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Balcão Único 
do Prédio

Ponto de Situação



A Expansão

108
MUNICÍPIOS 
NO BUPi DE 
141 EM ADESÃO 

MUNICÍPIOS COM MAIS RGGs

INICIADAS EM OUTUBRO

Valpaços (643)

Pombal (620)

Figueira da Foz (551)

Ponte de Lima (503)

Cantanhede (458)

117 
A 29 DE NOVEMBRO



A Expansão

68.677
PROCESSOS 
RGG INICIADOS

2.469.994
PRÉDIOS RÚSTICOS 
REGISTADOS

6.483.476
MATRIZES RÚSTICAS

3.262.276
HABITANTES DOS 
MUNICÍPIOS BUPi
À DATA

494
TÉCNICOS 
HABILITADOS 
NA PLATAFORMA

28.386
KM2 DE ÁREA TOTAL 
ABRANGIDA PELO BUPi



BUPi 2.0
Ponto de Situação

Este mês: melhoria funcional da plataforma



01
Erro que impedia a validação de processos de esboço 

da versão antiga.

O que já foi corrigido

02
Erro na conversão de alguns processos RGG que 

impedia a continuidade dos mesmos

Perfil de Técnico Habilitado

03
Erro que impedia a conclusão de alguns processos de 

esboço já validados porque o botão "Finalizar" não 

estava responsivo em alguns casos.

04
Erro no qual o estado do processo RGG ou esboço 

estava a ser apresentado erradamente nos detalhes 

do processo

05
Erro no qual os Termos de Responsabilidade 

gerados estavam a apresentar o nº de identificação para o 

representado e comproprietários, ao invés do NIF

06
Erro que não atualizava o username do Técnico que tinha 

validado o processo de esboço, pelo que o mesmo não 

aparecia (por defeito) na área do trabalho do respetivo Técnico.



O que já foi corrigido

01
Erro em impedia a conclusão dos processos RGG da 

versão antiga

Perfil de Conservatória

02
Erro que não mostrava o campo de notas onde o Técnico 

inseria a(s) matriz(es) georreferenciada(s) no caso do 

processo ter sido iniciado sem matriz, impedindo assim a 

Conservatória de prosseguir com o processo RGG



Funcionalidade já disponível

Disponibilização e melhoria da funcionalidade de utilização de dados de outro processo RGG 

para preenchimento dos dados das pessoas intervenientes no processo RGG

Replicar dados de outro processo



Algumas prioridades

Técnico Habilitado
• Correção do erro "submissão rejeitada" ao iniciar uma RGG

• Correção da qualidade em que intervêm as pessoas no processo RGG no Termo de Responsabilidade (para que, em vez

de aparecer apenas a qualidade "Promotor", passe a constar "Promotor Herdeiro", por exemplo)

• Correção do erro de atualização da "Data da Recolha" do polígono

• Correção do erro que leva a que a segunda página do Termo de Responsabilidade seja gerada em branco

• Correção do erro que desformata o Termo de Responsabilidade no browser Firefox

Cidadão
• Correção do erro que impede que alguns campos relativos ao prédio não sejam mostrados no esboço

Conservatória

• Correção do erro de agregação de matrizes no perfil Conservatória

O que falta corrigir
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BUPIPÉDIA

Novos vídeos de como efetuar a RGG 
conforme o caso de uso de legitimidade.

Exemplo abaixo:

Materiais de Apoio

https://suporte.bupi.gov.pt/hc/pt-pt/sections/360005608940-Quest%C3%B5es-sobre-legitimidade


Questões temáticas



Posição ativa na matriz ou no registo 

predial

(art.º 4.º Lei 78/2017)

Matriz Predial

• Um único titular da matriz
• Vários titulares (compropriedade e 

heranças)
• Representante (com poderes de 

representação)

Mais informação: BUPipédia > Questões sobre legitimidade

Exceção: quando o promotor diz ser 
possuidor/proprietário mas não tem a situação 
atualizada nas Finanças juntando ao processo a 
declaração modelo-tipo "usucapião”.

Mais informação: BUPipédia > Quando a matriz não está inscrita em 
nome do promotor

Legitimidade do promotor

https://suporte.bupi.gov.pt/hc/pt-pt/sections/360005608940-Quest%C3%B5es-sobre-legitimidade
https://suporte.bupi.gov.pt/hc/pt-pt/articles/360021007159-Quando-a-matriz-n%C3%A3o-est%C3%A1-inscrita-em-nome-do-promotor


Legitimidade do promotor-representante

Quando o promotor intervém como 

representante

Deve apresentar uma procuração que lhe confira 

poderes para elaborar a RGG emitida pelo titular 

inscrito na matriz

(cônjuge| filho | sobrinho | advogado | solicitador | …)

• Procuração simplificada, utilizando o modelo-tipo de 
procuração que consta do BUPi e que só confere 
poderes de representação para o procedimento de RGG, 
ou,

• Procuração formal

Mais informação: BUPipédia > Quando o promotor representa o proprietário ou o 
interessado

https://suporte.bupi.gov.pt/hc/pt-pt/articles/360021007559-Quando-o-promotor-representa-o-propriet%C3%A1rio-ou-o-interessado


A divergência de áreas
Entre a matriz e a RGG É admissível a divergência de áreas entre 

matriz e RGG

No procedimento de RGG, o promotor é 
responsável pela área declarada e confirmada 
por termo de responsabilidade

Mais informação: BUPipédia > Como proceder quando a área indicada 
pelo promotor na RGG não coincide com a área inscrita na matriz

Em caso de divergência nada impede que a 
RGG siga para registo 

A atualização da matriz é feita oficiosamente, 
a final e a pedido do IRN, conforme o que vier 
a constar da descrição predial

Mais informação: BUPipédia > Quando a área ou outros dados que 
constam da caderneta predial devam ser retificados

https://suporte.bupi.gov.pt/hc/pt-pt/articles/360020996160-Como-proceder-quando-a-%C3%A1rea-indicada-pelo-promotor-na-RGG-n%C3%A3o-coincide-com-a-%C3%A1rea-inscrita-na-matriz
https://suporte.bupi.gov.pt/hc/pt-pt/articles/360021610000-Quando-a-%C3%A1rea-ou-outros-dados-que-constam-da-caderneta-predial-devam-ser-retificados


RGG validada e validada com reserva

RGG validada com reserva (regra)
Art.º 4.º n.º 2 Decreto Regulamentar 9-A/2017, 3 de novembro

A RGG cumpre as especificações técnicas e a estrutura de atributos mas:

• Os polígonos confinantes ainda não se encontram georreferenciados;
• O interessado/promotor declara que não conhece algum dos limites do seu prédio;
• Verifica-se sobreposição de polígonos.

A sobreposição de polígonos não impede o registo da propriedade, podendo ser iniciados os 
procedimentos especiais de registo, ficando averbada a indicação de a RGG se encontrar na 
situação de validada com reserva.

RGG Validada
Art.º 4.º n.º 1 Decreto Regulamentar 9-A/2017, 3 de novembro

A RGG cumpre as especificações técnicas, a estrutura de atributos e os acertos de estremas e 
confrontações

Nenhuma delas é cadastro até que sejam integradas na carta cadastral.



Sobreposições de polígonos privados e bens do Domínio 
Público

Sobreposição de polígonos privados

Sem prejuízo de se dever evitar a sobreposição de polígonos, a RGG deve ser 
realizada conforme declaração do promotor

Existe um procedimento próprio para resolução de sobreposições

Mais informação: BUPipédia > Como evitar a sobreposição de polígonos

Sobreposição de polígonos a Bens do Domínio Público

A realização de uma RGG deve ser recusada sempre que exista evidência de 
sobreposição parcial ou total do polígono a quaisquer bens do domínio público

art.º 4.º n.º 3 Decreto Regulamentar 9-A/2017, 3 de novembro

Mais informação: BUPipédia > Desenhar RGG quando exista interferência com bens do domínio público e > Sobreposição de 
RGG a bens do domínio público

https://suporte.bupi.gov.pt/hc/pt-pt/articles/360020996200-Como-evitar-a-sobreposi%C3%A7%C3%A3o-de-pol%C3%ADgonos
https://suporte.bupi.gov.pt/hc/pt-pt/articles/4407394959634-Desenhar-RGG-quando-exista-interfer%C3%AAncia-com-bens-do-dom%C3%ADnio-p%C3%BAblico
https://suporte.bupi.gov.pt/hc/pt-pt/articles/4407395268754-Sobreposi%C3%A7%C3%A3o-de-RGG-a-bens-do-dom%C3%ADnio-p%C3%BAblico


Identificar locais no Google
a partir de coordenadas conhecidas



Introduza coordenadas para encontrar um local no mapa

1. Abra o Google Maps ou Google Earth Pro

2. Na caixa de pesquisa, introduza as suas coordenadas. Seguem-se 

exemplos de formatos aceites:

• Graus, minutos e segundos (DMS): 41°15'39.672"N, 7°41'1.860"W

• Graus e minutos decimais (DMM): 41 15.6612, -7 41.031

• Graus decimais (DD): 41.26102, -7.68385

Identificar locais no Google a partir 
de coordenadas conhecidas



Introduza coordenadas para encontrar um local no mapa

Identificar locais no Google a partir 
de coordenadas conhecidas



1. Toque, sem soltar, durante 3 segundos, numa área do mapa que não esteja 
etiquetada;

2. Será colocado um marcador cinzento no mapa e as coordenadas surgirão no fundo 
da página;

3. Na caixa de pesquisa, também poderá encontrar as coordenadas obtidas.

Identificar locais no Google a partir 
de coordenadas conhecidas

Obtenha as coordenadas de um local no Google Maps



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



Em breve

Cantanhede



Contamos com todos para 

fazer do BUPi um sucesso!


