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1. NOTA INTRODUTÓRIA
O Presente Relatório às Contas e Gestão de 2021 traduz a segunda apresentação de contas da
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) elaborado em conformidade com o
Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP).
Importa realçar que o resultado expresso no presente instrumento de gestão encerra o
trabalho desenvolvido ao longo de todo o ano de 2020, dando continuidade ao processo de
regularização e aplicação dos normativos contabilísticos cuja aplicação à DRAPN era já exigida
no âmbito do anterior normativo POCP, aprofundando e desenvolvendo todas as
funcionalidades do sistema de informação GERFIP, para inovar e melhorar o desempenho de
áreas modulares anteriormente tratadas em sistemas não integrados e comunicantes.
Foi possível no ano de 2020, melhorar a eficiência e qualidade do trabalho desenvolvido pelas
várias equipas da DRAPN, tanto das áreas operacionais como das áreas de suporte, tendo
permitido a esta Direção Regional integrar e acompanhar os novos modelos de gestão no
domínio da modernização administrativa.
Importa realçar e agradecer de forma reconhecida, no âmbito deste bem-sucedido desafio, os
contributos particularmente relevantes das equipas da Divisão de Gestão de Recursos
Humanos Financeiros e Patrimoniais, e em particular dos Trabalhadores diretamente
envolvidos que permitiu concluir a transição para o novo normativo.
Em 2020 a DRAPN deu primazia ao desenvolvimento das políticas assentes nas orientações
estratégicas evidenciadas nas Grandes Opções do Plano, no PO20 e no Programa do XXI
Governo Constitucional, prosseguindo a valorização da atividade agrícola e do espaço rural, a
par do fortalecimento prestação do serviço público de qualidade, assente na desmaterialização
de processos e na implementação de politicas de gestão de recursos humanos, entre outros,
de programas de bem-estar no trabalho, que promovam a conciliação entre a vida pessoal,
familiar e profissional. Por outro lado, deu prioridade ao diálogo com os utilizadores dos seus
serviços, como forma de avaliar a sua satisfação com a qualidade dos serviços prestados.

2. CARACTERIZAÇÃO DA DRAPN
Missão
A DRAPN tem por missão participar na formulação e execução das políticas nas áreas da
agricultura, do desenvolvimento rural e das pescas e, em articulação com os organismos e
serviços centrais com competentes e de acordo com as normas e orientações por estes
definidas, contribuir para a execução das políticas nas áreas de segurança alimentar, da
proteção animal, da sanidade animal e vegetal, da conservação da natureza e das florestas, no
quadro de eficiência de gestão local de recursos.
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Atividades
a) executar, na respetiva região, as medidas de política agrícola, de desenvolvimento rural,
das pescas;
b) b) realizar o levantamento das características e das necessidades dos subsectores
agrícola, agroindustrial e das pescas e dos territórios rurais na respetiva região, no quadro
do sistema estatístico nacional;
c) c) executar, de acordo com as normas funcionais definidas pelos serviços e organismos
centrais do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território (MAMAOT), 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) 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) e) coordenar a 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
competentes em razão da matéria;
f)

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 organismos e serviços centrais competentes em razão da matéria;

g) 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) h) coordenar o processo de licenciamento das indústrias alimentares no âmbito do regime
do exercício da atividade industrial, de acordo com as orientações funcionais emitidas
pela autoridade responsável pela gestão do sistema de segurança alimentar;
i)

colaborar na execução a nível regional, de acordo com as orientações funcionais emitidas
pelos serviços e organismos centrais competentes em razão da matéria, da gestão das
áreas classificadas, bem como da conservação da natureza e da gestão sustentável de
espécies, habitats naturais da flora e da fauna selvagem e de geossítios;

j)

j) colaborar na execução de 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 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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Estrutura Organizativa
O Decreto Regulamentar n.º 39/2012, de 11 de abril, procedeu à definição do modelo
organizacional das Direções Regionais de Agricultura e Pescas, determinando que este
obedeça ao princípio de uma estrutura hierarquizada. A Portaria n.º 305/2012, de 4 de
outubro, definiu e ordenou as competências das cinco Direções de Serviço e fixou em 20 o
número máximo de unidades flexíveis da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
(DRAP -Norte). As unidades orgânicas flexíveis são criadas, alteradas ou extintas, por despacho
do dirigente máximo do serviço que define as respetivas atribuições e competências, de
acordo com a norma ínsita no n.º 5 do artigo 21.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na
redação atual.
Pelo Despacho n.º 11685/2020, foram revistas e atualizadas as unidades orgânicas flexíveis da
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte), bem como as respetivas
competências, como se indica:
Direção de Serviços de Administração (DSA)
Divisão de Gestão de Recursos Humanos e Comunicação
Divisão de Gestão de Recursos Financeiros e Patrimoniais
Divisão de Informática e Documentação
Direção de Serviços de Investimento (DSI)
Divisão de Investimento de Trás -os -Montes
Divisão de Investimento de Entre Douro e Minho;
Divisão de Investimento do Nordeste.
Direção de Serviços de Controlo e Estatística (DSCE)
Divisão de Planeamento,
Ajudas e Estatística; b) Divisão de Controlo de Trás -os -Montes;
Divisão de Controlo de Entre Douro e Minho.
Direção de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Licenciamento (DSDAL)
Divisão de Apoio ao Setor Agroalimentar;
Divisão de Licenciamento
Divisão de Vitivinicultura
Direção de Serviços de Desenvolvimento Rural (DSDR)
Divisão de Ambiente e Infraestruturas;
Divisão de Desenvolvimento Rural

Página 5 de 24

Delegações:
Delegação do Alto Minho;
Delegação do Porto e Sousa;
Delegação do Cávado e Ave;
Delegação do Alto Tâmega;
Delegação das Terras de Trás os Montes;
Delegação do Douro.
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3. ANÁLISE ORÇAMENTAL
Enquadramento Orçamental
Os valores da execução orçamental apresentados estão constituídos numa base de
contabilidade pública, expressando com verdade os movimentos efetuados no exercício,
evidenciados de acordo com as regras contabilísticas e os fluxos de tesouraria.
O orçamento da DRAPN foi elaborado de acordo com as regras emitidas na Circular Série A n.º
1394, de 05/11/2019, e inscrito no Programa Agricultura e Mar (PO_020 e PO_021).
As atividades da DRAPN foram asseguradas por recursos financeiros, com a seguinte origem de
fundos:


Receitas gerais - dotações atribuídas pelo Orçamento de Estado;



Receitas comunitárias – dotações consignadas a projetos de investigação e
desenvolvimento;



Receitas próprias – dotações resultantes da venda de bens e da prestação de serviços,
decorrentes das suas atividades laboratoriais, destacando-se a arrecadação da receita
proveniente da taxa aplicada à emissão de cartões fitofarmacêuticos (Lei nº 26/2013,
de 11 de abril), pareceres vitícolas, decorrente da aplicação do novo regime de
“autorização para a replantação de vinha, que veio alterar o momento da cobrança da
receita, e emissão cartões de aplicador e homologação de ações;



Receitas da transferência de verbas das Administrações Públicas – dotações
resultantes de transferência de verbas consignadas aos projetos cofinanciados,
nomeadamente provenientes do Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas,
da Agência para o Desenvolvimento e Coesão e da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte.

A execução orçamental caraterizou-se pela necessidade de garantir um efetivo e rigoroso
controlo da despesa, procedendo-se à monitorização sistemática da execução orçamental de
modo a permitir a permanente verificação do cumprimento dos objetivos orçamentais
definidos para o Programa PO20 e PO21 – Agricultura e Mar;
Em 2020 a DRAPN deu primazia ao desenvolvimento das políticas assentes nas orientações
estratégicas evidenciadas nas Grandes Opções do Plano, no PO20 e no Programa do XXI
Governo Constitucional, prosseguindo a valorização da atividade agrícola e do espaço rural, a
par do fortalecimento prestação do serviço público de qualidade, assente na desmaterialização
de processos e na implementação de politicas de gestão de recursos humanos, entre outros,
de programas de bem-estar no trabalho, que promovam a conciliação entre a vida pessoal,
familiar e profissional. Por outro lado, deu prioridade ao diálogo com os utilizadores dos seus
serviços, como forma de avaliar a sua satisfação com a qualidade dos serviços prestados.
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Modificações Orçamentais
O Orçamento de 2020 sofreu, no período de gerência, as seguintes modificações orçamentais
relevando, de entre outras:
Gestão flexível do Orçamento traduzida em reforços e anulações no valor de 1.329.170€,
destacando-se, fora do âmbito da gestão flexível do Dirigente Máximo do serviço, o reforço de
rubricas do CEDP do agrupamento 02 – Despesas Correntes, por contrapartida do
agrupamento 07 – Despesas de capital, no valor global de €235.294, que incluiu o cativo
adicional, da competência do membro do Governo responsável pela área setorial.
Cativos às dotações iniciais inscritas em Fontes de financiamento nacionais no valor de
€956.280€, objeto de descativação no valor de € 300.000, por despacho da secretária de
Estado do orçamento n.º 914/SEO/2020;
Quadro 1 - Modificações orçam entais - Fonte Financiam ento
Dotações
Iniciais

Fonte Fin.
Receitas de Impostos

Inscrições
Reforços

Anulações

Créditos
Especiais

Dotações
Corrigidas

Cativos

Descativos

17 494 441,00

501 957,00

501 957,00

17 494 441,00

22 800,00

Receitas Próprias

2 185 622,00

389 807,00

389 807,00

2 185 622,00

933 480,00

Transferências AP's

5 583 812,00

348 687,00

348 687,00

5 583 812,00

-

-

Fundos Europeus

2 345 106,00

88 719,00

88 719,00

2 345 106,00

-

-

27 608 981,00

1 329 170,00

1 329 170,00

Resultado

-

300 000,00

27 608 981,00

956 280,00

300 000,00

Dotações
Corrigidas

Cativos

Descativos

Valor: €
Dotações
Disponíveis
17 471 641,00
1 552 142,00
5 583 812,00
2 345 106,00
26 952 701,00

FONTE: GERFIP
Quadro 2 - Modificações orçam entais - Classificação Económ ica
Agrupamento de despesa
Remunerações Certas e permanentes
Abonos Variáveis ou eventuais
Segurança Social
Aquisição de Bens
Aquisição de Serviços
Juros e Outros Encargos

Dotações
Iniciais

Anulações

Créditos
Especiais

196 810,00

201 104,00

15 157 599,00

-

-

491 777,00

46 481,00

46 481,00

491 777,00

-

-

491 777,00

3 806 569,00

10 320,00

6 026,00

3 810 863,00

-

-

3 810 863,00

530 629,00

154 476,00

104 577,00

580 528,00

246 012,00

31 367,00

365 883,00

2 767 955,00

545 761,00

359 866,00

2 953 850,00

655 627,00

268 633,00

2 566 856,00

83,00

20 000,00

Outras Despesas Correntes
Aquisição de bens de capital
Resultado

Valor: €
Dotações
Disponíveis

15 161 893,00

-

Transferências

Inscrições
Reforços

83,00

-

-

83,00

20 000,00

-

-

20 000,00

71 141,00

29 416,00

1 033,00

99 524,00

4 759 017,00

345 823,00

610 083,00

4 494 757,00

27 608 981,00

1 329 170,00

1 329 170,00

-

15 157 599,00

27 608 981,00

54 641,00
956 280,00

-

44 883,00

-

4 494 757,00

300 000,00

26 952 701,00

FONTE: GERFIP

Tabela i - Modificações Orçamentais

A dinâmica orçamental, como se verifica no quadro 2, tem reflexos essencialmente no
agrupamento 02 – aquisição de bens e serviços e agrupamento 07 – aquisição de bens de
capital, devido á cativação inicial ao orçamento de bens e serviços e à necessidade de reforçar
aquele orçamento por anulação de dotações inscritas no agrupamento 07, dando prioridade à
execução e pagamento das despesas de funcionamento assumidas.
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4. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
A despesa realizada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), em 2020,
assente na estrutura de financiamento constante do quadro1, foi suportada em 88% por
Receitas Gerais, 7% por projetos cofinanciados (Fundos Europeus e Contrapartida Nacional) e
5% por Receita Própria.
Quadro 3 - Grau de execução por Fonte de Financiamento
Valor: €
Dotação
Corrigida

Fonte Financiam ento
Receitas de Impostos

Pagam entos
Realizados

%
Desp

Diferença

%
EX.Orc

17 494 441

17 005 580

88%

488 861

97%

Receitas Próprias

2 185 622

957 598

5%

1 228 024

44%

Transferências AP's

2 345 106

282 564

1%

2 062 542

12%

Fundos Europeus
TOTAL

5 583 812

1 161 863

6%

4 421 949

21%

27 608 981,00

19 407 605,67

100%

8 201 375,33

70%

FONTE: GERFIP

Tabela ii - Execução por fonte de Financiamento

As dotações inscritas em receitas de impostos - destinadas a suportar maioritariamente as
despesas com o pessoal da DRAPN foram executadas a 97%;
As dotações inscritas em receita-própria, destinadas a suportar as despesas correntes de
funcionamento da DRAPN, foram executadas em 44% do orçamento inicial, nomeadamente
devido às cativações aplicadas em rubricas do agrupamento ABS decorrentes da LOE e DLEO
que fizeram diminuir a despesa com aquisição de serviços.
As dotações inscritas em Transferências e fundos comunitários destinadas à execução de
projetos cofinanciados apresentam uma taxa de execução muito baixa (12% e 21%
respetivamente), devido:
Não foram executas as dotações inscritas na (FF129), destinadas ao pagamento da obra de
Matosinhos candidatada ao fundo de reabilitação, atendendo a que não foi publicada em
tempo da Portaria de Extensão de Encargos, solicitada no inicio de 2018, impedindo o
lançamento do procedimento de formação do contrato;
Não foram executadas as dotações inscritas para os projetos candidatados à Medida 3.4.2 do
PDR2020 (Barragens).
Analise da distribuição da despesa por agrupamento e fundo
A despesa com o pessoal representou 90% da despesa total, financiada em 96% por receitas
gerais e 5 % por projetos cofinanciados, sendo 1% por transferências e 4% por fundos
comunitários;
A despesa corrente representou 9% da despesa total, financiada em 52% por receita própria,
29% por projetos cofinanciados e 19% por receita geral;
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A despesa de capital representou 1% da despesa total, financiada em 68% por projetos
cofinanciados, 24% por receita própria e 8% por fundos europeus mais transferências.
A despesa dos agrupamentos 03, 04 e 06 não tiveram expressão orçamental.

Quadro 4 - Despesa por agrupamento e fundo
Valor:€
Agrupamento
D01 - Pessoal
D02 - Correntes
D03 - Outros encargos
D04 - Transferências
D06 - Outras despesas
D07 - Capital
Total Geral

Fundos Europeus
621 099 €
392 857 €

147 907 €
1 161 863 €

%
4%
23%
0%
0%
0%
57%
6%

Receita Própria
1 552 €
883 487 €
83 €
3 785 €
6 009 €
62 682 €
957 598 €

%
0%
52%
100%
100%
17%
24%
5%

Receitas Gerais
16 630 991 €
326 590 €

28 466 €
19 534 €
17 005 580 €

%
96%
19%
0%
0%
83%
8%
88%

Transf. Entre
organismos
159 571 €
94 710 €

28 283 €
282 564 €

%
1%
6%
0%
0%
0%
11%
1%

Total Geral
17 413 213 €
1 697 644 €
83 €
3 785 €
34 475 €
258 406 €
19 407 606 €

%
90%
9%
0%
0%
0%
1%
100%

Tabela iii - Despesa por Agrupamento e Fundo

Condicionantes à execução orçamental de 2020
No âmbito da execução da despesa com o pessoal Não foram verificadas condicionantes
orçamentais devido à redução de efetivos por motivo de aposentação como se comprova na
alínea d) do presente relatório;
No âmbito da execução da despesa corrente foi efetuada uma cativação de 54% da dotação
inicial deste agrupamento em receita própria, que motivou um pedido de descativação,
autorizado parcialmente em 0,347M, por despacho do Secretário de Estado do Orçamento n.º
914/2020/SEO, 07 de julho;
A referida descativação permitiu apenas suprir as dotações negativas e atualizar os
compromissos a julho, tendo condicionado o lançamento e formação de novos contratos por
impossibilidade de cabimento e fundo disponível, reduzindo ao mínimo indispensável novos
contratos apenas direcionada para a despesa COVID;
Neste contexto foi solicitado e aprovado em setembro de 2020, no âmbito da gestão flexível, o
reforço do agrupamento 02 por contrapartida do agrupamento 07, no valor 0,235m, por forma
a suportar as prestações contratuais assumidas e imprescindíveis ao funcionamento da
DRAPN;
Por força das cativações e demais restrições orçamentais, foi reduzido ao mínimo
indispensável, a manutenção dos edifícios e dos veículos em elevado estado de obsolescência
bem como implementadas medidas de contenção nas despesas de contexto e estrutura, não
passíveis, contudo de serem replicadas em 2021, sob pena de não ser possível garantir a
segurança dos trabalhadores e em ultima análise o desenvolvimento das atividades por
ausência de recursos;
A despesa COVID, realizada no âmbito da medida 095, também sujeita à condicionante
orçamental acima referida, atingiu o valor de 0,02ME;
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Manteve-se pendente de decisão na Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), o pedido de
revisão das áreas dos Imóveis registados em SIIE, para efeito de pagamento da onerosidade
devida no âmbito do nº 1 do art.º 4.º da Portaria n.º 222-A/2016, de 12 de agosto (oficio n.º
24877/2017, de 03/11/2017), e em consequência a dívida acumulada estimada em 4,2 M€,
calculada com base em decisão favorável à revisão das áreas;
De igual modo, a DGTF, a pedido reiterado da DRAPN, faturou em 2021, apenas o valor da
onerosidade correspondente ao 2.º semestre, tendo transitado para 2021, o valor do primeiro
semestre, estimado em 0,2M€, que irá acumular à divida transitada.
No âmbito da execução da despesa de capital não foram executadas as dotações inscritas na
Fonte de Financiamento 129, destinadas ao pagamento das obras a realizar nos imóveis
candidatados ao Fundo de Reabilitação, no valor de 0,735 M€, continuando o processo de
aprovação pendente na Comissão do Fundo de Reabilitação;
Não foram executadas as dotações inscritas para os projetos candidatados à Medida 3.4.2 do
PDR2020 (Barragens), cujos processos de formação de contrato foram lançados em finais de
2020, transitando a respetiva execução material e financeira para 2021.
Despesas mais representativas por rubrica orçamental
Verifica-se que as despesas mais representativas com expressão orçamental correspondem a
91% das despesas totais, destacando-se as despesas com o pessoal com uma
representatividade de 87% da despesa total.
As restantes despesas correntes mais significativas estão associadas à manutenção de
instalações designadamente: energia, combustíveis, limpeza e onerosidade. Este peso com
despesas de exercício é justificado tendo em consideração a dispersão geográfica da DRAPN
que explica o encargo significativo no consumo de combustíveis bem como a dispersão de
trabalhadores por edifícios e respetivos custos.
Quadro 5 - Detalhe das despesas com maior peso no orçamento
Valor: €
Cl. Economica

Descrição

Pagamentos

D0101030000

Pessoal dos quadros - Regime Função Pública

D010305A0A0

Contribuições para a CGA

D010114SF00
D010114SN00

%

11 073 667

57,1%

2 569 077

13,2%

Subsídio de Férias

997 492

5,1%

Subsídio de Natal

938 870

4,8%

D0101130000

Subsídio de Refeição

600 513

3,1%

D010305A0B0

Contribuições para a SS

534 658

2,8%

D020201B000

Encargos com as Instalações

311 167

1,6%

D020204A000

Locação de edifícios

218 208

1,1%

D0201020000

Combustíveis e lubrificantes

213 882

1,1%

D0102040000

Ajudas de custo

184 314

0,9%

FONTE: GERFIP

Tabela iv - Rubricas Representativas
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Evolução da despesa global da DRAPN

Verifica-se em 2020 uma descida significativa da despesa total relativamente a 2019, em
consequência da elevada cativação orçamental que obrigou a medidas orçamentais muito
restritivas bem como ao decréscimo das despesas de estrutura e combustíveis, devido ao
aumento do teletrabalho e da redução das deslocações decorrente da situação pandémica e
ainda da não execução das obras candidatadas ao PDR2020 – Barragens, que transitaram para
2021.
Evolulção da despesa Global
21 500 000
21 000 000
20 500 000

20 000 000
19 500 000
19 000 000
18 500 000

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

FONTE: GERFIP

Gráficos 1 - Despesa Global

Quadro 6 - Evolução da Despesa por Fonte de Financiamento

Origem de fundos

2014

Receitas de Impostos

2015

2016

2017

2018

2019

2020

V. Anual

Valor: €
Contributo
V. Anual

17 364 211

17 425 537

17 034 200

17 496 597

17 413 770

17 168 653

17 005 580

-0,9%

-0,8

Receita própria

1 557 819

1 591 558

1 716 837

1 397 572

861 028

1 316 974

957 598

-27,3%

-1,8

Transferências

469 963

268 409

91 748

144 857

248 068

289 573

282 564

-2,4%

0,0

1 767 323

748 508

580 879

908 687

1 475 783

1 421 880

1 161 863

-18,3%

-1,3

21 159 316

20 034 012

19 423 664

19 947 713

19 998 649

20 197 080

19 407 606

-3,9%

Fundos Europeus
TOTAL:

Tabela v - Evolução das Despesas
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5. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Em 2020 a receita total cobrada situou-se em 72% da receita orçamentada.
Quadro 7 - Execução da Receita por Fonte de Financiamento
Valor: €
Previsão
Corrigida

Fonte Financiamento
Receitas de Impostos

Receita Cobrada
Líquida

Diferença

%

17 494 441

17 005 580

488 861

97,2%

Receitas Próprias

2 791 719

1 608 624

1 183 095

57,6%

Transferências AP's

2 345 106

284 744

2 060 362

12,1%

Fundos Europeus

5 610 514

1 377 273

4 233 241

24,5%

28 241 780

20 276 222

7 965 558

71,8%

TOTAL
FONTE: GERFIP

Tabela vi - Receita por Fonte de Financiamento

Execução da Receita

Execução da Receita
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Gráficos 2 - Receita por origem de fundos

A receita geral atingiu 97% da receita orçamentada, ficando por libertar o saldo referente a
novos recrutamentos não autorizados em 2020.
A situação pandémica teve forte influencia na diminuição da receita própria cobrada, que
atingiu apenas 56% da receita orçamentada, incluindo o saldo da gerência anterior, tendo-se
verificado:
Redução significativa das taxas cobradas pela emissão de cartões para aplicadores de produtos
fitofármacos regulados pela Lei n.º 26/2013;
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Redução na venda de bens produzidos nas estações experimentais em particular a venda de
vinho produzido na Régua – Quinta de Santa Barbara.
Igualmente se verificou acentuada diminuição da receita cobrada com transferências,
destinadas a financiar as candidaturas da DRAPN a diversos instrumentos de apoio,
designadamente:
Transferências previstas no âmbito da Assistência técnica do PDR2020 e MAR2020, a título de
reembolso, não concretizadas;
Transferências previstas no âmbito da Operação: 3.4.2 - Melhoria da eficiência dos regadios
existentes do PDR2020 não concretizadas devido à aprovação condicionada dos projetos,
inviabilizando o pedido de adiantamento de fundos;
Transferências previstas no âmbito do fundo de reabilitação não concretizadas, devido à não
apreciação do pedido de extensão temporal da portaria de extensão de encargos para as obras
de Mirandela e Matosinhos.
Quadro 8 - Receita por agrupam ento
Valor: €
Agrupam ento

Orçam entada

R04 - Taxas, multas, outras penalidades

967 000 €

Cobrada
466 697 €

Diferença

%

500 303 €

48,3%

12 000 €

33 548 €

-21 548 €

279,6%

R06+R10 - Transferências

7 928 918 €

1 635 317 €

6 293 601 €

20,6%

R07 - Venda de bens e serviços

1 205 622 €

459 661 €

745 961 €

38,1%

R05 - Rendimentos de propriedade

1 000 €

478 €

522 €

47,8%

R16 - Saldo da gerência anterior
R99 - Transferencia Receitas Gerais

632 799 €
17 494 441 €

674 942 €
17 005 580 €

-42 143 €
488 861 €

106,7%
97,2%

Total Geral

28 241 780 €

20 276 222 €

7 965 558 €

71,8%

R08 - Outras receitas

FONTE: GERFIP

Tabela vii - Receita por Agrupamento

Evolução da receita
Analisada a evolução da receita nos últimos 10 anos verifica-se uma linha de tendência para a
diminuição da receita própria arrecadada pela DRAP Norte devido essencialmente à
transferência de atividades geradoras de receita para associações e Direções Gerais.
O ligeiro incremento ocorrido em 2016, devido à arrecadação da receita proveniente da taxa
aplicada à emissão de cartões fitofarmacêuticos (Lei nº 26/2013, de 11 de abril), retoma a
tendência decrescente em 2017, verificando-se uma pequena recuperação da receita em 2018,
devido à recuperação da receita com pareceres vitícolas, decorrente da aplicação do novo
regime de “autorização para a replantação de vinha, que veio alterar o momento da cobrança
da receita.
Em 2020 mantem-se a linha de tendência decrescente fortemente condicionada na receita
própria pela situação pandémica e em transferências de fundos europeus pela não execução
dos projetos candidatados ao PDR2020 – Barragens cujas obras transitaram para 2021.
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MILHÕES
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Gráficos 3 - Evolução da Receita Própria

6. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE FINALIDADE GERAL

A Norma de Contabilidade Pública 1 estabelece a base para a apresentação de demonstrações
financeiras de finalidade geral (individuais e consolidadas), componentes principais do relato
financeiro de uma entidade pública ou grupo público, de forma a assegurar a comparabilidade,
quer com as respetivas demonstrações de períodos anteriores, quer com as de outras
entidades.
As demonstrações financeiras proporcionam, aos utilizadores, informação sobre:
Os recursos e obrigações de uma entidade à data de relato;
Os gastos suportados e rendimentos obtidos durante o período de relato;
Os fluxos de recursos financeiros entre datas de relato.
Para satisfazer estes objetivos, as demonstrações financeiras, de finalidade geral, facultam
informação de uma entidade sobre:
Ativos e Passivos;
Património Líquido;
Rendimentos e Gastos;
Outras alterações no Património Líquido; e
Fluxos de caixa.
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Em síntese a informação acerca da posição financeira é facultada, principalmente, num
balanço, ao passo que a informação acerca do desempenho é dada, principalmente, numa
demonstração de resultados.

Análise da estrutura do balanço (BL)
Grupo de Rubricas do Balanço (BL)

Anos em comparação

Rubrica

Descrição

B01
B03
AT11
B11
B15
B16
B18
B19
B23
AT12
AT1
B24
B29
B32
B33
PL11
PL1
P11
B44
B46
B49
B50
B51
P12
P1
PL1P1

Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Ativo não corrente
Inventários
Clientes, contribuintes e utentes
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Caixa e depósitos
Ativo corrente
Ativo
Património/Capital
Resultados transitados
Outras variações no património líquido
Resultado líquido do período
Património Líquido
Total Patrim ónio Líquido
Passivo não corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Fornecedores de investimentos
Outras contas a pagar
Diferimentos
Passivo corrente
Total Passivo
Patimónio Líquido e Passivo

Estruturara do BL em % do AT1 Variação face
e P1
2019 %
Cálculo

2020
1 932 568,79 €
323 003,23 €
2 255 572,02 €
51 281,97 €
99 963,92 €
13 191,18 €
-1 283 893,69 €
122 873,35 €
3 530 917,29 €
2 534 334,02 €
4 789 906,04 €
580 804,54 €
666 592,18 €
1 719 975,71 €
39 300,18 €
3 006 672,61 €
3 006 672,61 €
0,00 €
24 493,17 €
4 494,35 €
38 437,50 €
1 410 392,37 €
305 416,04 €
1 783 233,43 €
1 783 233,43 €
4 789 906,04 €

2019
2 000 718,06 €
252 295,46 €
2 253 013,52 €
160 113,13 €
98 986,07 €
14 620,02 €
371 306,06 €
0,00 €
1 743 058,63 €
2 388 083,91 €
4 641 097,43 €
580 804,54 €
849 536,28 €
1 797 535,12 €
-182 944,10 €
3 044 931,84 €
3 044 931,84 €
0,00 €
67 548,96 €
3 208,23 €
0,00 €
1 453 332,61 €
72 075,79 €
1 596 165,59 €
1 596 165,59 €
4 641 097,43 €

2020

2019

(20202019)/2019

AT11/AT1

47,09%

48,54%

0,11%

AT12/AT1

52,91%

51,46%

6,12%

-1,26%
P11/P1

P12/P1

0,00%

0,00%

0,00%

100,00% 100,00%

11,72%

Tabela viii - estrutura do balanço

A Estrutura do Balanço não sofreu alterações significativas face ao ano de 2019. No entanto,
cumpre assinalar um aumento expressivo das rubricas B19 e B23 por conta de uma redução,
respetivamente, das rubricas B11 e B18, que passamos a explicar:
A rubrica B11 sofreu redução pelo facto de as aquisições e consumos de materiais que não se
destinam à produção ou venda, passarem a ser movimentados na rubrica B19 (material de
escritório, consumíveis de informática e material diverso);
A rubrica B18 apresenta redução significativa, principalmente pelo facto de temos recebido,
das entidades que gerem os fundos comunitários, adiantamentos não convertido, em 2020,
em receita orçamental. Esta redução encontra contrapartida num aumento, também,
significativo da rubrica B23.
No quadro seguinte (Quadro_1) - Apresentamos em detalhe a origem do valor em
depósitos(B23) à ordem no Tesouro.
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Quadro_1 - Desagregação de caixa e depósito
Conta

Designação conta

1303000031/32

Cauções

1303000021/22

Extraorçamentais

1302000011/12

RP

Valor

SaldoD/C Descrição breve
43 165,84 € Devedor Saldo contabilístico

3 486 350,60 € Devedor Saldo contabilístico
1 400,85 € Devedor Saldo contabilístico

(1) Total do saldo contabilítico

=B23

3 530 917,29 €

Entidade crédora

Descrição entidade/destino do valor

2000000301

Fundo de Maneio

-15 000,00 € Credor

FM

Fornecedores vários

Fornecedores bens/serviços

-43 165,84 € Credor

Cauções

1100006384

ADA agencia para o Desenvolvimento

1100004619

GPP

1100002901

IFAP. IP

1100004417

Representação CE

1100000218

IGF SS

1100003466

RP - Registo extraorçamental

2000000000 (Recedido Rep. CE)

Europe Direct

2000000000 (Recebidos IFDR)

INTERREG

-12 424,86 € Credor

FEDER

2000000000 (Recebidos IFDR)

SAMA

-32 397,30 € Credor

FEDER

1200011568

Restituição Custas de Proc

-816,00

Credor

1900003484 - CM Mogadouro

Comparticipação Intempéries Mogadouro 50%

-691,99

Credor

1000011787 - Leaseplan

Empresa de OAV- Leaseplan_RNAP 2021

-23 459,06

Credor

1900006923

Proc de Regularização Aj Custo sem RAP emitida em 2020
-8 452,44

Credor

1900003710

Acertos Telemóvel 2017

1900003881

Pagamento duplicado CM de P. Barca

1900000081

CGA a aguardar emissão de DUC

-23 751,70 € Credor

1900006923

Reposição de Pagamento - SJP

-8 289,54 € Credor

1900003710

Transferencia de valor - contas CGD

-2 121,46 Credor
-2 782 248,08 Credor

-3 737,34 € Credor
-17 798,74 € Credor
-454 337,19 € Credor
-3 321,17 € Credor

(2) Total entidades
Controlo

-96 916,18 Credor

FEDER
RICA
FEADER/FEAMP
Europe Direct
Encerrado_POPH
Depósito a aguadar conciliação
Europe Direct

-1 988,03 € Credor
2,75 € devedor

-3,12 € Credor
-3 530 917,29 Credor

(1) + (2)= ZERO

0,00 €

Tabela ix - caixa e depósitos

Os valores mais elevados dizem respeito a adiantamentos recebidos das entidades gestoras
dos fundos comunitários (FEDER, FEADER e FEP), a serem utilizados no pagamento de despesa
orçamental por conta de execução dos projetos aprovados no âmbito dos referidos fundos, e
ainda depósitos bancários a aguardar reconhecimento das taxas/serviços que os justificam.
Da Estrutura do Balanço transparece a qualidade de organismo sem autonomia financeira
(serviço integrada na administração direta do Estado), pois não apresenta, nomeadamente ao
nível do ativo não corrente, valores inscritos nas rubricas B05 e B09 (investimentos financeiros
- grupo de contas 41 do Plano de Conta Multidimensional (PCM). O mesmo se observa ao nível
do passivo não corrente (PL11), pois não apresenta valores inscritos em qualquer das sua
rubricas (obrigações de longo prazo)
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Quanto ao Património Líquido, cumpre referir que o valor inscrito na rubrica B32 corresponde
à afetação de subsídio aos ativos depreciáveis adquiridos com recurso a rendimentos sem
contraprestação (financiamento comunitário e receitas de impostos). Esta rubrica será
debitada, aquando da amortização dos referidos ativos, por conta de rendimentos.

Análise da estrutura da Demonstração de Resultados (DR):
Rendimento/Gasto
Rúbrica

Descrição

2020

2019

DR01
DR02
DR03
DR04
DR06

Impostos, contribuições e taxas
Vendas
Prestações de serviços e concessões
Transferências e subsídios correntes obtidos
Variações nos inventários da produção
Rendimentos
Custo das merc. vend. e das matérias consum.
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Transferências e subsídios concedidos
Imparid. de dívidas a receber(perdas/revers.)
Provisões (aumentos/reduções)
Outros rendimentos
Outros gastos
Gastos/reversões de depreciação e amortização
Juros e gastos similares suportados

497 336,81 €
28 967,46 €
447 061,48 €
18 184 483,60 €
8 708,40 €
19 166 557,75 €
-24 619,25 €
-1 609 928,38 €
-17 347 131,20 €
-3 785,41 €
-9 556,36 €
0,00 €
290 930,73 €
-128 863,10 €
-294 221,82 €
-82,78 €

777 143,52 €
22 742,70 €
505 965,70 €
18 335 041,88 €
-4 919,30 €
19 635 974,50 €
-41 179,30 €
-1 578 928,74 €
-18 101 410,44 €
-20 411,11 €
0,00 €
4 805,83 €
283 358,14 €
-118 200,58 €
-246 952,40 €
0,00 €

-19 127 257,57 €

-19 818 918,60 €

39 300,18 €

-182 944,10 €

DR08
DR09
DR10
DR11
DR14
DR15
DR18
DR19
DR20
DR23

Gastos
DRX04

Resultado líquido do período

Estrutura
Rendimento/Gasto
2020

2,59%
0,15%
2,33%
94,88%
0,05%

2019

3,96%
0,12%
2,58%
93,37%
-0,03%

0,13%
0,21%
8,42%
7,97%
90,69% 91,33%
0,02%
0,10%
0,05%
0,00%
0,00% -0,02%
-1,52% -1,43%
0,67%
0,60%
1,54%
1,25%
0,00%
0,00%

Tabela x - Demonstração de Resultados

A Estrutura da Demonstração de Resultado não sofreu alterações significativas face ao ano de
2019. Concluir-se, no entanto, que:
Atividade do organismo DRAPN tem uma forte componente de gastos com pessoal
(DR10=90,69%) que está diretamente relacionada com a sua função administrativa decorrente
da respetiva missão;
Em paralelo, constata-se que os rendimentos provêm, principalmente, de transações sem
contraprestação (DR04=94,88%), nomeadamente de transferências do Orçamento de Estado
com origem em receitas impostos (Fonte Financiamento 111);
A rubrica DR10, em termos comparativos com 2019, apresenta uma redução significativa
destes gastos que se deve, principalmente, ao facto de ser ter verificado uma variação
negativa dos recursos a humanos por motivo de aposentação (menos 51 trabalhadores). Nos
quadros A e B infra, apresentamos, respetivamente, as contas de gastos e os grupos de
pessoal onde esta variação foi mais expressiva.
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Quadro_A
Variação=
2020-2019

Apurado Periodo Comparação
2019
2020

Descrição

Rúbrica

Conta

DR10

6321110000 Rem Pes-Rem Base-Nom Definitiva e CTFP Indetermin

DR10

6321190000 Rem Pes-Rem Base-Qualquer Outra Situação

DR10

6321200000 Rem Pes-Rem Cert e Perm-Subsídio Férias

DR10

6321500000 Rem Pes-Rem Cert e Perm-Subsídio Refeição

DR10

6351000000 Encargos Remunerações-Sistemas Proteção Social

10 206 065,45

10 668 571,68

-462 506,23

60 267,28

167 285,76

-107 018,48

1 881 690,46

1 955 707,21

-74 016,75

600 512,91

641 544,72

-41 031,81

3 090 751,59

3 236 501,17

-145 749,58
-830 322,85

Quadro_B
Variação

DEZEMBRO
2020

2019

SIOE
02 - DIRIGENTE SUPERIOR DE 1º GRAU 1
03 - DIRIGENTE SUPERIOR DE 2º GRAU
04 - DIRIGENTE INTERMÉDIO DE 1º GRAU
05 - DIRIGENTE INTERMÉDIO DE 2º GRAU
07 - TÉCNICO SUPERIOR
08 - ASSISTENTE TÉCNICO, TÉCNICO DE NÍVEL
INTERMÉDIO, PESSOAL ADMINISTRATIVO
09 - ASSISTENTE OPERACIONAL, OPERÁRIO, PESSOAL
AUXILIAR
11 - INFORMÁTICO
Total de trabalhadores

2020-2019

1
2
5
20
317

1
2
5
20
294

235

220

66

56

14
660

11
609

0
0
0
0
-23
-15
-10
-3
-51

Tabela xi - Gastos com Pessoal

Há ainda a assinalar, face ao contexto pandémico em que decorreu o ano de 2020, uma
redução significativa dos gastos decorrentes da intensidade da atividade do organismo.
nomeadamente os identificados no quadro C. Ou seja, a redução do atendimento presencial
na sede e nos edifícios de apoio com deslocação para teletrabalho dos trabalhadores com
impacto nos gastos em eletricidade e água, bem como a redução das atividades de controlo
com impacto nos gastos com combustíveis e ajudas de custo.

Rúbrica

Descrição

Conta

DR09

FSE-Energia e Fluídos-Electricidade
FSE-Energia e Fluídos-Combustiveis e
Lubr

6241000000
6242100000
6242200000
6243000000
6322030000

DR09
DR09
DR10

FSE-Energia e Fluídos-Água
Rem Pes-Abo Vari-Ajudas Custo

Apurado
Comparação Variação=
Redução
Periodo 2020 2019
2020-2019 %
257 562,04
397 247,80 -139 685,76 -35,16%
197 659,41

320 365,52 -122 706,11

-38,30%

21 167,97
184 437,48

32 072,97
239 290,50

-34,00%
-22,92%

-10 905,00
-54 853,02

Tabela xii - Gastos de Estrutura

Indicadores de gestão económico-financeiros
Para proceder à preparação de indicadores de gestão económico-financeiros, são utilizados
rácios que estabelecem relações entre contas e agrupamentos de contas das demonstrações
financeiras: Balanço e Demonstração dos Resultados.
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Indicadores de Rentabilidade:
Os indicadores de rentabilidade medem a capacidade dos capitais investido e da atividade da
entidade para gerar rendimentos. São indicadores de eficiência económica, que
conjuntamente, evidenciam se a entidade é rentável como por exemplo:
Cálculo do Rácio
Volume de Negócio
Result. Operacionais EBIT

VN
DRX02
ROVN

2020
2019
19 157 849,35
19 640 893,80
39 300,18 €
-182 944,10 €

(EBIT/VN)*100

ROVN= Rendibilidade
Operacional do Volume de
Negócio

0,21%

-0,93%

948 746,50
19 157 849,35
4,95%

2019
1 264 672,62
19 640 893,80
6,44%

Percetagens elevadas e positivas evidenciam um bom desempenho

MB
VN
TMB

Cálculo do Rácio
Margem Bruta (*)
Volume de Negócio
(MB/VN)*100

2020

TMB = Taxa de Margem
Bruta

A taxa de margem bruta varia entre 0% a 100% (para margens brutas positivas) e
corresponde à percentagem do lucro sobre a venda. Quanto maior a percentagem, melhor.

(*) Margem bruta = vendas e prestação de serviços – custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

Cálculo do Rácio
Resultado líquido do período
Património Líquido
(B33/PL11)*100

B33
PL11
RPL
RPL = Rentabilidade do
Património Líquido

2020
39 300,18
3 006 672,61 €
1,31%

2019
-182 944,10
3 044 931,84 €
-6,01%

Este rácio mede a remuneração potencial do património líquido da entidade, ou seja,
mostra a percentagem de lucro auferido em relação ao montante total do património líquido.
Este rácio dá-nos a percentagem de lucro por cada euro investido, indicando a capacidade e
eficácia de remuneração dos capitais investido

Tabela xiii - indicadores de Rentabilidade

Apurados estes indicadores os mesmos revelam uma fraca capacidade da entidade para gerar
rendimentos, justificável pela sua qualidade de serviço integrado na administração direta do
Estado cujos gastos são fortemente dirigidos às despesas com pessoal (DR10) sendo
suportados, principalmente por rendimentos provenientes de transferências e subsídios
(DR04).
Indicadores de Liquidez:
Os indicadores de liquidez permitem concluir sobre a capacidade da entidade de solver as suas
responsabilidades (passivo) a curto prazo.
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Cálculo do Rácio
AT12 - Ativo corrente
P12 - Passivo corrente
Liquidez Geral
Liquidez Geral>1

2020
2019
2 534 334,02 € 2 388 083,91 €
1 783 233,43 € 1 596 165,59 €
AT12/P12
1,42
1,50
Não existe risco de incumprimento para os credores dado que a liquidez do ativo e
suficiente para fazer face às dividas a pagar de curto prazo

Cálculo do Rácio
B23 - Caixa e depósitos
P12 - Passivo corrente
Liquidez Imediata (*)

2020
2019
3 530 917,29 € 1 743 058,63 €
1 783 233,43 € 1 596 165,59 €
1,98
1,09

(B23)/(B18+P12)

Liquidez Imediata>1

Significa a totalidade das dívidas a pagar a curto prazo poderão ser satisfeitas recorrendo
aos meios financeiros líquidos (caixa e depósitos bancários).

Tabela xiv - Indicadores de liquidez

A leitura conjunta destes indicadores permite concluir, erradamente, que existe um excesso de
liquidez. A interpretação destes indicadores não pode alhear-se da origem dos valores em
depósito, principalmente tratando-se de entidade SI, que é o caso da DRAPN (remete-se para
leitura do ponto 6.1 (quadro_1)

Outros indicadores:
Prazo médio - O recebimento de cliente/utentes é, em regra, a pronto pagamento;
Prazo médio - O pagamento a fornecedor é, em regra, negociado a 30 dias.
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ANEXOS

LOCALIZAÇÃO ELETRÓNICA:
 Z:\DGRFP\Financeira\2 - Contas de Gerência\CG_202020 - Mapas_Legais
e,
 GFIDOC – Processo n.º P-CONT/1/DRAPN
FICHEIROS:
Demonstrações Financeiras
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Demonstrações Orçamentais

Documentos Genéricos

Anexos – Outros
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