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PARTE I 

CLAÚSULAS JURÍDICAS 

 

Capítulo I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Objecto  

1. O objecto do contrato a celebrar consiste na aquisição de serviços de recolha e tratamento de 

informação e elaboração de 826 contabilidades de explorações agrícolas relativas ao ano de 2018, 

de acordo com as amostras que constituem o Anexo V do programa do concurso, baseadas na 

sua distribuição por Região Agrária e pela Região Autónoma dos Açores e nas respetivas 

Orientação Técnico Económiva e Dimensão Económica, no âmbito do projecto comunitário 

Rede de Informação de Contabilidades Agrícolas (RICA), previsto no Reglamento (CE) n.º 1217/2009 

do Conselho, de 30 de novembro de 2009  

2. O adjudicatário obriga-se a prestar os serviços objeto do contrato a celebrar de acordo com as 

especificações técnicas constantes da Parte II do presente Caderno de Encargos.  

Artigo 2.º 

Forma do contrato 

1. Será celebrado contrato escrito, na modalidade de aquisição de serviços, cujo procedimento de 

formação e formalização obedece ao prescrito nos artigos 94.° e seguintes do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, adiante designado 

CCP. 

2. As despesas e os encargos inerentes à celebração do contrato são da responsabilidade do 

adjudicatário. 

Artigo 3.º 

Conteúdo do contrato 

1. Além do clausulado contratual, o contrato integrará ainda os seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 

concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo 

órgão competente para a decisão de contratar; 
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b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

c) O presente caderno de encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

2. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva 

prevalência é determinada pela ordem em que são indicados. 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos e o clausulado do contrato e seus anexos, 

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos, de acordo com o disposto 

no artigo 99.° do CCP, e aceites pelo adjudicatário, nos termos do disposto no artigo 101.° do 

citado diploma legal. 

4. O contrato deverá ser celebrado no prazo de 30 dias a contar da data da aceitação da minuta do 

contrato ou da decisão da reclamação.  

 

Artigo 4.º 

Preço base 

1. O preço base, para efeitos do presente procedimento pré-contratual, para um máximo total de 

826 explorações relativas ao ano de 2018, é de € 69 070,12 (sessenta e nove mil, setenta euros e 

doze cêntimos) a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

2. O preço base por exploração agrícola é de € 83,62 (oitenta e três euros e sessenta e dois 

cêntimos). 

3. O preço base de cada um dos lotes é o seguinte: 

Lote I – Entre Douro e Minho - € 18 814,50 (dezoito mil oitocentos e catorze euros e cinquenta 

cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

Lote II – Trás-os-Montes – € 17 476,58 (dezassete mil quatrocentos e setenta e seis euros e 

cinquenta e oito cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor; 

Lote III - Centro – € 8 780,10 (oito mil setecentos e oitenta euros e dez cêntimos) acrescido de 

IVA à taxa legal em vigo; 

Lote IV – Lisboa e Vale do Tejo - €12 208,52 (doze mil duzentos e oito euros e cinquenta e 

dois cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigo; 

Lote V – Alentejo e Algarve – €6 355,12 (seis mil trezentos e cinquenta e cinco euros e doze 

cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigo; 
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Lote VI – Açores - €5435,30 (cinco mil quatrocentos e trinta e cinco euros e trinta cêntimos) 

acrescido de IVA à taxa legal em vigo; 

 

Artigo 5.º 

Duração do contrato 

Sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além de cessação do contrato, 

este vigorará até 31.12.2020 ou até à aceitação definitiva, por parte da Comissão Europeia, das 

contabilidades relativas ao exercício contabilístico de 2018, momento a partir do qual cessam todas 

as obrigações do adjudicatário.  

 

Capítulo II 

Obrigações contratuais 

Secção I 

Obrigações do adjudicatário 

Subsecção I 

Disposições gerais 

 

Artigo 6.º 

Obrigações 

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no caderno de encargos ou nas 

cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem, para o adjudicatário, além da obrigação 

de realizar a recolha e tratamento de informação e elaboração de contabilidades de explorações 

agrícolas, de acordo com as Especificações Técnicas constantes da Parte II do presente caderno de 

encargos, designadamente, a obrigação de reunir os meios necessários e adequados à prestação do 

serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa 

execução das tarefas a seu cargo. 
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Artigo 7.º 

Local da prestação do serviço 

1. A prestação de serviços objeto do contrato será realizada nas instalações do adjudicatário.  

2. A prestação do serviço poderá implicar deslocações às instalações das entidades envolvidas na 

elaboração do programa, nomeadamente às das Direções Regionais de Agricultura e Pescas 

(DRAP) e do serviço competente da Região Autónoma dos Açores, Direção Regional de 

Desenvolvimento Rural (DRDR - RAA). 

 

Artigo 8.º 

Prazos 

Sem prejuízo dos prazos previstos na legislação comunitária para envio dos elementos à Comissão 

Europeia, os demais previstos no presente caderno de encargos respeitantes à execução da 

prestação de serviços podem ser prorrogados por iniciativa do GPP ou a requerimento 

fundamentado do prestador de serviços. 

Artigo 9.º 

Recepção dos elementos 

1. Sem prejuízo do ponto 3 da parte II do presente caderno de encargo (Especificações técnicas), 

as contabilidades, integralmente executadas e inseridas no sistema Gestagro e validadas (de acordo 

com programa de validação disponibilizado pelo GPP), deverão ser entregues ao elemento de 

ligação da DRAP ou da RAA, designado no contrato, até ao dia 31 de julho de 2019. 

2. No prazo de 15 (quinze) dias contados da entrega, as DRAP e a DRDR - RAA procederão, 

consoante o caso, à análise dos elementos, com vista à verificação das características, 

especificações e requisitos técnicos definidos na Parte II do presente Caderno de Encargos e na 

proposta adjudicada, bem como de outros requisitos exigidos por lei. 

3. Na análise a que se refere o número anterior o prestador de serviços deve prestar os 

esclarecimentos e elementos necessários. 

4. No caso de a análise a que se refere o n.º 2 comprovar a desconformidade dos elementos 

entregues com as exigências legais, ou no caso de existirem discrepâncias com as características, 

especificações e requisitos técnicos definidos na Parte II do presente Caderno de Encargos, as 

DRAP e a DRDR-RAA, consoante o caso, devem disso informar, por escrito, o adjudicatário. 

5. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa e no prazo de 

10 (dez) dias determinado pelas DRAP e pela DRDR-RAA, consoante o caso, às alterações e 
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complementos necessários para garantir o cumprimento das exigências legais e das 

características, especificações e requisitos técnicos exigidos. 

6. Após a realização das alterações e complementos necessários pedidos, as DRAP e a DRDR-

RAA, consoante o caso, procedem a nova análise, nos termos do n.º 2. 

7. Caso a análise a que se refere o n.º 2 ou o n.º anterior, comprovem a conformidade dos 

elementos entregues pelo prestador de serviços, deve ser emitida declaração de aceitação pelas 

DRAP e pela DRDR-RAA, consoante o caso, no prazo máximo de cinco dias a contar do termo 

dessa análise. 

8. A realização, pelo adjudicatário, das alterações e complementos necessários, devem ter em vista 

a disponibilidade dos elementos nas condições técnicas exigidas até à data limite de 11 de 

setembro de 2019. 

Artigo 10.º 

Transferência de propriedade 

1. Com a declaração de aceitação a que se refere o n.º 7 do artigo anterior, ocorre a transferência 

da posse e da propriedade para a Administração da informação transmitida e respectivos 

suportes. 

2. Pela cessão dos direitos a que alude o número anterior não é devida qualquer contrapartida para 

além do preço a pagar nos termos do presente caderno de encargos. 

 

Artigo 11.º 

Responsabilidade de pessoas ao serviço do adjudicatário 

Quaisquer pessoas que, no âmbito do contrato, exerçam funções por conta do adjudicatário são, 

para todos os efeitos, consideradas seus órgãos ou agentes, respondendo o adjudicatário por todos 

os seus atos, sem prejuízo da responsabilidade que, diretamente, o GPP possa exigir-lhes. 

 

Artigo 12.º 

Patentes, licenças e marcas registadas 

1. São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da utilização, no 

fornecimento, de marcas registadas ou licenças. 
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2. Caso o GPP venha a ser demandado por infração, na execução do contrato, de qualquer dos 

direitos mencionados no número anterior, o adjudicatário indemniza-o de todas as despesas 

que, em consequência, realize e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a que título for. 

 

Artigo 13.º 

Proteção de dados pessoais 

1. Pela qualidade que assumirá no contrato a celebrar no presente procedimento, o adjudicatário 

declara e assume que: 

a) No tratamento dos dados pessoais obedecerá às instruções documentadas da entidade 

adjudicante, incluindo no que respeita às transferências de dados para países terceiros ou 

organizações internacionais, exceto se for obrigado a fazê-lo pelo direito da União ou do 

Estado-Membro a que está sujeito, informando nesse caso a entidade adjudicante desse 

requisito, antes de proceder a essa transferência, salvo se tal informação for proibida por 

motivos de interesse público; 

b) Garante que as pessoas autorizadas a tratar dados pessoais assumiram um compromisso 

de confidencialidade ou estão sujeitas a adequadas obrigações legais de confidencialidade; 

c) Adota todas as medidas de segurança do tratamento, designadamente: 

i) a pseudonomização e a cifragem de dados pessoais; 

ii) a capacidade de assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e 

resiliência permanentes dos sistemas e dos serviços de tratamento; 

iii) capacidade de restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de 

forma atempada em caso de incidente físico ou técnico; 

iv) têm um processo para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficácia das 

medidas técnicas e organizativas para garantir a segurança do tratamento; 

d) Apenas contratará outro subcontratante se a entidade adjudicante o autorizar ou, em caso 

de autorização prévia, comunicará à entidade adjudicante a contratação de um 

subcontratante que deverá respeitar todas as obrigações de tratamento decorrentes do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), aprovado pelo Regulamento (UE) n.5 

2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016; 

e) Prestará assistência à entidade adjudicante através de medidas técnicas e organizativas 

adequadas, para permitir que este cumpra a sua obrigação de dar resposta aos pedidos dos 

titulares dos dados tendo em vista o exercício dos seus direitos; 
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f) Prestará assistência à entidade adjudicante no sentido de assegurar o cumprimento das 

obrigações de segurança no tratamento, notificação à autoridade de controlo e aos titulares 

em caso de violação de dados pessoais, avaliação de impacto sobre a proteção de dados e 

consulta prévia, tal como previstas nos artigos 32.º a 36.º do RGPD, tendo em conta a 

natureza de tratamento e a informação ao dispor do subcontratante; 

g) Dependendo da opção da entidade adjudicante, apagará ou devolverá todos os dados 

pessoais depois de concluída a prestação de serviços relacionados com o tratamento, 

apagando as cópias existentes, a menos que a conservação dos dados seja exigida ao abrigo 

do direito da União ou dos Estados-Membros; 

h) Disponibilizará à entidade adjudicante todas as informações necessárias para demonstrar 

o cumprimento das obrigações que impendem sobre o subcontratante e facilita e contribui 

para as auditorias, inclusive as inspeções, conduzidas pela entidade adjudicante ou por 

outro auditor para este mandatado; 

i) Compromete-se a informar imediatamente a entidade adjudicante se considerar que 

alguma instrução viola o RGPD ou outras disposições do direito da União ou dos Estados- 

Membros em matéria de proteção de dados. 

2. O incumprimento destes deveres e a verificação de inexistência de garantias de compliance é 

fundamento de resolução do presente contrato com justa causa. 

 

 

 

Subsecção II  

Sigilo 

Artigo 14.º 

Obrigação de sigilo 

1. O adjudicatário garantirá sigilo quanto à informação de que os seus técnicos venham a ter 

conhecimento, durante e após a realização dos trabalhos. 

2. Exclui-se do dever de sigilo a informação e a documentação que o adjudicatário seja legalmente 

obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras 

ou outras entidades administrativas competentes. 

3. O dever de sigilo mantém-se mesmo após o cumprimento ou a cessação, por qualquer causa, 

do contrato. 
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Secção II 

Obrigações do GPP 

Artigo 15.ª 

Condições de pagamento 

1. O pagamento do serviço a prestar pelo adjudicatário será efetuado nos seguintes termos: 

a) 50% (cinquenta por cento), dois meses após a declaração de aceitação das contabilidades a 

emitir pelas DRAP 

b)  50% (cinquenta por cento), após a aceitação das fichas de exploração pela Comissão 

Europeia (pagamento final), em conformidade com o Regulamento de Execução (UE) n.º 

220/2015, de 3 de fevereiro; 

2. Os acertos relativos a eventuais rejeições pela CE serão feitos no último pagamento. 

3. O adjudicatário não poderá propor adiantamentos por conta dos serviços a fornecer. 

4. O pagamento será efetuado no prazo de trinta dias após a receção da respetiva fatura, a qual 

será emitida após o vencimento da obrigação respetiva. 

 

Capítulo III 

Penalidades contratuais 

Artigo 16.º 

Penalizações 

1. No caso de atraso na entrega das contabilidades identificadas no ponto 1 do artigo 9.º, por 

razões imputáveis ao adjudicatário, poderá ser aplicada uma penalidade, calculada de acordo 

com a fórmula P = V  A / 100, sendo: 

P – Montante da penalidade; 

V – Valor do contrato/3; 

A – Número de dias em atraso. 

2. Em caso de resolução do contrato por incumprimento grave do adjudicatário, o GPP pode 

aplicar uma pena pecuniária de até 50 % (cinquenta por cento), do preço contratual. 
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3. Na determinação da gravidade do incumprimento o GPP tem em conta, nomeadamente, a 

duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do adjudicatário e as 

consequências do incumprimento. 

4. O GPP pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias 

devidas nos termos da presente artigo. 

5. Pode haver lugar a penalidades, nos termos do artigo 329.º do CCP. 

6. As penas pecuniárias previstas na presente artigo não obstam a que o GPP exija uma 

indemnização por danos. 

7. O direito de resolução exerce-se mediante declaração enviada ao adjudicatário. 

 

Artigo 17.º 

Casos fortuitos ou de força maior 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se, por caso fortuito ou de força maior, 

designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as 

obrigações assumidas no contrato. 

2. Não constituem força maior, designadamente: 

a) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos 

seus subcontratados; 

b) Determinações administrativas ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma 

resultantes do incumprimento, pelo adjudicatário, de deveres ou ónus que sobre ele 

recaiam; 

c) Manifestações populares devidas ao incumprimento, pelo adjudicatário, de normas legais; 

d) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de 

normas de segurança; 

e) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a 

sabotagem; 

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

3. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deve comunicar e justificar tais situações 

à outra parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer a situação. 
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Artigo 18.º 

Resolução do contrato 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o incumprimento, por uma 

das partes, dos deveres resultantes do contrato confere, nos termos gerais de direito, à outra 

parte, o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes indemnizações legais. 

2. Para efeitos do número anterior, o GPP poderá proceder à resolução do contrato nos casos a 

seguir indicados: 

a) Incumprimento grave ou cumprimento defeituoso do contrato por parte do 

adjudicatário; 

b) Quando se verificar que as contabilidades apresentadas não correspondem ao previsto 

no presente caderno de encargos e na proposta apresentada pelo adjudicatário; 

c) Quando a data prevista no n.º 8 do artigo 9.º seja ultrapassada; 

d) Dissolução ou falência do prestador de serviços. 

3. O direito de resolução exerce-se mediante declaração enviada ao prestador de serviços, por carta 

registada com aviso de recepção, e não determina a repetição das prestações já realizadas, a 

menos que tal seja determinado pela entidade adjudicante.   

4. No caso de resolução, as penalidades aplicadas por mora não são reembolsáveis. 

Artigo 19.º 

Fiscalização 

O GPP, em articulação com as DRAP, a DRDR-RAA e a DRA, consoante o caso, procederão a 

controlos aleatórios da qualidade da informação contabilística, de áreas e animais, de factores de 

produção, do imobilizado e de investimentos. 

 

Capítulo IV 

Resolução de litígios 

Artigo 20.º 

Foro competente 

Para resolução de todos os litígios emergentes do contrato será competente o Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

http://www.gpp.pt/


 

 

 

Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 
Praça do Comércio, 1149-010 Lisboa, PORTUGAL TEL + 351 21 323 46 00 FAX + 351 21 323 46 01 

Linha de Informação + 351 21 323 47 49 EMAIL geral@gpp.pt  www.gpp.pt 

 

Capítulo V 

Disposições finais 

Artigo 21.º 

Cessão da posição contratual 

1. O adjudicatário não pode subcontratar ou ceder a sua posição contratual ou qualquer dos 

direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, sem autorização escrita do GPP, 

enquanto entidade adjudicante. 

2 - Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deverá: 

a) Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao adjudicatário no 

presente procedimento; 

b) O GPP apreciará, designadamente, se o cessionário não se encontra em alguma das 

situações previstas no artigo 55.º do CCP, e se tem capacidade financeira e técnica para 

assegurar o exato e pontual cumprimento do contrato. 

 

Artigo 22.º 

Alterações 

1. O conteúdo do presente caderno de encargos está sujeito a eventuais alterações legislativas, 

nacionais e comunitárias, que possam ocorrer no decurso da execução da prestação, com 

consequências nos produtos apresentados, designadamente no seu conteúdo, forma e prazos. 

2. O adjudicatário aceitará e integrará na realização dos seus trabalhos todas as mudanças e 

correções decorrentes das alterações referidas no número anterior. 

3. As alterações do contrato são objecto de prévio acordo entre as partes contratantes e são 

tituladas por escrito. 

Artigo 23.º 

Comunicações e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações 

entre as partes do contrato, as mesmas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio 

ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato, ou por correio eletrónico para os 

endereços indicados por cada uma das partes. 

http://www.gpp.pt/


 

 

 

Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 
Praça do Comércio, 1149-010 Lisboa, PORTUGAL TEL + 351 21 323 46 00 FAX + 351 21 323 46 01 

Linha de Informação + 351 21 323 47 49 EMAIL geral@gpp.pt  www.gpp.pt 

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à 

outra parte. 

 

Artigo 24.º 

Legislação aplicável 

Tudo o que não for disciplinado, durante a execução dos trabalhos contratados, pelo presente 

Caderno de Encargos e seus anexos, reger-se-á pela legislação e regulamentação em vigor, nacional 

e comunitária, aplicável. 
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PARTE II 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1. Enquadramento  

O projeto comunitário RICA - Rede de Informação de Contabilidades Agrícolas -, através do 

Regulamento (CE) n.º 1217/2009, do Conselho, de 30 de novembro, e legislação 

complementar, estabelece uma rede de informação contabilística agrícola na União 

Europeia, com o objetivo de recolher dados de natureza financeira, económica e técnica, 

necessários à verificação anual do funcionamento económico e dos rendimentos das explorações 

agrícolas. 

O Gabinete de Planeamento, Politicas e Administração Geral (GPP), como organismo nacional de 

ligação à RICA comunitária, desenvolve e coordena o sistema de informação. 

As DRAP e a DRDR – RAA procedem, na respetiva circunscrição territorial, e no âmbito das suas 

atribuições, à seleção das explorações agrícolas da amostra RICA, bem como, à recolha e 

tratamento da informação técnico-económica a elas respeitantes, em articulação com o GPP. 

Funciona ainda um Comité Nacional da Rede de Informação de Contabilidade Agrícola, que, entre 

outras atribuições, aprova o plano de seleção das explorações contabilísticas e o respetivo relatório 

de execução. 

 

2. Objeto 

O objeto do contrato a celebrar são serviços de recolha, tratamento de informação e elaboração de 

um número máximo de 826 contabilidades de explorações agrícolas em 2018, que complementam 

as efetuadas pelas DRAP e pela DRDR – RAA, de modo a perfazer o campo de observação, para 

o ano de 2018, de acordo com a distribuição estabelecida no anexo V do programa do concurso. 

As explorações são distribuídas por lotes de acordo com a zona geográfica de intervenção das 

DRAP e da DRDR-RAA, a saber: 
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Lote I: DRAP Norte – Entre Douro e Minho – 225 explorações  

Lote II: DRAP Norte - Trás-os-Montes - 209 explorações 

Lote III: DRAP Centro - 105 explorações 

Lote IV: DRAP Lisboa e Vale do Tejo – 146 explorações 

Lote V: DRAP Alentejo e DRAP Algarve - 76 explorações 

Lote VI: RA Açores - 65 explorações 

Serão consideradas como aceites as explorações agrícolas que constam do Anexo V do programa 

de concurso, cuja classificação de orientação produtiva e de dimensão económica obedece à 

tipologia comunitária das explorações agrícolas, estabelecida pelo Regulamento de Execução (UE) 

n.º 220/2015, da Comissão, de 3 de fevereiro, para as agregações de classes de orientação produtiva 

e classes de dimensão económica que constam do Anexo III do programa de concurso. As tabelas 

de Valor de Produção Padrão que servem de referência à classificação das explorações constam do 

Anexo III do programa de concurso. 

A participação de uma exploração na Rede deverá assumir o carácter de uma colaboração 

voluntária, por parte dos produtores agrícolas que disponham de contabilidade agrícola ou que 

aceitem proceder à sua realização. 

 

3. Conteúdo da prestação e calendarização 

Deve ser elaborada uma ficha de exploração individual e anónima para cada exploração da amostra, 

contendo os dados contabilísticos que permitem caracterizar a exploração pelos elementos 

essenciais dos seus fatores de produção, apreciar o rendimento nos seus diferentes aspetos e 

proceder a testes de veracidade do seu conteúdo. São dados contabilísticos quaisquer dados 

técnicos, financeiros ou económicos que caracterizem uma exploração agrícola, obtidos mediante 

o registo sistemático e regular durante o exercício contabilístico. 

O adjudicatário deve proceder ao registo da atividade das explorações, tendo em vista, 

designadamente, fornecer a informação necessária ao preenchimento da “Ficha de Exploração” do 

projeto comunitário RICA, observando o conjunto de normas técnicas em vigor na contabilidade 

agrícola da RICA e as orientações que venham a ser definidas, por forma a assegurar a qualidade e 

a veracidade da informação registada. 
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O adjudicatário deverá recolher a informação necessária para a abertura, realização e fecho da 

totalidade das contabilidades e remetê-las, já validadas em suporte informático à DRAP ou ao 

serviço responsável pela RICA da Região Autónoma dos Açores até 31 de julho de 2019, incluída 

a informação relativa às ajudas recebidas pelo produtor pagas pelo Instituto de Financiamento da 

Agricultura e Pescas (IFAP I.P.). 

O adjudicatário deve obter e enviar à entidade adjudicante, em qualquer momento que esta 

considere oportuno, a informação e os resultados considerados necessários. 

Depois do envio dos elementos à Comissão Europeia, o adjudicatário responde até à aceitação 

definitiva das contabilidades pela Comissão Europeia do exercício contabilístico de 2018, no prazo 

de 10 dias, a quaisquer pedidos de esclarecimentos apresentados.  

O adjudicatário deve ainda proceder ao envio, no caso de ser beneficiário de ajudas, do número 

atribuído pelo IFAP, IP (NIFAP) até 31 de julho de 2019. 

O adjudicatário deve conservar todos os documentos que serviram de base aos registos 

contabilísticos pelo prazo de 3 anos a contar do final de cada exercício contabilístico.  

 

4. Acompanhamento da execução 

O GPP designará a DRAP e a DRDR – RAA, consoante o caso, como elemento de ligação com 

o adjudicatário, para prestar apoio e esclarecimentos, assim como o adjudicatário designará um 

interlocutor único, independentemente do número de explorações agrícolas pelas quais seja 

responsável. 

O adjudicante assegurará o fecho das contabilidades - utilização do solo, mão-de-obra, áreas e 

produções. 

 

5. Legislação/documentação/software de suporte técnico a disponibilizar pelo adjudicante 

Será instalado nos computadores do adjudicatário uma versão do programa GESTAGRO- 

Contabilidade de Gestão Agropecuária, bem como o Programa de Validação da Informação – Valida, e 

respetivo manual, em formato eletrónico. 

Serão disponibilizados os Manuais de utilização em formato eletrónico.  
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 Legislação da Comissão Europeia 

 Regulamento (CE) n.º 1217/2009 do Conselho, de 30 de novembro, que cria uma rede de 

informação contabilística agrícola sobre os rendimentos e a economia das explorações 

agrícolas na Comunidade Europeia 

 Regulamento (UE) n.º 1318/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 

outubro de 2013, que altera o Regulamento (CE) nº 1217/2009 do Conselho 

 Regulamento de Execução (EU) nº 220/2015, da Comissão, de 3 de fevereiro, que 

estabelece regras de execução do Regulamento (CE) n.º 1217/2009 do Conselho, que cria 

uma rede de informação contabilística agrícola sobre os rendimentos e a economia das 

explorações agrícolas na União Europeia 

 Documentos 

 Tabelas de Valores de Produção Padrão 

 Manual de utilização do Gestagro 

 Manual de validações 

 Software 

 Gestagro (programa de registo) 

 Valida (programa de validações) 
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