% 

Ind.37 - % De documentos associados a processos 40% 10% 50% 

SIM OB.17 – Reforçar Competências Ind.38 - % de Trabalhadores que beneficiam de formação 
no ano 

30% 5% 100% Transversal 

 

 


