




Balcão Único 
do Prédio

Ponto de Situação



+100.000
RGG finalizadas no ano de 2021



A Expansão

130
MUNICÍPIOS 
NO BUPi DE 
141 EM ADESÃO 

MUNICÍPIOS COM MAIS RGGs

INICIADAS EM JANEIRO

Coimbra (1797)

Viana do Castelo (1145)

Montalegre (905)

Viseu (855)

Cantanhede (776)609
TÉCNICOS 
HABILITADOS 
NA PLATAFORMA

131,432
MATRIZES GEORREFERENCIADAS

7,459,667
MATRIZES POR GEORREFERENCIAR





BOAS PRÁTICAS

Para além do atendimento no edifício da 

autarquia, os técnicos deslocam-se às sedes

das Juntas de Freguesia e, quando

necessário, porta-a-porta, para realizarem as 

RGGs dos terrenos, evitando as deslocações dos 

proprietários à sede do concelho.

DESLOCAÇÕES A JUNTAS DE FREGUESIA



BUPi 2.0
Ponto de Situação

Este mês: melhoria funcional da plataforma e 
algumas novidades



01
Correção do erro no qual o sistema não permitia 

remover uma matriz já selecionada quando o Técnico 

iniciava um processo com mais do que uma matriz.

O que já foi corrigido

02
Correção da regra de obrigatoriedade de upload de 

documentos quando o promotor é possuidor e não 

tem títulos.

Perfil de Técnico Habilitado

03
Correção do erro no qual a data de recolha do 

polígono ficava guardada com a data default de 

01/01/1970.

04
Apresenta, agora, mensagem de alerta quando o 

ficheiro carregado com o polígono é inválido.

05
Correção do erro no qual os campos "Tipo de 

Representante", "Nº Cédula Profissional" e "NIF Herança" 

não estavam consultáveis nos detalhes do processo RGG.

06
Correção do erro no qual o sistema terminava a sessão 

do utilizador sem qualquer aviso.



Novas Funcionalidades



Novas Funcionalidades
Perfil Técnico Habilitado

Desbloqueio de matrizes

• As matrizes passam a ficar bloqueadas apenas depois de os processos serem finalizados pelo Técnico. Isto é, as 

matrizes apenas ficam bloqueadas nos estados "Aguarda Análise", "Aguarda Registo" e "Concluído".

• O utilizador não conseguirá submeter um processo com matriz bloqueada.



Novas Funcionalidades

Novo serviço de pesquisa no mapa, permitindo agora:

• Interpretação inteligente do texto inserido, mesmo que este contenha erros ou letras em falta;

• Encontrar Pontos de Interesse (ex: Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Pinhal do Urso ou Ribeira de Bruçó);

• Localizar Moradas completas (ou incompletas), incluindo códigos postal com 7 dígitos;

• Coordenadas geográficas (formato Google).

Perfil Técnico Habilitado

Serviço de pesquisa no mapa



01
Uniformização da pesquisa para ficar de acordo com a pesquisa no BackOffice

Perfil Cidadão

Novas Funcionalidades



02
Pré-preenchimento de processo de esboço

Perfil Cidadão

Novas Funcionalidades



Disponibilização de uma nova funcionalidade com relevância para os serviços de registo que 

permite às Conservatórias consultar o estado de todos os processos de RGG, incluindo os que ainda 

não foram submetidos para tratamento pela Conservatória.

Perfil Conservatória

Funcionalidade já disponível



Algumas prioridades

Técnico Habilitado

1) Correção do filtro de pesquisa por processos RGG

2) Adição do filtro de pesquisa por estado do processo de esboço

3) 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)

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

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

6) Disponibilização de um basemap com imagens satélite

POR IMAGEM DO RODAS

Em que estamos a trabalhar



Ferramentas BUPi
COMO UTILIZAR



Pesquisa por matriz

Pesquisa dinâmica por concelho e freguesia

Comece por inserir diretamente as iniciais do Concelho e da Freguesia do prédio a georreferenciar. A plataforma irá 

apresentar as respetivas sugestões, sem que tenha que fazer a seleção "manual" a partir da lista apresentada.



Pesquisa por matriz

Caso não saiba a matriz atual, pode fazer a pesquisa pela matriz anterior. O BUPi fará diretamente a conversão e nos 

detalhes poderá consultar a informação de ambas as matrizes.

Pesquisa por matriz anterior



Preenchimento do formulário

Titulares anteriores

Caso o prédio seja composto por mais do que uma matriz e os titulares anteriores das matrizes são coincidentes, basta 

clicar em “clique aqui para os copiar” e os titulares preenchidos para a primeira matriz serão automaticamente 

associados às restantes matrizes.



Georreferenciação do prédio

Através do menu lateral que está 

disponível no mapa tem acesso a uma 

secção de ajuda que explica como pode 

usar cada uma das ferramentas de 

desenho que estão disponíveis no mapa, e 

uma secção com todas as camadas 

geográficas carregadas na plataforma, 

onde pode ligar e desligar as camadas 

pretendidas.

Layers de contexto e Ajuda



Georreferenciação do prédio

Classificação dos vértices

Depois de identificado o polígono, pode classificar os seus vértices:

• Caso existam vértices dúvida

• Pode classificar o método de recolha

• E até adicionar observações que considere pertinentes



Georreferenciação do prédio

Rotação do mapa

Sabia que pode girar o mapa no sentido pretendido? A seta que indica o Norte irá identificar em que sentido está o 

mapa posicionado (pressione as teclas ALT + SHIFT (Windows) / OPTION + SHIFT (MacOS) e carregue no botão esquerdo 

do rato, girando o mapa no sentido desejado)



Consulta de processos

Pesquisa de um processo RGG

Sabia que pode pesquisar qualquer processo RGG, mesmo que não tenha sido o próprio a iniciá-lo? Basta selecionar 

a checkbox "Ver todos os processos públicos"



CIBERSEGURANÇA
DICAS PRÁTICAS
Palavra-Passe, Ficheiros



Palavra-Passe

✓ O seu acesso à plataforma BUPi é para uso pessoal. Não partilhe as suas credenciais.

✓ Escolha palavras-passe fortes para o seu acesso à plataforma (quanto maior melhor por exemplo mais 

de 10 caracteres com maiúsculas, minúsculas, algarismos e caracteres especiais).

✓ Altere a sua palavra-passe de acesso ao BUPi regularmente (de 2 em 2 meses).

✓ Não reutilize a palavra-passe de acesso ao BUPi noutras plataformas.

✓ Quando terminar a sua utilização da plataforma BUPi, termine primeiro a sua sessão (log out) antes de 

fechar o browser.



Ameaça "Brute Force" à Palavra-Passe

Brute force é literalmente “força bruta”, termo utilizado para descrever um tipo de ataque onde se força a entrada 

em algum sistema, sítio, servidor, aplicativo.

A técnica consiste em realizar sucessivas tentativas de acertar no utilizador e palavra-passe até conseguir o acesso.

Fontes de palavra-passe:

• Adivinhação – variação de caracteres e tamanhos que podem ser a palavra-passe.

• Dicionário - conjunto de milhões de palavras-passe típicas, exemplo: pedro123

• Infiltração e Roubo - palavras-passe em hash comparadas com milhões de assinaturas de hashing conhecidas 

(“rainbow tables”).



Defesa Recomendada

Palavra-Passe,11 dígitos com minúsculas, maiúsculas, algarismos, caracteres = ak9lRgbTI#q

26 Letras: a..z
26 Letras: A..Z

Combinações possiveis=94

www.security.org/how-secure-is-my-password

11

32 Caracteres especiais:
~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + | ` - = \
{ } [ ] : “ ; ‘ < > ? , . /

10 Algarismos: 0..9

Combinações possiveis =
(universo de caracteres) elevado
(tamanho da palavra-passe)

http://www.security.org/how-secure-is-my-password


Ficheiros em Anexo

Quando receber emails relativos ao BUPi, antes de descarregar qualquer anexo, verifique previamente o domínio 

do remetente (@bupi.gov.pt @ebupi.mj.gov.pt ou ainda @justica.gov.pt).

Se suspeitar de qualquer email enviado contacte-nos imediatamente.

Qualquer ficheiro suspeito deve ser analisado antes de executado, enviado ou submetido em qualquer plataforma.

No BUPi temos ficheiros relacionados com a descrição de polígonos e documentação processual que são do tipo:

•Shapefile, extensão “.shp” - aplicativos: ArcGIS, QGIS

•Keyhole Markup Language, extensão “.kml” - aplicativos: Google Earth, GeoServer

•GPS Exchange Format, extensão “.gpx” – aplicativos: Google Maps, OpenStreetMap

•Portable Document Format, extensão “.pdf” - aplicativo: Adobe Acrobat

http://bupi.gov.pt/
http://ebupi.gov.pt/
https://euc-powerpoint.officeapps.live.com/pods/justica.gov.pt


Ficheiros em Pen/Thumb/Flash USB Drive 

Nos Balcões do BUPi podemos receber ficheiros de 

processos a registar trazidos pelos Promotores e 

Proprietários.

O USB Drive pode ter conteúdo desconhecido 

dos Promotores e Proprietários, conteúdo esse em 

forma de ficheiros maliciosos que representam uma 

ameaça.

Não executar qualquer ficheiro presente 

no USB Drive, exemplo de extensões em 

sistema operativo windows “.exe”, 

“.cmd”, “.ps1”.



Ameaça por Ficheiro

Ficheiro dissimulado composto por software malicioso.

A técnica consiste em ludibriar o utilizador a executar o ficheiro após o qual é executado o software 

malicioso que pode instalar ferramentas para serem utilizadas pelo atacante e configurar formas do 

atacante comunicar com o computador.

Intenções do ataque poderão ser:

• Monitorizar e recolher informação do computador.

• Obter credenciais de acesso a diversas plataformas.

• Ameaçar a destruição de ativos no computador ou divulgação de informação sensível exigindo um 

resgate.

• Servir de porta de entrada para ter acesso indevido à 

rede corporativa espalhando o software malicioso pela 

rede.



Defesa Recomendada

Ter sempre o Antivirus pessoal ou corporativo atualizado e ativo no computador como a primeira linha de 

defesa.

Se não houver certeza que o Antivirus atuou automaticamente sobre os ficheiros no USB Drive, ativar a 

análise manualmente e nessa impossibilidade então submeter os ficheiros de interesse para análise por 

ferramentas idóneas como por exemplo as seguintes:

• CNCS (Centro Nacional de Cibersegurança Portugal) - www.cncs.gov.pt/pt/sandbox4all

• "VirusTotal" ferramenta da Google de utilização livre, utilizada entre outros pela Microsoft e ENISA 

(European Union Agency for Cybersecurity) - www.virustotal.com/gui/home/upload

http://www.cncs.gov.pt/pt/sandbox4all
https://www.virustotal.com/gui/home/upload


Defesa Recomendada – Antivirus

Sobre o USB Drive, realizar a análise com o Antivirus pessoal ou corporativo instalado.



Defesa Recomendada – Análise Ficheiro - OK

www.cncs.gov.pt/pt/sandbox4all

http://www.cncs.gov.pt/pt/sandbox4all


Defesa Recomendada – Análise Ficheiro - OK

www.virustotal.com/gui/home/upload



Cibersegurança - Informação de Referência

www.cncs.gov.pt

http://www.cncs.gov.pt/


Comunidade BUPi



Porque surge esta 
Comunidade?



OBJETIVO 1

Criar um espaço onde os Técnicos 

habilitados se apoiem mutuamente na 

resposta ao cidadão.

Apoio

OBJETIVO 2

Envolver os Técnicos no futuro do BUPi 

com base no feedback do terreno.

Envolvimento

Porque surge esta Comunidade?

COMUNIDADE BUPi



Atualmente os técnicos têm acesso à BUPipédia. 

Um espaço privilegiado que a eBUPi criou para 

oferecer conteúdo de suporte aos técnicos. 

BUPipédia

eBUPi > TÉCNICOS

COMUNIDADE BUPi



Comunidade

TÉCNICOS > TÉCNICOS

O Fórum nasce para privilegiar a interajuda entre técnicos, promover 

o apoio na resolução de problemas práticos e partilha de boas 

práticas, criando o envolvimento com o projeto numa dimensão 

nacional.

COMUNIDADE BUPi



TÉCNICOS > TÉCNICOS

Por outro lado, o Fórum não vai substituir os tickets de 

problemas específicos e complexos. Estes tickets continuam 

a ser respondidos pela ESBUPi. 

Comunidade

COMUNIDADE BUPi



Comunidade

TÉCNICOS > TÉCNICOS

BUPipédia

eBUPi > TÉCNICOS

- Interativo

- Informal

- Aberto a todos

- Resposta a questões mais 

práticas

- Conteúdo de suporte estático

- Diretrizes nacionais e 

Legislação

- Resposta a questões mais 

complexas (tickets)

BUPipédia e Comunidade

COMUNIDADE BUPi



PRIMEIRA FASE 

Estamos neste momento já a testar a 

Comunidade com Técnicos de 

diferentes Municípios

Fase teste 

Abertura da Comunidade

SEGUNDA FASE 

A Comunidade vai abrir para todos os 

Técnicos Habilitados durante o mês 

de Março

Abertura a todos os técnicos

COMUNIDADE BUPi



Partilha de
Boas Práticas



TÍTULO

Corpo do slide

SUB-TÍTULO



Perguntas e 
Respostas



Questões jurídicas

PERGUNTAS E RESPOSTAS

“Relativamente aos verbetes, quando é que é o sistema aceita essa configuração no sistema?”

“Que tipo de gratuitidade o cidadão tem neste tipo de documentos? Só tem a possibilidade de tirar em casa? Onde está na lei 

essa questão que diz que o cidadão dirige-se à AT e tem acesso gratuito?”
Sara Marmé, Município de Penela



Questões jurídicas

PERGUNTAS E RESPOSTAS

“Na questão da legitimidade do cônjuge ao fazer as RGG's, é necessário aquando do regime de bens e o de bens 

de adquiridos, continuamos a solicitar às pessoas a autorização simplificada para se fazer representar?”

Sara Marmé, Município de Penela

“RGG em que o promotor é o cônjuge, dispensa a procuração ou Autorização de representação? Aplicando-se na maioria das 

vezes o regime de comunhão geral, consideramos dispensável esta situação, porém a plataforma não o permite. Pensamos 

que essa situação poderia ser revista.”

“Procedimento especial de registo/justificação. Decorridos 6 meses após o início do processo há Conservatórias que 

desmotivam esse procedimento, estão a retê-los por tempos alargados, e em vez de simplificar estão a remeter para o 

Tribunal/ Ministério Público, ou seja, na prática o promotor é conduzido a fazer as tradicionais escrituras de justificação. 

Sugere-se que seja efetuado um reforço de esclarecimento /divulgação junto das Conservatórias, para harmonizar 

procedimentos e facilitar o trabalho do TH no terreno. Para além destas questões, a gratuitidade não está a ser cumprida pelo

serviços (Conservatória e Finanças) e recebemos várias queixas sobre este facto.”

Sandra Martins, Município de Tondela



Questões técnicas

PERGUNTAS E RESPOSTAS

“Sobreposições entre propriedades privadas. Estamos numa fase em que já ocorrem muitas sobreposições entre parcelas 

detidas por proprietários distintos, podendo ser erro de delimitação, mas também ocorre que um identifica o terreno com artigo 

matricial x e o outro identifica um terreno omisso, ou seja claramente conflito de interesses. Nestes casos, procedemos ao RGG 

avisando o ultimo promotor da situação detetada, e informamos que será a Conservatória a clarificar a situação. Agradeço 

confirmação deste procedimento.”

Sandra Martins, Município de Tondela

“As questões das sobreposições para quando vão ser resolvidas?”

Sara Marmé, Município de Penela



Questões aplicacionais

PERGUNTAS E RESPOSTAS

“As questões da orientação do mapa no TR, bem como as coordenadas?”

“Nos esboços conseguir visualizar o mapa antes de decidir se validamos ou não a RGG.”

“Extração dos polígonos da plataforma.”

Sara Marmé, Município de Penela

”Na BUPipédia refere que a consulta às descrições é efetuada via SIRP... como aceder? Modo alternativo para que possamos 

aceder a esses dados da conservatória em tempo real?”

“NIF dos comproprietários. Muitas cadernetas prediais contém comproprietários cujo NIF não são compatíveis com o formato 

estabelecido pela plataforma, pois são identificadores antigos que contém barras e algarismos (p.ex. 6475/2704). Na 

impossibilidade de obter NIF atualizado, como proceder uma vez que a plataforma não assume outros formatos 99999999 ou 

11111111, se tivermos vários comproprietários nessa situação. Agradecemos clarificação.”

Sandra Martins, Município de Tondela



Questões aplicacionais

PERGUNTAS E RESPOSTAS

“Para além de TH acumulo as funções de gestor municipal e gostaria de obter um balanço de RGG efetuadas (iniciadas, em 

aberto, finalizadas), de todos os técnicos do município, dado que estamos comprometidos com metas e há também a 

necessidade de monitorizar RGG que possam ter eventualmente ficado por concluir, (Aguarda Termo de responsabilidade).

Nesse sentido, a plataforma deveria ter uma forma de exportar os registos para excel, possibilitando a seleção por TH e por 

data, ou, pelo menos por mês. Habitualmente faço a exportação copiando as listagens para excel, mas não consigo fazer o 

mesmo para os outros técnicos, pois embora selecione especificamente 1Th, a plataforma não subdivide, ou seja, a partir da 

folha 1-2 mistura todos os RGG de todos os técnicos.”

Sandra Martins, Município de Tondela

“O cidadão realiza a RGG no Balcão BUPi do Município de um prédio com registo. Pode dirigir-se imediatamente à Conservatória 

do Registo Predial para concluir o processo? Isto porque fomos informados que após a realização da RGG os processos não vão 

imediatamente para a área de trabalho da Conservatória do Registo Predial.”

Hugo Fonseca, Município de Anadia



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!


