
 

 

FAQ’S 

O que é a RICA? 

A RICA (Rede de Informação de Contabilidades Agrícolas) é a única fonte comunitária que fornece 

dados microeconómicos harmonizados, representativa do mercado agrícola. A metodologia utilizada 

é a mesma todos os Estados-Membros. 

A RICA é, assim, uma rede europeia de recolha de dados contabilísticos das explorações agrícolas que 

permite conhecer anualmente as características tipo e níveis de rendimento das explorações, bem 

como obter a informação relevante para o estudo, desenvolvimento, acompanhamento e 

implementação da Política Agrícola Comum. 

Para ter um projeto aprovado pelo PDR2020 tenho de possuir contabilidade RICA? 

Não. Para efeitos de elegibilidade de projetos (PDR2020), é necessário possuir um programa 

informático de contabilidade que elabore: Mapas de Tesouraria, Balanço e Mapa de IVA. A 

contabilidade RICA responde aos requisitos exigidos recorrendo a um programa informático 

(GESTAGRO) de uso exclusivo do Ministério. 

Em alternativa, o Ministério disponibiliza dois cadernos de registo manual da Contabilidade 

Simplificada. Mais informações em: http://www.gpp.pt/publicacoes_cad_cont_agric.html 

Posso pertencer à RICA? 

Sim. No entanto, para pertencer à rede terá de contactar o coordenador RICA da DRAP ou RA 

abrangente da localização da exploração, de modo a verificar a sua elegibilidade. Uma vez que as 

explorações são selecionadas segundo um Plano de Seleção definido anualmente, nem todas as 

explorações poderão pertencer à RICA.  

Nas explorações acompanhadas pela RICA é realizada a contabilidade simplificada utilizando o 

programa GESTAGRO.  

Posso obter esse programa e ser eu próprio a fazer a minha contabilidade? 

Não. A RICA tem um programa informático (GESTAGRO), que é de uso exclusivo do Ministério da 

Agricultura, sendo parte integrante do sistema de recolha de dados contabilístico em explorações 

agrícolas. Os técnicos RICA recolhem e digitam a informação de cada contabilidade, garantindo a 

confidencialidade dos dados. 

O GESTAGRO permite elaborar Mapas de Tesouraria, Balanço e Mapa de IVA. 

NOTA: Os técnicos RICA não são TOC’s. 

O que é “ter contabilidade nos termos da RICA”? 

A contabilidade nos termos da RICA implica ter um programa informático de contabilidade que lhe 

permita obter o mesmo tipo de mapas que o programa oficial (GESTAGRO), ou seja, Mapas de 

Tesouraria, Balanço e Mapa de IVA 

http://www.gpp.pt/publicacoes_cad_cont_agric.html


 

 

 

Quanto custa pertencer à RICA? 

Este Ministério providencia um serviço aos agricultores interessados em colaborar com a RICA que, 

no caso de produtores individuais, poderão beneficiar dos registos contabilísticos realizados 

gratuitamente por um técnico especializado e de listagens resultantes do programa que substituem 

os livros de registos e mapas exigidos pelo IFAP nos projetos de investimento. Em troca, o Agricultor 

apenas terá de disponibilizar, de forma anónima e confidencial, a informação recolhida, de forma a 

esta integrar as bases de dados da RICA. 

Onde me posso dirigir para obter mais informações sobre a RICA? 

Pode dirigir-se ou contactar o coordenador RICA da DRAP ou RA da localização da exploração para 

obter mais informações e verificar a elegibilidade da sua exploração. 

Tem de ser um TOC a fazer a minha contabilidade? 

Não. Sendo a contabilidade simplificada, não é necessário recorrer a um TOC, pode ser o próprio 

empresário o responsável financeiro da empresa.   

A Contabilidade RICA serve para fins fiscais? 

Sim. Sendo uma contabilidade simplificada, emitindo os mapas já descritos, serve para fins fiscais, 

não isentando o empresário de cumprir as suas obrigações fiscais. Não é obrigação do técnico RICA 

substituir o empresário nestas suas obrigações.  

 

 

 

 

 


