




Balcão Único
do Prédio

Ponto de Situação do Projeto



A Expansão

597.822
MATRIZES
GEORREFERENCIADAS

141 MUNICÍPIOS
NO BUPi DE
153 EM ADESÃO

8.680.065
MATRIZES A GEORREFERENCIAR (153 municípios)

8.238.573
MATRIZES cobertas pelo
BUPi (95%)

375 TH ATIVOS NA 
PLATAFORMA

794 TH INSCRITOS
NA PLATAFORMA

MUNICÍPIOS COM MAIS RGG 
FINALIZADAS EM JUNHO

Bragança (2586)

Viseu (2391)

Ponte de Lima (1882)

Vimioso (1869)

Tondela (1758)

8 | 16 TH

9 | 9 TH

4 | 6 TH

3 | 3 TH

6 | 7 TH



+98.000

PROMOTORES 
REALIZARAM RGG



Agenda

• BUPi 2.0 Ponto de Situação - Novidades e 

dicas práticas

• A Legitimidade do promotor

• A App Móvel BUPi

• Testemunho

• Perguntas e Respostas

Clique para adicionar texto



BUPi 2.0
Ponto de Situação

Este mês: melhoria funcional da plataforma e 
algumas novidades



O que já foi corrigido
Técnico Habilitado

03
Correção do erro que, por vezes, permitia a conclusão dos 

processos automaticamente

01
Erro que permitia o cancelamento do processo sem a 

eliminação do polígono, e vice-versa

02
Erro que impedia, em algumas situações, a consulta do NIF 

da herança e da cédula profissional pelo Técnico

04
Correção do erro que mostrava no mapa, 

momentaneamente, informação matricial dos polígonos 

incorreta



Novas Funcionalidades



Novas Funcionalidades
Técnico Habilitado

Nova camada de contexto

Integração dos Baldios do ICNF na plataforma



Novas Funcionalidades
Técnico Habilitado

Atualização da camada da Área Ardida

Foi removida a camada da área ardida de 2017 e adicionada a camada da área ardida de 2020



Novas Funcionalidades
Técnico Habilitado

Otimização do desempenho da plataforma

Têm vindo a ser realizadas várias melhorias na plataforma que permitam otimizar o seu desempenho e aumentar a sua

responsividade, nomeadamente a reformulação da página inicial. Este é um trabalho de melhoria contínua.



Novas Funcionalidades
Cidadão

01
Adicionada a paginação na listagem de esboços

02
Contador dos processos de esboço iniciados pelo Cidadão



Novidades



“donut” Linha ou Polyline

Funcionalidade brevemente disponível

Apresentação das coordenadas do

centroide na Síntese do Processo e

no Termo de Responsabilidade.

• As coordenadas são apresentadas

nos seguintes sistemas de

referência: ETRS89 PT-TM06

(Oficial BUPi) e em WGS84.

Estará disponível na plataforma a

partir de amanhã!

Técnico Habilitado

Disponibilização das coordenadas do centroide da RGG



Novos Dashboards a disponibilizar na plataforma para Técnicos Habilitados, Técnicos Administradores e 

Responsáveis de Candidaturas:

✓ Técnico Habilitado

• Dashboard de Desempenho do próprio Técnico Habilitado e do seu Município

✓ Técnico Administrador

• Dashboard de Desempenho do Município e dos Técnicos Habilitados do respetivo Município de 

atuação

✓ Responsável da Candidatura

• Dashboard de Gestão da respetiva Candidatura

Funcionalidade brevemente disponível

Novo Dashboard de Desempenho e de 
Gestão de Candidatura



Funcionalidade brevemente disponível
Dashboards de Desempenho e de Gestão de Candidatura

01
Dashboard para os Técnicos Habilitados

Dashboard de Desempenho do próprio Técnico 

Habilitado e do seu Município



Funcionalidade brevemente disponível
Dashboards de Desempenho e de Gestão de Candidatura

02
Dashboard para os Técnicos Administradores

Dashboard de Desempenho do Município 

e dos Técnicos Habilitados do 

respetivo Município de atuação



Funcionalidade brevemente disponível
Dashboards de Desempenho e de Gestão de Candidatura

03
Dashboard para os Responsáveis das 

Candidaturas

Dashboard de Gestão da respetiva Candidatura



DICAS PRÁTICAS
Validar processo RGG antes da 

submissão final



Antes da submissão de um processo RGG, deve:

• Confirmar os dados inseridos, mostrados no último separador

• Abrir os documentos anexos e confirmar que são os documentos corretos, nomeadamente o Termo de Responsabilidade

Nota: a finalização de um processo pressupõe esta validação pelo Técnico antes da sua submissão.

Validar processo RGG antes da submissão final



Bloco Temático
- Jurídico -



✓ Matriz não inscrita em nome do promotor da RGG

• A RGG e o procedimento especial de registo por justificação

✓ Matriz em nome do cônjuge não promotor da RGG

• A RGG e a questão da titularidade no registo predial

✓ A promoção de RGG por parte de usufrutuário

✓ A promoção de RGG por parte de representante de uma pessoa coletiva

• A especificidade da informação a recolher

✓ A legitimidade do representante nas autarquias locais e a incompatibilidade entre as funções de Técnico 

Habilitado e o papel de promotor de RGG

Legitimidade do promotor



Matriz não inscrita em nome 

do promotor da RGG

A RGG e o procedimento especial de registo por justificação



“donut”

Matriz em nome de cônjuge 

não promotor da RGG

A RGG e a questão da titularidade no registo predial



A promoção de RGG por parte 

de usufrutuário



“donut”

A promoção de RGG por 

representante de pessoa coletiva

A especificidade da informação a recolher



A legitimidade do representante nas autarquias 

locais e a incompatibilidade entre as funções 

de Técnico Habilitado e o papel de promotor 

de RGG



App móvel BUPi



App Móvel BUPi



• Posso utilizar a app sem recurso aos serviços de localização (GPS) do telemóvel?

• R: Não, a app requer obrigatoriamente, que os serviços de localização, ou apenas o GPS, estejam

ativados para poder identificar as coordenadas dos vértices no terreno.

• Posso utilizar a app sem internet no telemóvel?

• R: É possível, mas não é desejável. Sem internet, a app consegue registar as coordenadas, no

entanto não pode apresentar as imagens aéreas, que permite ao utilizador confirmar que está na

posição correta ou ajustar com mais rigor a posição dos vértices, se necessário.

APP Móvel BUPi
Perguntas Frequentes



• Qual o grau de precisão dos vértices obtida por um telemóvel?

• R: A precisão é influenciada por vários fatores: a qualidade\estado do recetor GPS incorporado, o

sistema operativo e pelas configurações do serviço de localização. A precisão pode ainda ser afetada

pelas condições da envolvente (construções elevadas, cobertura vegetal, superfícies espelhadas,

outros) e a qualidade do sinal GPS no terreno. Para mitigar estes efeitos, a aplicação solicita ao

utilizador que aguarde 10 segundos em cada vértice.

• Depois de guardar um terreno é possível editar os seus vértices?

• R: De momento não é possível mas poderá ser editado num Balcão BUPi, durante o processo de

registo do prédio.

APP Móvel BUPi
Perguntas Frequentes

Mais informação: https://blog.bupi.gov.pt/identifique-os-seus-terrenos-com-a-app-bupi



Testemunho



TÍTULO

Corpo do slide

SUB-TÍTULO



Perguntas e 
Respostas



Questões jurídicas

PERGUNTAS E RESPOSTAS

“Proprietário é menor de idade. Podem os pais na qualidade de representantes legais assinar o Termo de

Responsabilidade pelo menor. Que documentos apresentar? Caso seja necessário uma certidão de nascimento,

a mesma tem custos?"

Ana Paula Rêgo, Município de Vale de Cambra

“Quando o terreno já está registado na conservatória e o promotor não apresenta títulos, na elaboração do

processo sinalizo com títulos ou sem títulos?”

João Mateus, Município de Alijó



Questões jurídicas

PERGUNTAS E RESPOSTAS

“Boa tarde.

Já se sabe os procedimentos a adotar em caso de heranças indivisas, quando as situações são recentes. O

problema coloca-se quando as heranças já estão resolvidas há vários anos e quando uma matriz é dividida em

múltiplas partes. O que acontece é que os promotores conseguem identificar a sua parte, mas não conseguem

identificar as partes restantes, o que em termos práticos, traduz-se numa dificuldade para os TH e numa

impossibilidade dos promotores procederem à RGG.

Como não está previsto a atribuição de novas matrizes para essa partes, por parte da AT, questiono quais as

metodologias a adotar para ultrapassar essas questões. Obrigada”

Graça Vidal, Município de Arouca



Questões aplicacionais

PERGUNTAS E RESPOSTAS

“Seria bastante útil, no sentido de incrementar a celeridade no controlo, na consulta, na verificação e na

correcção de dados de processos, a possibilidade de transferir/exportar a tabela do Campo “Pesquisar

Processos” para um ficheiro Excel com todos os dados/informação incluídos nos processos.

Quando há uma pequena alteração/correcção num processo, detectada após gerar o Termo de

Responsabilidade mas sem Finalizar o processo é necessário cancelar o processo e iniciar “Novo” (aumentando

o tempo despendido num só processo). Neste caso, seria útil a existência da possibilidade de executar as

alterações/correcções no mesmo processo estando estas associadas a um campo “De Justificação” e evitar o

procedimento de um novo processo.”

Ivone Ferraz, Município de Santa Comba Dão



Questões aplicacionais

PERGUNTAS E RESPOSTAS

“Boa tarde, em relação a fazer as RGG's de outros municípios. A questão é a seguinte, os balcões devem fazer 

os processos de todos os locais, incluindo fora do município onde está estabelecido o balcão, isto porque o 

objetivo do balcão é facilitar ao cidadão a georeferenciação."

Vítor Silva, Município de Vimioso

“Vai ser possível os titulares de artigos acederem ao RGG dos seus artigos na plataforma? Por exemplo, alguns 

promotores têm feito o cadastro no balcão mas gostariam de poder aceder à plataforma e ver a localização 

dos seus artigos."

Cláudia Costa, Município de Pombal



Questões SIG

PERGUNTAS E RESPOSTAS

“Se existe a possibilidade de a plataforma conter como base as fotografias áreas de outros anos, para além da 

disponibilizada atualmente (criando assim a possibilidade de termos uma imagem mais dinâmica e que dê a 

possibilidade de comparação)."

Vítor Clamote, Município de Sabugal

“Não seria possível termos acesso às coordenadas do desenho da RGG efetuada? Já aconteceu o promotor 

querer alterar o desenho e seria mais fácil haver forma de "retirar" o polígono diretamente do mapa."

Patrícia Gonçalves, Município de Viseu



contacto@bupi.gov.pt



bupi.gov.pt/perguntas-frequentes

Em breveSite BUPi / Perguntas Frequentes



suporte.bupi.gov.pt

BUPipédia

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





Próximo



Contamos com todos para 

fazer do BUPi um sucesso!


