




Vila Nova de Paiva



Balcão Único
do Prédio

Ponto de Situação do Projeto



A Expansão

755.818
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%)

500 TH ATIVOS NA 
PLATAFORMA

821 TH INSCRITOS
NA PLATAFORMA

MUNICÍPIOS COM MAIS RGG 
FINALIZADAS EM AGOSTO

Bragança (3433)

Viseu (2365)

Vimioso (1997)

Miranda do Douro (1942)

Tondela (1838)

11 | 17 TH

8 | 9 TH

3 | 3 TH

3 | 5 TH

6 | 7 TH







Agenda

• BUPi 2.0 Ponto de Situação -

Novidades e dicas práticas

• A Legitimidade do promotor

• Testemunho

• Perguntas e Respostas



BUPi 2.0
Ponto de Situação

agosto e setembro: melhoria funcional da 
plataforma e algumas novidades



O que já foi corrigido
Técnico Habilitado

01

Erro que causava a conclusão automática de processos 

finalizados

03

Erro de não atualização da data de alteração do processo 

quando era cancelado

02

Erro do captcha na primeira alteração de password



Novidades





Nova área de trabalho



“donut”



“donut”

Novos Dashboards
Dashboard de Execução do Município 
Técnico Habilitado

Técnico 1
Técnico 2
Técnico 3
Técnico 4
Técnico 5
Técnico 6
Técnico 7
Técnico 8
Técnico 9
Técnico 10

Município



Novos Dashboards
Dashboard de Execução do Município 
Técnico Administrador

Técnico 1
Técnico 2
Técnico 3
Técnico 4
Técnico 5
Técnico 6
Técnico 7
Técnico 8
Técnico 9
Técnico 10

Município



“donut”

Novos Dashboards
Gestor de Candidatura
Novo Perfil



Novos Dashboards
Dashboard de Gestão de Candidatura

Técnico 1
Técnico 2
Técnico 3
Técnico 4
Técnico 5
Técnico 6
Técnico 7
Técnico 8
Técnico 9
Técnico 10



“donut”

Novos Dashboards
Dashboard de Desempenho do Município 
Técnico Habilitado, Técnico Administrador e Gestor de Candidatura



BOA PRÁTICA
Validação de processos RGG 
antes da sua 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
- Orientações Técnicas-



ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE 
PROCEDIMENTO DE RGG

1.1. Interessado e promotor

Interessado – Todos aqueles que figurem como detentores de posição ativa do registo predial ou matricial ou que tenham

legitimidade para solicitar atos de registos - alínea b) do artigo 4º da Lei 78/2017 .

Promotor - os interessados ou a entidade pública responsável pela promoção do procedimento de representação gráfica

georreferenciada- alínea c) do artigo 4º da Lei 78/2017.

O interessado pode ser o promotor ou ser representado por um promotor na realização da RGG.

Legitimidade



a) No caso de o interessado ser uma pessoa singular pode este ser o promotor ou, caso assim o entenda, pode ser representado

por outrem (através de uma procuração simplificada ou uma procuração formal).

Quando o promotor representa o proprietário ou o interessado – BUPipédia

b) No caso de o interessado ser uma pessoa coletiva, pode ser promotor quem obriga a entidade, por exemplo:

• O gerente de uma sociedade;

• O administrador de uma empresa;

• O presidente de uma câmara municipal ou de uma junta de freguesia;

• O presidente da direção de uma associação, etc.

A verificação da legitimidade do promotor pode fazer-se através certidão do registo comercial, ata da tomada de posse como

presidente, etc.

Quando o promotor é representante de uma pessoa coletiva – BUPipédia

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE 
PROCEDIMENTO DE RGG

Legitimidade

https://suporte.bupi.gov.pt/hc/pt-pt/articles/360021007559-Quando-o-promotor-representa-o-propriet%C3%A1rio-ou-o-interessado
https://suporte.bupi.gov.pt/hc/pt-pt/articles/360021007419-Quando-o-promotor-%C3%A9-representante-de-uma-pessoa-coletiva


Também pode ser promotor da pessoa coletiva, a quem a entidade atribui poderes para a representar, através

da procuração simplificada ou formal, ou a quem a entidade dá poderes para a prática desses atos, por exemplo:

• Um conselho de administração de uma empresa atribui poderes a um diretor;

• Um presidente de câmara municipal que delega competência ao chefe de divisão para realização da RGG.

Nota: Se o interessado for o Município, não pode ser promotor o Técnico Habilitado que submeter as RGG.

Legitimidade do representante nas autarquias locais - BUPipédia

Conflito entre as funções de Técnico Habilitado e o papel de promotor de RGG – BUPipédia

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE 
PROCEDIMENTO DE RGG

Legitimidade (cont. Pessoa coletiva)

https://suporte.bupi.gov.pt/hc/pt-pt/articles/4403331623186-Legitimidade-do-representante-nas-autarquias-locais
https://suporte.bupi.gov.pt/hc/pt-pt/articles/4403325235986-Conflito-entre-as-fun%C3%A7%C3%B5es-de-T%C3%A9cnico-Habilitado-e-o-papel-de-promotor-de-RGG


1.2 Legitimidade para fazer a RGG

a) - Os titulares inscritos no registo predial (ou um dos co-titulares
inscritos), tratando-se de prédios descritos na conservatória;

Quando a matriz está em nome de vários proprietários (compropriedade) –
BUPipédia

b) No caso de prédios não descritos na conservatória, mas com
caderneta predial, apenas poderá iniciar o procedimento:

b.1. o titular inscrito na matriz;

b.2. nos casos em que o titular inscrito na matriz é uma
herança indivisa - o cabeça de casal ou qualquer um
dos herdeiros ou o legatário, sendo que nestes casos
terão que fazer prova da qualidade invocada.

Quando a matriz está em nome da herança – BUPipédia

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE 
PROCEDIMENTO DE RGG

Legitimidade

https://suporte.bupi.gov.pt/hc/pt-pt/articles/360020984800-Quando-a-matriz-est%C3%A1-em-nome-de-v%C3%A1rios-propriet%C3%A1rios-compropriedade-
https://suporte.bupi.gov.pt/hc/pt-pt/articles/360020999219-Quando-a-matriz-est%C3%A1-em-nome-da-heran%C3%A7a


1.2 Legitimidade para fazer a RGG

b.3. Nos casos em que o titular da matriz é pessoa diversa do

interessado, mas já foi realizado um título :

• O comprador (tratando-se de compra e venda);

• O partilhante a quem foi adjudicado o prédio, (tratando-

se de partilha) cada partilhante só pode georreferenciar 

os prédios que lhe foram adjudicados na partilha;

• O donatário (tratando-se de doação), etc;

Em conclusão, o sujeito ativo da relação jurídica apresentada

no título.

Quando a matriz não está inscrita em nome do promotor – BUPipédia

Técnico Habilitado Sr. António

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE 
PROCEDIMENTO DE RGG

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


1.2 Legitimidade para fazer a RGG

b.4. Nos casos em que o titular da matriz é pessoa diversa do

interessado, mas este pretende invocar o instituto da

usucapião para primeira inscrição - não estando o prédio inscrito

na matriz em seu nome do sujeito ativo que pretende invocar o

instituto da usucapião, este deverá juntar declaração ao processo

de georreferenciação onde se identifique sucintamente e declare

que a RGG se destina a instruir processo de justificação.

Quando a matriz não está inscrita em nome do promotor – BUPipédia

NOTA: O procedimento de RGG assenta numa base declarativa do seu

promotor, quer quanto à demarcação do polígono do prédio, quer

quanto muitas vezes à legitimidade da mesmo.

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE 
PROCEDIMENTO DE RGG

Legitimidade

Sr. Manuel
(titular inscrito na 

matriz)

Sr. António
(proprietário)

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


1.3 Legitimidade para fazer a RGG por esboço

O Procedimento de RGG também pode ser iniciado por esboço e

enviado ao técnico habilitado para validação.

Também aqui é necessário que o técnico habilitado verifique a

legitimidade do promotor do esboço, através dos documentos

instrutórios que este associou ao processo de RGG.

No caso de o promotor não ter associado os documentos instrutórios

bastantes para provar a sua legitimidade, o técnico habilitado deverá

solicitá-los sob pena do esboço não poder ser validado por falta de

legitimidade.

Documentos para processo esboço online – BUPipédia

Validação de esboço feito pelo promotor – BUPipédia

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE 
PROCEDIMENTO DE RGG

Legitimidade

https://suporte.bupi.gov.pt/hc/pt-pt/articles/360020994640-Documentos-para-processo-esbo%C3%A7o-online
https://suporte.bupi.gov.pt/hc/pt-pt/articles/360021015939-Valida%C3%A7%C3%A3o-de-esbo%C3%A7o-feito-pelo-promotor


1.4 RGG por procurador/mandatário

Em ambos os casos de prédio descrito ou não descrito na

Conservatória, o interessado na realização da RGG poderá fazer-se

representar por procurador (mandatário), que terá de apresentar

procuração com poderes específicos para realizar RGG (simplificada

ou procuração formal).

Não se presume que um procurador com poderes para intervir no título

de transmissão tenha poderes para promover a representação gráfica

georreferenciada.

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE 
PROCEDIMENTO DE RGG

Legitimidade



OBRIGATÓRIOS

Presencial

• Cartão de Cidadão (ou Bilhete de Identidade e NIF) - Autorização de Residência,

Carta de Condução, Cartão de Pessoa Coletiva, Passaporte ou Outro;

• Caderneta predial;

• Se o interessado se fizer representar – Procuração Simplificada BUPi

Online

• Nesta situação, acresce a necessidade de ter a Chave Móvel Digital para ter

acesso à Plataforma.

COMPLEMENTAR

• Declaração para invocar o instituto da usucapião - Quando a matriz não está inscrita

em nome do promotor – BUPipédia

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE 
PROCEDIMENTO DE RGG

Documentos Instrutórios

https://bupi.gov.pt/wp-content/uploads/2021/11/procuracao-simplificada-bupi-sugestao-de-alteracao_final.pdf
https://suporte.bupi.gov.pt/hc/pt-pt/articles/360021007159-Quando-a-matriz-n%C3%A3o-est%C3%A1-inscrita-em-nome-do-promotor


FACULTATIVOS (consoante os casos)

• Levantamento com a App BUPi, GPS, ou topográfico (informação vetorial geográfica

em KML, ou outro formato aceite pela plataforma);

• Documentos que comprovem a titularidade de direito de propriedade, se existirem.

Documentos-para-processo-ao-balcão-de-atendimento

Identifique os seus terrenos com a nova App BUPi

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE 
PROCEDIMENTO DE RGG

Documentos Instrutórios

https://suporte.bupi.gov.pt/hc/pt-pt/articles/360021016039-Documentos-para-processo-ao-balc%C3%A3o-de-atendimento
https://blog.bupi.gov.pt/identifique-os-seus-terrenos-com-a-app-bupi


ACESSO ÀS CADERNETAS PREDIAIS RÚSTICAS –
PORTAL DAS FINANÇAS

• Os municípios devem contactar a Autoridade
Tributária e requerer a criação de um perfil de
Técnico Habilitado, para além do perfil “chave
mestra”, na área das entidades publicas do
Portal.

• As finanças inscrevem e atribuem uma senha
de acesso.

• A partir desse momento o TH consegue fazer o
download das cadernetas para submeter no
procedimento de RGG.

Consultar a caderneta predial por consulta ao
Portal das Finanças – BUPipédia

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE 
PROCEDIMENTO DE RGG

Documento Obrigatório – Caderneta Predial Rústica

https://suporte.bupi.gov.pt/hc/pt-pt/articles/360020996080-Consultar-a-caderneta-predial-por-consulta-ao-Portal-das-Finan%C3%A7as


• O TH deve questionar e ter em atenção o tipo de
confrontações identificadas na Caderneta Predial
Rústica;

• Conciliar a informação extraída com a análise da
fotografia aérea;

• O TH deve confirmar a validade da Caderneta
Predial Rústica, que deve estar com data de consulta
inferior a um ano.

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE 
PROCEDIMENTO DE RGG

Confrontações – Caderneta Predial Rústica



Caso 1: Desconhecimento do documento que serviu de base à

informação da caderneta

Quem pode realizar o procedimento de RGG?

• O Titular inscrito na matriz ou mandatário.

ou

• O Possuidor que alega a gestão há mais de 20 anos, anexando a

declaração exclusiva para o efeito, pedir o instituto da usucapião.

MANUEL LOPES

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE 
PROCEDIMENTO DE RGG

Análise – Caderneta Predial Rústica



Caso 2: Existência de Escritura Pública que suporta a informação 

constante da matriz

Quem pode realizar o procedimento de RGG?

• O Titular inscrito na matriz ou o mandatário.

ou

• O Novo Proprietário que comprove a sua titularidade documentalmente.

MANUEL LOPES

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE 
PROCEDIMENTO DE RGG

Análise – Caderneta Predial Rústica



Caso 3: Existência de Escritura Pública (celebrada em Cartório Notarial

Público) que suporta a informação constante da matriz

Quem pode realizar o procedimento de RGG?

• O Titular inscrito na matriz ou o mandatário.

ou

• O Novo Proprietário que comprove a sua titularidade documentalmente.

MANUEL LOPES

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE 
PROCEDIMENTO DE RGG

Análise – Caderneta Predial Rústica



Caso 4: Herança Indivisa aberta ANTES de 1 de janeiro de 2004

Quem pode realizar o procedimento de RGG?
• Cabeça de Casal ou o mandatário;
• Herdeiro ou mandatário;
• Legatário ou mandatário.

Documentos obrigatórios
• Comprovativo do NIF de Herança Indivisa;

• Habilitação de Herdeiros;
• Testamento com óbito averbado.

Quando a matriz está em nome da herança – BUPipédia

MANUEL LOPES

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE 
PROCEDIMENTO DE RGG

Análise – Caderneta Predial Rústica

https://suporte.bupi.gov.pt/hc/pt-pt/articles/360020999219-Quando-a-matriz-est%C3%A1-em-nome-da-heran%C3%A7a


Caso 5: Herança Indivisa aberta APÓS 1 de janeiro de 2004

Quem pode realizar o procedimento de RGG?

• Cabeça de Casal ou mandatário;
• Herdeiro ou mandatário;
• Legatário ou mandatário.

Documentos obrigatórios

• Imposto de selo;
• Habilitação de Herdeiros;
• Comprovativo do NIF de Herança Indivisa;
• Testamento com óbito averbado.

Quando a matriz está em nome da herança – BUPipédia

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE 
PROCEDIMENTO DE RGG

Análise – Caderneta Predial Rústica

MANUEL LOPES

https://suporte.bupi.gov.pt/hc/pt-pt/articles/360020999219-Quando-a-matriz-est%C3%A1-em-nome-da-heran%C3%A7a


Testemunho



TÍTULO

Corpo do slide

SUB-TÍTULO



Perguntas e 
Respostas



Questões jurídicas

PERGUNTAS E RESPOSTAS

"Gostaria de saber a razão de aquando de uma venda, doação etc. não ser efetuada alteração da titularidade no

ato, pela conservatória, e obrigar ao cancelamento do processo, realizado pelo antigo proprietário, e

necessidade de criação de um novo. Tudo seria muito mais simples, se a conservatória realiza-se a alteração da

titularidade no processo já iniciado anteriormente. Claro que isto obrigaria a que os processos depois de

finalizados fossem alvo de edição. Caso contrário caímos no erro de estar a fazer um cadastro (indicativo) já por

si desatualizado. Obrigado"

Rui Lourenço, Município Braga

"Caso existam comproprietários e um destes tenha feito a georreferenciação mas apenas da sua parcela de

terreno e se recuse a cancelar o seu processo como proceder com vista a salvaguardar a posição dos restantes

comproprietários que venham posteriormente georreferenciar o mesmo artigo e se deparem com o facto de a

sua quota parte de terreno não estar devidamente georreferenciada uma vez que o promotor se recusa a

cancelar o processo?"

Florbela Valpaços, Município Valpaços



"Qual a responsabilidade dos técnicos habilitados na assinatura do Termo de Responsabilidade BUPi?"

Madalena Freitas, Município Santo Tirso

“Um promotor sem nenhum comprovativo em com que o terreno lhe pertence, não tem nenhum documento,

não tem caderneta predial, não tem nada de nada. Sabe a localização do terreno e já o tem (pinhal) há muitos

anos. Se matriz omissa é apenas para prédios que nunca tiveram nº de matriz associada, então este caso não se

enquadra em prédio omisso, correto? Sem documentação que comprove que é titular pode-se iniciar o processo

no BUPI? No caso de existir alguma forma de registar o terreno, qual o procedimento correto por parte do

técnico habilitado e por parte do promotor? (…)”

Alexandra Abrunheiro, Município Montemor-o-Velho

Questões operacionais

PERGUNTAS E RESPOSTAS



Questões SIG

PERGUNTAS E RESPOSTAS

“Gostaria de sugerir que fosse melhorada a forma de elaboração dos polígonos na plataforma BUPi, ou seja,

tornando mais fácil de efetuar e alterar como, por exemplo, no Google Earth. Quando se tenta corrigir a

elaboração de um polígono não se consegue movimentar de forma simples, nem eliminar um ponto já marcado,

levando a perdas de tempo, dado a sua sensibilidade para a alteração.”

Jorge Afonso, Município de Belmonte

“A minha questão é baseada no facto de existirem sobreposições mínimas devido a "erro" do técnico ou 

dificuldades com a ferramenta do íman, devido ao formato do polígono, onde a única sobreposição existente é 

na estrema. Então, qual é a possibilidade de conseguirem corrigir essas sobreposições, exclusivamente nesses 

casos, sem a necessidade de convocar os promotores?”

Vítor Silva, Município de Vimioso



Próximo





Contamos com todos para 

fazer do BUPi um sucesso!


