




Balcão Único 
do Prédio

Ponto de Situação



A Expansão

137 MUNICÍPIOS
NO BUPi DE
153 EM ADESÃO

MUNICÍPIOS COM MAIS RGG 
FINALIZADAS EM MARÇO

Viseu (3056)

Tondela (2901)

Bragança (2719)

Coimbra (2007)

Valpaços (1734)

348 TH ATIVOS NA 
PLATAFORMA 420.947

MATRIZES 
GEORREFERENCIADAS

8.680.065
MATRIZES A GEORREFERENCIAR (153 municípios)

8.165.583
MATRIZES cobertas pelo
BUPi (94%)

712 TH INSCRITOS
NA PLATAFORMA

+70,000
PROMOTORES 

REALIZARAM RGG

8 | 10 TH

5 | 7 TH

6 | 12 TH

15 | 26 TH

7 | 9 TH





BUPi 2.0
Ponto de Situação

Este mês: melhoria funcional da plataforma e 
algumas novidades



O que já foi corrigido
Técnico Habilitado

02
Correção do erro que impedia que o Técnico cancelasse 

processos RGG concluídos com origem em Esboço.

01
Nova versão de Termo de Responsabilidade, que 

engloba a correção de alguns erros, nomeadamente:

• Logótipo do BUPi desconfigurado e impressão de 

uma segunda página em branco;

• O documento ficava desformatado quando se 

adicionava um número considerável de intervenientes 

no processo;

• Foi adicionada a sub-qualidade dos intervenientes 

no processo. Por exemplo, em vez de aparecer apenas 

a qualidade "promotor", aparece também a informação 

da sub-qualidade "promotor-herdeiro".



O que já foi corrigido
Cidadão

02
Correção da divergência existente na apresentação dos 

dados do prédio no Portal e no Backoffice.

01
Correção do erro no qual o Cidadão, por defeito, 

não conseguia visualizar as RGG já identificadas.

03
Correção do erro que impossibilitava a conclusão dos 

esboços por alguns Cidadãos, por não ser visualizada a 

caixa que permite fazer o upload do TR no navegador 

Firefox.



Novas Funcionalidades



Novas Funcionalidades
Técnico Habilitado

Nova caixa "Outros" na documentação do Representante

Nova caixa "Outros" na documentação do Representante onde pode ser adicionada outro tipo de documentação que

comprove a legitimidade do representante, para além da Procuração ou da Autorização Simplificada de Representação.



Novas Funcionalidades
Técnico Habilitado

Nova página de Consulta de Esboços

Nova página para consulta dos esboços pendentes de validação, com as seguintes características:

• Novos filtros disponíveis: Estado do Esboço, Data de Submissão e Informação Matricial;

• Nova tabela de resultados com uma nova coluna: data de submissão do esboço;

• Nova paginação.



Novas Funcionalidades
Técnico Habilitado

Nova página de Consulta de Processos

Nova página para consulta dos processos de RGG com as seguintes características:

• Novos filtros disponíveis: Origem, Data criação, Data finalização, Concelho e Freguesia, Município do Técnico e TH;

• Nova tabela de resultados com novas colunas: Data finalização, Concelho, Técnico e Origem;

• Nova paginação.



Novas Funcionalidades
Técnico Habilitado

Abrir vários processos RGG em simultâneo

Está disponível a possibildade de, em simultâneo, abrir vários processos de RGG ou esboços pendentes de validação.

Neste sentido, pode iniciar um processo num separador e noutro separador validar um esboço ou iniciar vários processos

em simultâneo, sem qualquer tipo de interferência.



Novas Funcionalidades

Os processos no estado de “aguarda validação” e em “aguarda segunda validação” já têm disponível um botão “Ver no

mapa”, que permite ao Técnico visualizar o polígono no visualizador antes de validar ou recusar o esboço. No

visualizador estão disponíveis as outras layers, nomeadamente as RGG já realizadas.

Técnico Habilitado

Consultar o mapa ao validar esboços



Novas Funcionalidades
Técnico Habilitado

Mapa base da ESRI

Novo serviço de basemap com as seguintes características:

• Para escalas pequenas, os ortofotomapas são substituídos por imagens de satélite, que melhor se ajustam às várias

escalas de visualização, proporcionando uma navegação mais agradável sobre o mapa;

• Melhorias expectáveis na disponibilidade e na velocidade de carregamento dos ortofotomapas;

• Melhoria generalizada no look & feel do mapa.



Novas Funcionalidades
Técnico Habilitado

Camada Sentinel 2

Novo mapa base, apenas disponível para níveis de zoom mais altos:

• Ao nível de zoom igual a 2km, o mapa é trocado automaticamente pelo mapa base da ESRI;

• As imagens são atualizadas a cada 5 dias;

• Pode ser ligado no menu lateral.



Novas Funcionalidades
Cidadão

01
Apagar esboços em execução no Portal.

02
Novo serviço de pesquisa no mapa.

03
Novo serviço de basemap ESRI.

04
Nova camada Sentinel-2.



Novas Funcionalidades
Conservatória

Confirmar dados antes da conclusão do processo

Do lado da Conservatória, antes da conclusão do processo de RGG com registo, os dados do prédio são inseridos e é

apresentada uma nova caixa de confirmação, para que a Conservatória possa rever e confirmar os dados antes de

efetivar a conclusão do processo de RGG, minimizando o erro humano de, por lapso, introduzir dados inexatos.



Novidade



Além das funcionalidades disponíveis para o Técnico Habilitado, o perfil de Técnico Administrador 

permite ainda:

1. Alocar processos RGG entre os Técnicos do município;

2. Cancelar e apagar processos RGG dos Técnicos do município.

Funcionalidade já disponível

Perfil de Técnico Administrador disponível 

para todos os municípios!



01
Alocar processos RGG

O Técnico com perfil de Administrador pode alocar processos submetidos por um Técnico do município a outro Técnico do

mesmo município que se encontre ativo no BUPi.

Funcionalidade já disponível
Perfil Técnico Administrador



02
Cancelar e apagar processos RGG

O Técnico Administrador pode apagar e cancelar os processos realizados pelos Técnicos do seu Município de atuação.

Funcionalidade já disponível
Perfil Técnico Administrador



Bloco Temático
-SIG-



Qualidade geométrica das RGG

• O BUPi foi criado para receber e armazenar todos os polígonos, com rigor milimétrico (topográfico) 

ou desenhados sobre ortofotos, independentemente do método de aquisição.

• Rigor não é problema: A base de dados geográfica do BUPi permite armazenar até 15 (!) casas 

decimais.

• Estabilizado o interface geográfico de desenho das RGG, o enfoque passou para a qualidade dos 

dados geográficos sob duas vertentes:

• Validação topológica

• Métodos de registo: importação (KML/SHP) e desenho livre

Rigor posicional



Validação topológica: “falsas” Sobreposições e Gaps

• Por análise dos polígonos verificamos QUE:

• 25% das sobreposições têm áreas inferiores a 0,5 m2, o que indica tratar-se de “falsas” sobreposições, 

originadas no processo de desenho

• Em estudo a metodologia que permite a correção automática destas situações



Importação RGG (KML/SHP) – Erros comuns

auto-interseção
(imperceptível)

Multipolígono

“donut” Linha ou Polyline



Importação RGG (KML\SHP)

• Regras de importação:

• Formato KML não suporta multipolígono

• Importação não suporta multipolígonos (melhorar)

• Importação SHP: 1 zip → 1 shp→ 1 polígono → 1 RGG

• Dicas para detetar e corrigir ficheiros inválidos antes de tentar 

importação:

• Abrir KML no Google Earth e verificar se se trata de um 

polígono.

• Se disponível no balcão, correr ferramentas desktop SIG de 

validação: Repair Geometry (ArcMap) ou equivalente do QGIS

• Converter linha/polyline em polígono.

• KMZ é um formato comprimido do KML e pode ser 

descomprimido como um ficheiro ZIP.

• Contactar o suporte BUPi.



Desenho livre: Melhorias na ferramenta de snapping

De modo a prevenir e mitigar a ocorrência de “falsas” sobreposições, estamos a melhorar a ferramenta de 

snapping atualmente disponivel, através do destaque dos vértices e arestas dos polígonos e aumento da 

distância de "colagem" do ponteiro do rato à geometria.



Cartografia vetorial 1:10k homologada
Projeto-Piloto em Pombal 

• Camada de cartografia de suporte ao desenho

• Seleção de objetos que configurem limites de propriedades, como muros, vedações, caminhos, bermas, entre 

outros;

• Visível apenas nas escalas de desenho.



Cartografia vetorial 1:10k homologada

• Muro de Alvenaria

• Muro de Pedra Solta

• Muro de Suporte de Alvenaria

• Muro de Suporte de Pedra Solta

• Sebe ou Valado

• Vedação de Arame Ou Rede

Camada de Limites:



Camada de Vias:

• Aceiro

• Aqueduto

• Arruamentos

• Caminho Municipal

• Caminho Particular

• EN - Rede Municipal

• Estrada Municipal

• Estrada Particular

• IC, IP, AE

• Outras Estradas

• Outros Caminhos

• Ponte para Peões

• Rua, Avenida, Rotunda, Praça, Largo, Passeio

• Vereda

Cartografia vetorial 1:10k homologada



Desenho livre: Snapping a cartografia vetorial 1:10k

• Tooltips informativas dos Limites, Vias ou Caminhos;

• Desenho da RGG apoiada em cartografia vetorial para garantir o rigor posicional.



Notas e próximos passos:

• Alargamento do projeto-piloto aos restantes municípios da CIM de Leiria

• Recolha e tratamento da cartografia vetorial 1:10k homologada: Já solicitada, por email, a todos os Municípios e CIM.

• O objetivo é apresentar polígonos pré-desenhados como sugestão de prédios. O processo de desenho simplifica-se pelo 

corte/colagem de polígonos, evitando falsas sobreposições.



Bloco Temático
- Jurídico -



Conhecer a estrutura fundiária do nosso país

01
Ordenamento do território

02
Valorização dos recursos

03
Identificação dos proprietários

04
Prevenção dos incêndios rurais

O objetivo do sistema de informação 
cadastral simplificado



Modelo que assenta numa base declarativa

✓ Lei n.º 78/2017, de 17 de agosto - Projeto Piloto

Cria o sistema de informação cadastral simplificado e o Balcão Único do Prédio

✓ Lei n.º 65/2019, de 23 de agosto - Expansão a todo o território nacional

Mantém em vigor e generaliza a aplicação do sistema de informação cadastral simplificado

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

Regulamenta a Lei n.º 78/2017, de 17 de agosto

✓ Decreto Regulamentar n.º 4/2019, de 20 de setembro

Altera a regulamentação aplicável ao sistema de informação cadastral simplificada

✓ Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2020, de 16 de junho

Cria a Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado - eBUPi

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108010874/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124171091/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114152782/details/normal?l=1
https://dre.pt/home/-/dre/124879307/details/maximized


Modelo que assenta numa base declarativa

✓ Lei n.º 78/2017, de 17 de Agosto - Cria um sistema de informação cadastral simplificado e 

o Balcão Único do Prédio

Artigo 16.º

Conjugação do registo com a representação gráfica georreferenciada

1 - A apresentação pelo interessado, para efeitos de registo, da representação gráfica 

georreferenciada do prédio equivale à sua declaração de que a área nela mencionada é a 

área correta.

2 - (…)

3 - (…)



Modelo que assenta numa base declarativa

✓ Decreto Regulamentar n.º 9-A/2017, de 3 de novembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto Regulamentar n.º 4/2019, de 20 de setembro (Regulamenta a Lei n.º 78/2017, de 17 

de agosto e a Lei n.º 65/2019, de 23 de agosto)

Artigo 7.º

Acertos de estremas e confrontações

(…)

6 - Sempre que o titular declare que não conhece ou que não lhe é possível determinar algum 

dos limites do prédio, o técnico classifica o vértice associado a essa declaração como incerto.

(…)



Modelo que assenta numa base declarativa

✓ Decreto Regulamentar n.º 9-A/2017, de 3 de novembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto Regulamentar n.º 4/2019, de 20 de setembro

Artigo 9.º
Procedimento

1 - O procedimento de RGG, a tramitar no BUPi, obedece às seguintes fases:

(…)

b) O técnico habilitado elabora o polígono do prédio de acordo com as declarações do promotor e submete a RGG 

no BUPi com apoio na base cartográfica disponibilizada para o efeito, garantindo por termo de responsabilidade, a 

subscrever eletronicamente no BUPi, o cumprimento das especificações técnicas, da estrutura de atributos e das 

regras de acertos e confrontações fixadas;

c) O promotor confirma os dados relativos à delimitação do polígono mediante declaração, conforme modelo de 

formulário eletrónico, constante do anexo i ao presente decreto regulamentar, disponível no BUPi, que deve 

preferencialmente ser assinada por via eletrónica, como condição para prosseguimento do procedimento;

(…)



Modelo que assenta numa base declarativa

✓ Decreto Regulamentar n.º 9-A/2017, de 3 de novembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto Regulamentar n.º 4/2019, de 20 de setembro

Artigo 13.º-A

Atualização e rectificação

1 - A atualização ou retificação da RGG é da responsabilidade do promotor ou do proprietário quando não seja o 

promotor sempre que ocorram alterações dos limites do prédio georreferenciado ou quando tenha ocorrido 

erro na delimitação do polígono.

2 - A atualização ou retificação é executada por um técnico habilitado, de acordo com as especificações 

técnicas e o procedimento previsto para a elaboração da RGG, com as necessárias adaptações.





Composição Administrativa de Interesses

✓ Decreto Regulamentar n.º 9-A/2017, de 3 de novembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto Regulamentar n.º 4/2019, de 20 de setembro

Artigo 14.º

Finalidade

1 - O procedimento administrativo de composição de interesses é um mecanismo de oposição, previsto no 

n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 78/2017, de 17 de agosto, que se destina a possibilitar aos interessados 

alcançarem um acordo relativamente à sobreposição de polígonos de prédios confinantes resultante de 

procedimentos de RGG, tendo em vista a célere composição de todos os interesses em presença.

2 - O recurso à composição de interesses não obsta à realização do registo fora do âmbito do 

procedimento nem à instauração do procedimento de registo, ou à sua conclusão, caso este se encontre 

pendente.



Perguntas e 
Respostas



contacto@bupi.gov.pt



suporte.bupi.gov.pt

BUPipédia

Aceda através da sua área de 
trabalho em bupi.gov.pt



bupi.gov.pt/perguntas-frequentes

Em breveSite BUPi / Perguntas Frequentes



Próximo



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





Contamos com todos para 

fazer do BUPi um sucesso!


