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Sobre o NREAP
• Definido pelo DL nº 81/2013, que estabelece os procedimentos a que a
instalação, alteração e o exercício de uma actividade pecuária ficam
sujeitas.
• Estabelece a Direcção Geral Agricultura e Desenvolvimento Rural
(DGADR) como a entidade responsável
• Tem as Direcções Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) / Norte,
Centro, LVT, Alentejo e Algarve, como as entidades coordenadoras

• Outros Organismos que intervêm no processo podem ser: APA; DGAV;
Câmaras Municipais; CCDR, DGS (…)
• Estabelece o IFAP como o Organismo responsável pela gestão do
SINREAP
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O que estava em causa no processo em vigor
Text

SEM Desmaterialização
de processos

– Menor eficiência e produtividade;
– Disponibilidade;
– Difícil obtenção de indicadores de gestão;
– Menor Segurança;
– Obriga a espaço físico para arquivo, custo;
– “Pouco Amigo do ambiente”;
– Identificação pouco clara da responsabilidade de cada interveniente;

Text
SEM
implementação de
WorkFlow de
tramitação processual

– Menor eficiência e produtividade;
– Difícil harmonização de procedimentos;
– Identificação pouco clara da responsabilidade de cada interveniente;
– Não fornece informações para a tomada estratégica, táctica e operacional de decisões;

Text
SEM
interoperabilidade
com outras entidades
intervenientes

– Menor eficiência e produtividade;
– Difícil acompanhamentos dos processos;
– Identificação pouco clara da responsabilidade de cada interveniente;
– Não fornece informações para a tomada estratégica, táctica e operacional de decisões;

Text
Incapacidade
do
requerente consultar o
processo

– Menos valia no serviço público;
– Difícil acompanhamentos dos processos pelo requerente;
– Aumento do número de deslocações dos requerentes aos centros de decisão

Text
Elevados
custos de
manutenção do
software

– Custo elevado de licenciamento de software;
– Não utilização de software “open source”
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Método de abordagem
O conjunto das acções a desenvolver e as várias partes envolvidas no processos de decisão colocaram
importantes desafios ao desenvolvimento do SINREAP
Compartilhar a aprendizagem em todo o processo permitiu que
mais participantes se tenham envolvido aumentando a
probabilidade de gerar um maior impacto
Compartilhar a
Aprendizagem

Utilização de ferramentas
colaborativas, file sharing,
YouTube (vídeos de
exemplificação) (…)

Um bom desenho começa por
entender as necessidades dos
utilizadores finais, pelo que
integramos os utilizadores finais
nas diferentes etapas do processo
de desenvolvimento

Usar a tecnologia
para fomentar a
participação

Envolver e
capacitar
utilizadores finais

Procurar
soluções de
outros

Explorar fora do
Sector

Procurámos na AP soluções
que compartilhassem os
mesmos objectivos e metas,
adoptando e adaptando
processos familiares aos
futuros utilizadores do
sistema
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DRAP N
Identificação das
parcelas (i-SIP)

Identificação do
Beneficiário (IB)

DRAP C
DRAP LVT
DRAP ALE

DRAP ALG

REQUERENTE
Universo potencial
> 100.000

Utilizadores AP
registados
> 500
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DRAP N
DRAP C
DRAP LVT
DRAP ALE
DRAP ALG

Ifap.pt

Atribuição
de gestor

Base de Dados
MySQL

Pareceres

Decisão

TÍTULO

REQUERENTE

Frontend
Jboss EAP 6.1
Relatórios
JASPER v.6.3.0

O requerente pode consultar o processo em todas as fases
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Benefícios do novo Sistema

Desmaterialização

Uniformização

Economia

Desempenho
Melhor Serviço
Público

Acessibilidade

Escalabilidade

Disponibilidade

Versatilidade
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Muito Obrigado pela Atenção.

