
Estado Descrição Responsável Responsabilidade

Processo Esboço

Esboço em Execução
Processo de esboço iniciado pelo cidadão no site do BUPi e ainda não submetido para 
validação de um Técnico Habilitado

Cidadão
O cidadão é responsável por 

submeter o esboço para 
validação

Esboço em Aguarda Validação
Processo de esboço a aguardar validação de um Técnico Habilitado após ter sido 
submetido pelo cidadão

TH
O TH é responsável por validar o 

esboço

Esboço sem Conformidade
Processo de esboço que foi recusado por um Técnico Habilitado porque não estava 
conforme

Cidadão
O cidadão é responsável por 
corrigir as inconformidades 

identificadas pelo TH

Esboço em Aguarda Segunda 
Validação

Processo de esboço a aguardar nova validação de um Técnico Habilitado após ter sido 
novamente submetido pelo cidadão, uma vez que o esboço anteriormente se 
encontrava no estado “Esboço sem conformidade” 

TH
O TH é responsável por validar 

novamente o esboço

Esboço Cancelado
Cancelado Técnico - Processo de esboço que foi recusado a segunda vez por um 
Técnico Habilitado
Cancelado Cidadão - Processo de esboço cancelado pelo cidadão

TH / Cidadão
Processo que foi cancelado pelo 

TH ou pelo Cidadão

Processo RGG

RGG em Execução
Processo iniciado mas que ainda não foi finalizado pelo Técnico Habilitado, sendo que 
a RGG pode ser considerada RGG Validada (sem qualquer conflito) ou RGG Validada 
com Reserva (quando há sobreposição de polígonos)

TH
O TH é responsável por finalizar o 

processo RGG

Apagado
Processo RGG eliminado pelo Técnico Habilitado (não disponível caso tenha sido 
iniciado pelo cidadão)

TH
O TH é responsável por eliminar o 

processo RGG

Aguarda Termo de Responsabilidade
Processo RGG cujo polígono já foi validado e que aguarda o carregamento do Termo 
de Responsabilidade assinado

TH
O TH é responsável por carregar o 
TR assinado e finalizar o processo

Aguarda Validação de Termo de 
Responsabilidade (origem Esboço)

Processo RGG cujo polígono já foi validado e que aguarda a validação do Termo de 
Responsabilidade que foi assinado pelo Promotor quando submeteu o processo de 
esboço para validação

TH
O TH é responsável por validar o 

TR que foi assinado pelo 
promotor

Aguarda Análise
Processo RGG finalizado pelo Técnico Habilitado cujo o prédio já se encontra 
registado na conservatória e o BUPi o tenha encontrado em sistema, o processo será 
validado e concluído pela Conservatória, sem intervenção do cidadão

Conservatória
A Conservatória é responsável 
por anotar a existência de uma 

RGG ao prédio

Aguarda Registo

Processo RGG finalizado pelo Técnico Habilitado cujo prédio não está registado na 
conservatória ou se, estando registado, o BUPi não o tenha encontrado em sistema. 
O cidadão terá de ir à Conservatória pedir o registo do prédio, e só nessa altura é que 
o processo RGG ficará concluído no BUPi

Conservatória/ 
Cidadão

A Conservatória é responsável 
por fazer o registo a pedido do 

Cidadão

Concluído Processo RGG concluído depois de ter sido finalizado/regularizado o registo

A Conservatória é responsável 
por concluir o processo no BUPi 

depois do registo ter sido 
finalizado/regularizado

Cancelado Processo RGG foi cancelado pelo TH TH
O Técnico é responsável pelo 

cancelamento do processo RGG


