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Vila de Rei



Balcão Único 
do Prédio



10 MUNICÍPIOS

O projeto piloto 2017-2018

RGGs diárias*

327

*relativo ao ano de 2018

52
TÉCNICOS 
HABILITADOS NA 
PLATAFORMA

• Alfândega da Fé

• Caminha

• Castanheira de Pêra

• Figueiró dos Vinhos

• Góis

• Pampilhosa da Serra

• Pedrogão Grande

• Penela

• Proença-a-Nova

• Sertã



53.618
PROCESSOS 
RGG INICIADOS

88
MUNICÍPIOS 
NO BUPi DE 
141 EM ADESÃO 

361
TÉCNICOS 
HABILITADOS 
NA PLATAFORMA

5,4 milhões
MATRIZES RÚSTICAS

624
PROCESSOS 
INICIADOS POR DIA

19,9 mil
KM2 DE ÁREA TOTAL 
ABRANGIDA PELO BUPi

2,6 milhões
HABITANTES DOS 
MUNICÍPIOS BUPi
À DATA



A expansão

42,5%
ÁREA CONHECIDA
88 municípios

OBJETIVO

90% ÁREA CONHECIDA
dos municípios aderentes



Plataforma
e-learning



Plataforma de e-learning BUPi

Técnicos Habilitados inscritos123
Técnicos Habilitados certificados60

74%



OBRIGADO



Campanha de 
Comunicação 

Nacional



Já descobriu o valor 
das suas terras?



Campanha de Comunicação BUPi

27/09-07/10
TV

27/09-03/10
MULTIBANCO

27/09-
13/11
RÁDIO 
NACIONAL

27/09-14/11
RÁDIO LOCAL

27/09-10/11
IMPRENSA
LOCAL

A partir de 
11/2021
DIGITAL

01/10-13/11
INFLUENCER





Evolução da 
Plataforma



• Melhorias à infraestrutura do BUPi

• Melhorias de segurança a nível aplicacional e de autenticação na plataforma

• Dashboard do Técnico Habilitado

• Filtro de esboços por município

• Ortofotomapas 2018

• Integração da toponímia e estradas do OSM

• Integração de dados de contexto

• Disponibilização do visualizador de dados geográficos

• Funcionalidades de gestão de utilizador (recuperar e alterar palavra-passe, confirmar email na criação de novo 

utilizador)

Novas Funcionalidades BUPi– De março a setembro



Uma nova
fase BUPi





BUPi 2.0



BUPi 2.0

Nova Experiência de Utilização



01
Novo formulário de RGG



02
Pesquisa de matrizes melhorada



03
Mais camadas de contexto

• Atualização da camada de 

contexto do parcelário

• Adição de camadas de 

contexto novas (ZIF, IEP, 

Baldios, RJAAR, AIGPs)

• Integração dos prédios 

FlorestGal na camada de 

contexto dos grandes 

proprietários



04
Experiência de utilização da execução de processos melhorada

13
Novo perfil de Técnico Administrador que possibilita a gestão 
dos técnicos e dos processos do próprio município, e a 
submissão dos dados geográficos do município

05
Navegação livre entre diferentes passos do processo

06
Categorização do tipo de documento anexado

07
Possibilidade de adicionar, ao processo, informação e 
documentos relevantes para o registo

08
Anexação e desanexação de matrizes ao processo facilitadas

09
Introdução de novo campo para adicionar notas ao processo

10
O Termo de Responsabilidade dispõe de informação relativa 
ao técnico que iniciou o processo

11
Identificação do tipo de representante no esboço

12
Possibilidade de inserir números de telefone e de adicionar um 
contacto alternativo ao processo



28



Quando?



18 de outubro



BUPIPÉDIA

Comunidade

Em breve



A equipa
eBUPi



Equipa eBUPi

Catarina Sá Lima
Gestora de 

Operações

Rodrigo Dourado
Gestor SIG

João Fidalgo
Área Jurídica

Joana Rodrigues
Analista Funcional

Pedro Luís
Arquiteto de 

Sistemas

Ana Paula Marques
Secretária Pessoal

Carlos Rocha
Administrativo

Pedro Tavares
Coordenador

Carla Mendonça
Coordenadora-

Adjunta

Carlos Oliveira
Gestor de Programa

Rui Colaço
Gestor de Projeto

Paulo Madeira
Área Jurídica e 

Financeira

Luís Aguiar
Administrativo

Ana Morais
Comunicação e 

Marketing
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Demonstração
BUPi 2.0



01
Pesquisar a(s) matriz(es) do prédio a georreferenciar



01
Pesquisar a(s) matriz(es) do prédio a georreferenciar



01
Pesquisar a(s) matriz(es) do prédio a georreferenciar



02
Preencher a informação das pessoas intervenientes no processo RGG



02
Preencher a informação das pessoas intervenientes no processo RGG



03
Anexar a documentação ao processo e identificar o tipo de registo



04
Georreferenciar o prédio



05
Carregar o Termo de Responsabilidade e submeter o processo



05
Carregar o Termo de Responsabilidade e submeter o processo



05
Carregar o Termo de Responsabilidade e submeter o processo
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Pré-Registo 
BUPi 2.0



PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE REGISTO

1. Procedimento Especial de Registo de Prédio Rústico 

e Misto Omisso (artigos 13.º a 15.º da Lei n.º 78/2017 e 

artigo 8.º da Lei n.º 65/2019)

Pressupõe a existência de título comprovativo do direito 

e da representação gráfica georreferenciada validada ou 

validada com reserva.

2.Procedimento Especial de Justificação de Prédio 

Rústico e Misto Omisso (artigos 9.º e 10.º da Lei n.º 

65/2019)

Na ausência de título comprovativo do direito, pressupõe 

a apresentação de formulário modelo_IRN, testemunho 

de 3 declarantes e a representação gráfica 

georreferenciada validada ou validada com reserva.

Pré-Registo – BUPi 2.0



Pré-registo

O BUPi 2.0 incorpora uma nova área com 

informação relacionada com o registo da 

propriedade, que permite ao promotor da RGG:

• Identificar prédios não descritos ou descritos 

sem inscrição em vigor, declarando a 

existência ou inexistência de título 

comprovativo do direito de propriedade e a 

opção pelos procedimentos especiais de 

registo aplicáveis;

• Anexar documentos, que passam a estar 

disponíveis para consulta da Conservatória.

Pré-Registo – BUPi 2.0



Procedimentos Especiais de Registo
Os procedimentos especiais de registo são promovidos a pedido dos 

interessados

Modalidades do pedido:

• Via eletrónica, através do BUPi (pré-registo) – com a 

apresentação da relação dos documentos 

entregues que comprovem os factos e eventuais 

poderes de representação - formalidades de 

instrução de um processo desmaterializado;

• Presencialmente ou por Correio, junto de um 

serviço de registo competente.

RGG realizadas até ao BUPi 2.0

Para os processos de RGG submetidos até ao BUPi

2.0 – desmaterialização de processos por parte dos 

serviços de registo. 

Pré-Registo – BUPi 2.0

Análise do pedido:

A apresentação de documentos permite a verificação 

dos pressupostos e realização de formalidades 

prévias por parte dos serviços de registo, incluindo o 

eventual suprimento de deficiências, simplificando 

todo o processo tendente ao pretendido ato de 

registo.



Propriedade indivisa
No caso de prédios com múltiplos proprietários, em regime 

de indivisão, como é o caso da compropriedade ou 

da comunhão hereditária:

• Compropriedade: obrigatório identificar todos 

os comproprietários;

• Herança: é obrigatório inscrever o NIF da 

herança que permite fazer a ligação ao 

respetivo inventário e respetivos titulares, não 

havendo lugar à identificação dos titulares da 

herança.

Nota: Ressalvar a importância de registar os 

titulares anteriores e ante possuidores se estes 

constarem dos dados da matriz.

Pré-Registo – BUPi 2.0



Regime de gratuitidade

O regime de gratuitidade aprovado aplica-se aos prédios não 

descritos (omissos) e aos descritos sem inscrição em vigor (sem 

titular). Os atos de registo destes prédios não estão sujeitos ao 

pagamento de qualquer emolumento.

Exceção: os atos de registo tendentes à atualização da 

inscrição predial (titular do prédio).

Nota: em curso o processo legislativo com vista à 

aprovação da extensão do atual regime de gratuitidade 

para todos os atos de registo capazes de contribuir 

para a identificação da titularidade da propriedade.

Pré-Registo – BUPi 2.0

São igualmente gratuitos os procedimentos simplificados 

de sucessão hereditária que sejam necessários à 

regularização da situação registal.



Perguntas e 
Respostas



contacto@bupi.gov.pt



Blog
(blog.bupi.gov.pt)

Newsletter
Em breveLiguem-se a nós



Liguem-se a nós Em breve

Façam

@eBUPi

@BalcaoUnicodoPredio

@eBUPi_PT @ebupi-estrutura-de-

missão-para-a-expansão-

do-cadastro-simplificado-

digital-simple-land-

registry

@c/BUPi-
BalcaoUnicodoPredio

e partilhem!

@BalcaoUnicodoPredio



Próximo



Contamos com todos para 

fazer do BUPi um sucesso!


