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Área de trabalho

Tem disponível o menu

“Dashboards” onde pode

consultar os indicadores

referentes à atividade da

candidatura individual

ou conjunta.

Perfil Candidatura

Novos Dashboards



Novo menu Dashboards

Após selecionar esta

opção, pode consultar os

indicadores referentes à

atividade do seu

município, caso se trate de

uma candidatura

individual ou vários

municípios, caso de trate

de uma candidatura CIM.
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Município/ CIM              
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Novo menu Dashboards

Ao filtrar por um

município da lista, os

dados abaixo serão todos

atualizados com os dados

desse município, à

excpeção dos dados

globais da candidatura,

que se mantêm.
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Município/ CIM              



Notas explicativas

Novos Dashboards

Nota: ao selecionar o município/ freguesia no

mapa, todos os dados do dashboard devolvem

os resultados desse município/ freguesia.

Matrizes Georreferenciadas:

O gráfico abaixo apresenta o total de matrizes rústicas do município, o nº de matrizes georreferenciadas, e o nº de

matrizes do objetivo da candidatura.

A escala de cores no mapa do município ou CIM reflete a % de matrizes georreferenciadas por freguesia ou município,

respectivamente.

Filtros:

• Período temporal selecionando as datas de início e de fim.

• Filtrar por um ou mais municípios em simultâneo.



Notas explicativas

Novos Dashboards

RGGs Finalizadas: inclui todas as RGGs que estejam no estado “Aguarda Registo”, “Aguarda Análise” e “Concluído”.

RGGs em Aberto: inclui todas as RGGs que estejam no estado “RGG em Execução” e “Aguarda Termo de Responsabilidade” e "Aguarda Validação de Termo de

Responsabilidade".

RGGs Canceladas: inclui todas as RGGs que estejam no estado “Cancelado”.

Nº Promotores: Nº de promotores que já georreferenciaram os seus prédios.

Total de RGGs Finalizadas e média por TH

Reflete o total de processos RGG finalizados por técnico habilitado e respetiva média diária (dias úteis).

“Big Numbers”

Nota: O painel é atualizado diariamente.



Novos Dashboards

Desempenho de Municípios

Este menu tem um segundo separador, onde pode ser consultado o Desempenho de Municípios.
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