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O BUPi é uma plataforma para IDENTIFICAR, MAPEAR E ENTENDER o 
território português, onde conhecimento é transformado em valor para todos. 
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O promotor da RGG deverá apresentar os seguintes: 

 Cartão de Cidadão (ou Bilhete de Identidade e NIF); 

 Caderneta predial com o número das matrizes ou informação (n.º da matriz 

e NIF associado) para consulta no Portal das Finanças; 

 Documento que comprove a legitimidade do promotor para dar início ao 

procedimento de RGG (caso o promotor não seja o titular da inscrição 

matricial), como, por exemplo, uma procuração. 

 Caso o promotor já tenha feito um levantamento prévio, deve levar consigo o 

ficheiro das coordenadas; 

Para efeitos de registo na Conservatória, o titular deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

 Termo de responsabilidade da RGG, a entregar pelo Técnico Habilitado ao 

promotor 

 Documento que comprove a titularidade do prédio, se existir - escritura, 

decisão judicial, diploma legal - necessário ao procedimento especial de 

registo; 

 Declarações dos 3 declarantes, necessárias ao procedimento de registo de 

justificação; 

Se tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-nos, através dos seguintes canais: 

 Para esclarecimento de dúvidas relacionadas com o procedimento de RGG, 

enquadramento legal do BUPi e outras questões práticas, consulte a 

BUPipédia 

 Para informações adicionais, poderá consultar o nosso blog e, brevemente, 

o Fórum BUPi 

 

https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/tc/VX2RgG1GDF6qW1X-S9C1C3J5mW4lQ0X34rpDXzN6hnpqp3p_b1V1-WJV7CgSL5W1hQmg45_2RX4N1GL7BC3BnCJVkdYdC3fjmsxW4C7_r_1S5FqpW6NspFX2ps35rW69K5ql21mdPJV8vZrp5BprvHW1rzNnv6HKn_bW8KwSVH1LpsKCW2Zl31w1Y7-HyW1KYFq59bDh47W8dNW3y9hd9FxW95hq8_4k9PFDW3PpT8Z6JVns4W1r9k3F90p_QpW1dDZcW4GWjk4W3dcKPJ68fQ2BW2-tKN-2HywVBW8yFmVl7dsFGRW1QbL--2Mq8VpW2LFS9T1wSVHdN3l4Y7hz4hCZW20fYV78FLkJzW881VVl667h1BW1pkYT98Syc5YW3hlNpS3f9DskW1Mmqkq5xQyYnW5Yvg9S8Q95GTW4wDbx_3XHGRjW8JbWRg54kRfx3hXv1
https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/tc/VX2RgG1GDF6qW1X-S9C1C3J5mW4lQ0X34rpDXzN6hnppw3p_97V1-WJV7CgKPtVfVrP68L9QJlW30sqNQ682y-4W4ZPyNK4MVvK8W1JS0p81XgPhTVF092K5qF3-qW5dSxl83rzQkwW8N3-0L4pM5GKW4t_BGw4ZSCHgW5c4X9m4517W4W3NrzNC7d46BFW6tcGYK73dVK5W4zRqcx4jKzhcN1fVshc9fTDKW6-Y5l57xS1jCN7fWMr6VNPvfW38kbN91zt5TNW3C5hhm2BdSHzN97CgvtrqqtGW7N6TW43WS6d3W1gl8MN6wFN8hW1M2TRZ5cQZ_FW21xg6G7t0ZGBW2xSBlJ1hqCyXW5xP7gl3PK2bB3cNj1
https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/tc/VX2RgG1GDF6qW1X-S9C1C3J5mW4lQ0X34rpDXzN6hnppw3p_97V1-WJV7CgVv9VhLJvr6hRtMkW1Rqmpx3Zqv77W72Kqf816GZ8KW72vDvy169XFTVNT3VL89h0sSW6rCww-1skDCPN2kRSsXGf_LTW28rw9h2SK_DnW94y4Vg3x1JZ6W4kGcqq4n210kW2pvQdH3X-90VW2tHHdj4ljZ2BW7npVjv8JkMKdW6y-_6y2dPjw7W6FJXwL7MxYvtW5PNVQG1NjTrGW5V4G4C7QRpYNN4t0tnp7t6xwW64vFjX84FYcGW3JJy683hPypqW64RRsS4V4QzjW9cJXy17dF9wDW7QMChk1NjyHxW8h2V213n_BRp32wN1
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Os primeiros grandes proprietários já estarão carregados no BUPi 

A eBUPi está a fazer um trabalho inicial junto de alguns proprietários que detêm 

grandes áreas por todo o país e irá carregar na plataforma BUPi as respetivas 

camadas, que permitem identificar as áreas que são propriedade destas empresas 

ou que estão arrendadas, acelerando o processo de reconhecimento do território.  

Mas há mais proprietários que podem, desde já, iniciar esta identificação, 

nomeadamente através dos esboços online. Preparámos um pequeno guia de boas 

práticas para o ajudar: 

Por onde começar então? 

O levantamento dos grandes proprietários por parte dos municípios é 

imprescindível para acelerar o processo de identificação das propriedades.  

Assim, deverá começar por identificar os grandes proprietários existentes no seu 

município, ou seja, grandes proprietários que detêm muitas áreas, mas também, 

pequenos proprietários que detêm muitas propriedades, e que conseguem fazer 

a representação gráfica georreferenciada mesmo nesta fase de pandemia, tanto à 

distância como presencialmente. 

Também a identificação e contacto com as associações agroflorestais poderá 

ajudar na delimitação das propriedades florestais, dado que já terão em sua posse 

a informação necessária. 

É importante relembrar que quantos mais polígonos tivermos carregados no 

sistema, mais fácil será para os restantes cidadãos identificarem as suas 

próprias propriedades no BUPi, pois torna-se mais rápido de perceber quais os 

limites das suas propriedades naquele contexto. 
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Como incentivar os proprietários a identificar e registar os seus terrenos? 

1. Protege a titularidade 

Se tem propriedades que ainda não estão registadas, ou cuja informação não se 

encontra atualizada, chegou a altura de o fazer.   

Em Portugal, especialmente nas zonas rurais, existem muitas propriedades cujos 

donos não estão identificados e, em vários casos, os próprios titulares desconhecem 

os limites exatos das terras que possuem.   

Este desconhecimento potencia insegurança e conflitos entre proprietários, sendo o 

registo a única forma de assegurar a titularidade sobre o que é seu, já que a 

existência de uma matriz nas Finanças não lhe confere qualquer garantia quanto 

aos seus direitos de propriedade. 

2. É gratuito 

A Lei n.º 78/2017, de 17 de agosto, veio criar o sistema de informação cadastral 

simplificado e alargar a possibilidade de todos os proprietários poderem efetuar o 

registo dos seus terrenos rústicos de forma gratuita, seja qual for a sua localização 

geográfica. 

Caso seja proprietário de prédios rústicos localizados num dos 174 municípios que 

podem aderir ao procedimento de representação gráfica georreferenciada (RGG), 

poderá usufruir da isenção de taxas associadas ao registo, após a identificação dos 

limites das suas propriedades na plataforma BUPi. 

Se é proprietário de terrenos localizados em municípios que dispõem de Cadastro 

Geométrico de Propriedade Rústica (CGPR), mesmo que já tenha a sua propriedade 

registada, poderá registar ou regularizar os registos prediais ao abrigo da nova lei, 

sem pagar qualquer emolumento ou coima. 

No entanto, é importante relembrar que a isenção de custos associados ao registo 

está assegurada apenas até 4 anos após a celebração do acordo de adesão entre 

o município onde detém propriedades e o BUPi. 



 

5 

 

Caso o município tenha participado no projeto piloto, ou tenha cadastro predial, o 

regime de gratuitidade vigora por um período de 4 anos a contar da data de entrada 

em vigor da Lei n.º 65/2019, ou seja, até 2023. 

3. O registo é obrigatório 

O registo predial é obrigatório para a generalidade dos atos que implicam 

transmissão da propriedade ou outra estruturação fundiária, nomeadamente se: 

 Comprar um terreno; 

 Vender um terreno (só é possível vender terrenos já registados); 

 Realizar alguns arrendamentos; 

 Desanexar e emparcelar propriedades, entre outros factos sujeitos a registo.  

O registo de terrenos pode ser feito pelo proprietário ou pelo seu possuidor. Para 

saber se a sua propriedade já está registada poderá verificar se tem em sua posse 

a respetiva certidão de registo predial. Caso não tenha, poderá dirigir-se a uma 

Conservatória do Registo Predial e indicar o seu nome e o número de matriz. 

Na altura de efetuar o registo da sua propriedade tenha consigo os seguintes 

documentos base: 

 Caderneta predial, da qual constam a identificação do prédio, localização, 

confrontações, descrição, entre outros elementos 

 Representação gráfica georreferenciada (RGG), que adquire através da 

localização dos limites das suas propriedades na plataforma BUPi 

 Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Número de Contribuinte 

Para além dos documentos listados acima, poderão também ser solicitados 

documentos consoante a tipologia específica de registo, caso disponha dessa 

documentação. Nesta situação e, caso não disponha de documento que comprove 

a aquisição da propriedade, deverá apresentar: 

1. Procedimento especial de justificação – o interessado não dispõe de 

documento comprovativo do seu direito; 

http://bupi.gov.pt/tabela-de-apoio/
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2. Procedimento especial de registo – o interessado dispõe de documento 

comprovativo do seu direito. 

Ambos os procedimentos são aplicáveis aos prédios não descritos no registo 

(omissos) ou descritos sem inscrição de aquisição ou reconhecimento de direito de 

propriedade ou de mera posse em vigor. 

Documentos base 

 RGG – Representação gráfica georreferenciada (nos municípios com cadastro 

simplificado) ou CGP – Configuração geométrica predial (nos municípios com 

cadastro predial); 

 Cartão de cidadão ou bilhete de identidade; 

 Número de contribuinte. 

Documentos específicos 

1. Procedimento Especial de Justificação 

 Formulário preenchido; 

 Declarações prestadas por três declarantes, com assinaturas reconhecidas 

presencialmente, salvo se forem feitas perante o funcionário do serviço de registo 

no momento do pedido, que confirmem as declarações do interessado; 

 Outros documentos que se considerem necessários para a verificação dos 

pressupostos do pedido. 

2. Procedimento Especial de Registo 

 Documentos com os quais pretenda comprovar o seu direito: 

o Certidão da escritura notarial de compra e venda ou documento 

particular autenticado; ou 

o Certidão da escritura notarial de habilitação de herdeiros ou 

procedimento simplificado de habilitação de herdeiros; ou 

o Certidão da escritura notarial de partilha por óbito ou por divórcio; ou 

o Decisão judicial. 
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4. É simples, através do BUPi 

O Balcão Único do Prédio (BUPi) foi criado com o objetivo de simplificar a 

identificação dos limites dos prédios rústicos e mistos e dos seus proprietários, o 

que permite uma maior eficiência no planeamento e gestão do território, no combate 

aos incêndios rurais e na criação de valor económico a partir dos nossos recursos 

naturais, das quais depende o desenvolvimento sustentável de políticas públicas em 

diferentes domínios. 

A plataforma permite-lhe identificar os limites da sua propriedade, de forma simples, 

on-line ou num balcão BUPi. 

Se souber reconhecer a localização e o polígono da sua propriedade, ou se já tiver 

o ficheiro obtido através de um levantamento topográfico prévio, poderá fazer a 

identificação diretamente na plataforma on-line, autenticando-se com o cartão de 

cidadão e respetivo código PIN, ou com chave móvel digital. 

 

Atualização: 01/03/2021 

O BUPi explicado de A a Z 

O sistema simplificado vem possibilitar a identificação e o registo das propriedades 

rústicas e mistas de forma simples e gratuita, através de uma plataforma digital, 

o BUPi. Assim, para guiar o cidadão neste processo, preparámos um glossário, em 

linguagem clara, com as definições mais relevantes de todo o processo de 

identificação e registo de propriedades no BUPi.  

B 

BUPi  

O BUPi (Balcão Único do Prédio) é uma plataforma online que reúne informação 

sobre as propriedades e os seus donos, e onde os proprietários podem fazer a 
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georreferenciação da sua propriedade e iniciar ou atualizar o registo dos seus 

terrenos.  

Balcão de atendimento  

Espaço físico gerido por cada  Município, onde os Técnicos Habilitados são 

responsáveis pelo atendimento presencial do cidadão, no âmbito do processo de 

georreferenciação das propriedades rústicas e mistas.  

C  

Cabeça de casal da herança  

Pessoa que fica responsável por administrar a herança até serem feitas as partilhas.  

 

 

Cadastro Predial  

Sistema que vigora em 125 municípios de Portugal Continental, que integra um 

conjunto de dados relacionados com os prédios por referência à sua localização 

administrativa e geográfica, configuração geométrica e área, integrando a carta 

cadastral. Poderá consultar se o seu município dispõe de cadastro predial, através 

do simulador no site BUPi. 

Cadastro Simplificado  

Sistema que integra um conjunto de dados relativos aos prédios rústicos e mistos 

e aos seus limites geográficos, nos municípios que não dispõem de qualquer forma 

de cadastro, obtidos através de procedimentos mais simplificados e ágeis.   

Vigora em 153 municípios em Portugal Continental e 30 municípios nas regiões 

autónomas dos Açores e da Madeira. Poderá consultar se o seu município dispõe 

de cadastro simplificado, através do simulador no site BUPi. 
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Caderneta Predial  

Documento da Autoridade Tributária (Finanças) que contém todas as informações 

relevantes sobre o prédio para efeitos fiscais, incluindo as suas caraterísticas, a sua 

localização, as confrontações, a identificação do proprietário e o valor patrimonial 

tributário, entre outros elementos. Pode ser acedida e descarregada, ou requerida 

on-line, acedendo ao Portal das Finanças. 

Certidão de Registo Predial  

Documento da Conservatória que certifica publicamente como verdadeira toda a 

informação  relevante  dos registos efetuados  de um  determinado 

prédio,  designadamente  a  sua  composição  e localização, a  titularidade  do 

proprietário e outros elementos sobre o mesmo, tais como arrendamento, usufruto, 

hipotecas, penhoras ou arrestos, caso existam.  

Chave Móvel Digital  

Sistema de autenticação dos cidadãos em portais da Administração Pública, que é 

utilizado como prova da identidade, e que permite iniciar o esboço do prédio na 

plataforma BUPi. Em alternativa pode utilizar o Cartão de Cidadão, desde que 

disponha de um leitor de cartões.  

Composição Administrativa de Interesses  

Procedimento que possibilita aos interessados resolverem por acordo uma situação 

de sobreposição de polígonos de prédios confinantes, através da intervenção de 

uma Comissão Administrativa de Interesses (integrada por representantes de 

várias entidades públicas e presidida por um conservador). O recurso a este 

procedimento, não obsta à instauração dos procedimentos especiais de registo ou 

à realização do registo fora do âmbito do procedimento.  

Configuração Geométrica Cadastral  

Representação cartográfica das estremas de um prédio, unidas através de uma 

linha poligonal fechada, completada com outras representações topográfico-

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/
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cadastrais e áreas, incluindo as relativas a construções existentes – Integram 

a Carta Cadastral  

 Nos municípios com cadastro predial vetorizado pode visualizar a 

configuração geométrica dos seus prédios;  

 Nos municípios com cadastro predial não vetorizado pode obter a 

configuração geométrica dos seus prédios em formato de imagem. 

Conservatória do Registo Predial   

Serviço público do Instituto dos Registos e do Notariado onde é efetuado o registo 

da propriedade. Vários serviços da área predial estão igualmente disponíveis. 

D 

Declarante  

Testemunha apresentada pelo pretenso titular do direito de propriedade no âmbito 

de um procedimento especial de justificação.  

 

Decisão Judicial  

Decisão definitiva proferida por um tribunal que determina e reconhece direitos de 

propriedade.  

Descrição Predial (Conservatória)  

Informação que consta na Conservatória relacionada com a componente física do 

prédio (área  em metros quadrados,  confrontações  com outros 

prédios, existências, etc.).  

Desanexação  
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Divisão física de um prédio, que deve respeitar, entre outras, o valor da área de 

unidade de cultura fixado para cada zona do País (Portaria n.º 219/2016, de 9 de 

agosto, alterada pela Portaria n.º 19/2019, de 15 de janeiro).  

Documento Particular Autenticado  

Ato jurídico entre pelos menos duas pessoas ou entidades, sob a forma escrita, que 

legitima a compra e venda de uma propriedade e é realizado com a intervenção 

de advogado ou solicitador.  

E  

eBUPi  

Estrutura de Missão criada com o objetivo de assegurar a expansão do Sistema de 

Informação Cadastral Simplificado e do Balcão Único do Prédio (BUPi) a todo o país 

e o desenvolvimento dos sistemas de informação e de interoperabilidade de suporte 

ao BUPi.  

Efeitos Tributários  

A regularização do cadastro ou do registo do prédio através do sistema de cadastro 

simplificado não tem como efeitos tributários qualquer aumento de impostos.  

Emparcelamento  

Concentração da área de prédios pertencentes a cada proprietário no menor 

número possível de prédios, com vista a aumentar a dimensão física e económica 

dos mesmos.  

Esboço  

Processo de desenho do polígono da propriedade, iniciado online pelo cidadão na 

plataforma BUPi. Pode iniciar o processo de esboço.  

Escritura Pública   
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Documento formalizado por um conservador ou notário que pode apresentar os 

seguintes teores:  

 Predial: escrituras de compra e venda de imóveis; 

 Heranças e partilhas: inclui escrituras de doação, habilitação de herdeiros e 

partilha de bens. 

Escritura Pública de Compra e Venda de imóvel  

Documento  formalizado  por um  conservador ou  notário que atesta que 

uma pessoa vendeu um terreno a outra.  

Escritura Pública de Habilitação de Herdeiros e/ou Partilha  

Documento formalizado por um conservador ou notário que declara juridicamente 

quem são os herdeiros que sucedem na herança. A partilha visa por termo à 

comunhão hereditária dos bens da herança, preenchendo-se a quota a que cada 

herdeiro tem direito na herança.  

A habilitação de herdeiros, com ou sem partilha, é essencial para que estes possam 

registar em seu nome os bens herdados.  

Escritura de Doação de Imóvel  

Documento através do qual uma pessoa dá a propriedade de um terreno a 

outra pessoa, de forma gratuita, renunciando livremente aos seus direitos sobre 

esse terreno. É obrigatoriamente realizado por escritura pública ou documento 

particular autenticado.  

F  

Fotointerpretação  

Processo indireto de medição que consiste na identificação da delimitação da 

propriedade a partir dos ortofotomapas disponíveis no BUPi.  
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G  

Georreferenciação  

Identificação de um terreno através de coordenadas geográficas, com o objetivo 

de definir num mapa a sua localização exata e os seus limites.  

Gratuitidade  

A elaboração da RGG e todos os atos praticados para efetuar o registo da 

propriedade são gratuitos, incluindo nesta gratuitidade os documentos emitidos 

pelas entidades ou serviços da administração pública necessários aos 

procedimentos.  

I  

Informação predial simplificada  

A Informação Predial Simplificada é o acesso, através da Internet, em tempo real 

e a qualquer momento, à consulta de informação em vigor não certificada extraída 

de forma automática da respetiva ficha informatizada, sobre um determinado prédio 

descrito.  

A Informação Predial Simplificada pode ser obtida através da Internet, ou pedida 

verbalmente em qualquer Conservatória.  

Interessado  

Pessoa ou pessoas que constam como tendo posições ativas no registo predial ou 

nas finanças ou que tem legitimidade para solicitar atos de registo.  

Inscrição matricial (Finanças)  

Inscrição do prédio nas finanças, à qual é atribuído um número de matriz, que 

consta na Caderneta Predial.  
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Inscrição predial (Conservatória)  

Informação que consta na Conservatória relacionada com o titular da propriedade 

ou  outros encargos  que impendam sobre o prédio (usufruto, hipoteca, 

arrendamento, penhoras e arrestos).  

J  

Justificante  

O pretenso titular do direito de propriedade que requer um procedimento especial 

de justificação para efetuar ou atualizar o registo da propriedade.  

M  

Matriz Predial (Relacionado: Caderneta Predial) 

 

N  

Número de Identificação do Prédio (NIP)  

Quando  a informação  que consta  na Conservatória e nas 

Finanças  seja  coincidente,  e se associe à informação harmonizada uma 

configuração geométrica predial, é atribuído a essa propriedade um número de 

identificação.  

O  

Ortofotomapa  
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Os ortofotomapas são fotografias aéreas do território, disponibilizados pela Direção-

Geral do Território (DGT).  

P  

Prédio  

No contexto do BUPi, um prédio não deve ser interpretado como um edifício. Um 

prédio corresponde a uma parcela de terreno apropriável, e pode ser rústico, urbano 

ou misto.  

Prédio Misto  

Prédio que inclui matrizes rústicas e urbanas.  

Prédio Omisso  

Prédio que não se encontra descrito na Conservatória (os serviços de registo não 

dispõem de qualquer informação sobre o prédio nem os seus proprietários).  

  

Prédio descrito sem inscrição  

Prédio descrito na Conservatória (existem informações sobre as características 

físicas do prédio), mas sem qualquer inscrição (não se sabe de quem é o dono) ou 

sem inscrição em vigor (o titular inscrito não é o atual proprietário).  

Procedimento especial de registo  

Este procedimento aplica-se sempre que o terreno não consta da base de dados da 

Conservatória, ou  constando a  informação  não  se 

encontra  atualizada,  e  o  titular do direito de propriedade  apresenta  o 

polígono georreferenciado e o documento que comprova a aquisição.  

Procedimento especial de justificação   



 

16 

 

Este procedimento aplica-se sempre que o terreno não consta da base de dados da 

Conservatória, ou constando a informação não se encontra atualizada, e o pretenso 

titular do direito de propriedade, não dispondo de um documento que comprove a 

aquisição, apresenta o polígono georreferenciado e declaração de 3 testemunhas.  

Promotor  

O interessado ou a entidade pública responsável pela promoção do procedimento 

de representação gráfica georreferenciada (RGG).  

Proprietário  

Aquele(s) que consta do registo predial.  

Projeto Piloto BUPi  

Antes da expansão, a Lei n.º 78/2017, de 17 de agosto, criou o Sistema de 

Informação Cadastral Simplificado e o Balcão Único do Prédio (BUPi), enquanto 

projeto piloto com aplicabilidade em 10 municípios.  

Polígono  

Figura geométrica que representa os limites do seu terreno no BUPi.  

Possuidor  

Aquele que se arroga proprietário, mas que não tem a inscrição atualizada na matriz. 

R  

Representação Gráfica Georreferenciada (RGG)  

Configuração geométrica dos prédios, efetuada através de delimitação das 

estremas e obtida principalmente de forma indireta, através de recurso à 

fotointerpretação sobre os ortofotomapas disponíveis no BUPi, ou de forma 

direta, com recurso a sistemas de posicionamento global (GPS).  
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Representante 

Aquele que representa o proprietário ou o interessado através de um instrumento 

de mandato. 

RGG validada  

A RGG considera-se validada quando não existe sobreposição de polígonos 

(estremas confirmadas por todos os proprietários confinantes).  

RGG validada com reserva  

A RGG é validada com reserva sempre que existam sobreposições com 

outros polígonos.  

Registo Predial  

Sistema público oficial no qual estão registados os prédios conhecidos com 

indicação da sua situação em termos jurídicos.  

 

S  

Sistema Simplificado de Cadastro Predial  

Cria condições para o imediato conhecimento da localização e limites geográficos 

das propriedades nos municípios que não dispõem de cadastro predial, bem 

como para que se proceda à realização do registo das propriedades rústicas e 

mistas em todo o território nacional.  
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T  

Técnico Habilitado  

Colaborador do município com habilitação técnica para 

realizar operações de georreferenciação e que se encontra inscrito na 

plataforma BUPi.  

Titular  

O detentor do direito de propriedade e/ou aquele que está inscrito como detentor 

nas Finanças.  

U  

Unidade Mínima de Cultura  

A superfície mínima de um terreno rústico para que este possa ser gerido de uma 

forma sustentável, atendendo às características desse terreno e às características 

geográficas, agrícolas e florestais da zona onde o mesmo se integra. Os terrenos 

aptos para cultura não podem fracionar-se em parcelas de área inferior a 

determinada superfície mínima, correspondente à unidade de cultura fixada para 

cada zona do País - Portaria n.º 19/2019, de 15 de janeiro.  

  

V  

Vetorização  

Conversão para formato vetorial do cadastro geométrico da propriedade rústica, 

com o objetivo de possibilitar o cruzamento com a informação digital existente no 

município e, assim, disponibilizar a informação numa plataforma online.   
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Esta conversão permite evitar interseções e excluir sobreposições e lacunas nos 

polígonos.  

 

9 perguntas comuns sobre georreferenciação 

Em Portugal, existem mais de 8 milhões de propriedades rústicas cujos limites e 

titulares se desconhecem. Este é o desafio da Estrutura de Missão para a Expansão 

do Cadastro Simplificado (eBUPi), que tem como objetivo mapear o território 

nacional e, assim, contribuir para gerar mais valor para o nosso país.  Mas como 

garantir o conhecimento de um território tão vasto e de forma rápida e definitiva? A 

resposta é simples: através da georreferenciação. 

1. O que é a georreferenciação? 

A georreferenciação é o processo de localizar geograficamente determinado 

objeto espacial, num sistema de referência, através de coordenadas.   

A informatização destes dados, através de ferramentas computacionais 

denominadas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), teve início no 

Canadá, nos anos 60, com o objetivo de criar um inventário de recursos naturais. 

No entanto, foi nos anos 90 que a georreferenciação e os SIG se popularizaram 

como ferramenta de apoio à tomada de decisão.  

Em 2005, a criação de ferramentas como o  Google Maps  e 

o Google Earth tornou possível a massificação destas ferramentas. Hoje em dia, 

qualquer pessoa que possua um telemóvel com GPS e com aplicações 

de mapas consegue saber as coordenadas geográficas de um determinado 

local.  

No BUPi, a georreferenciação prende-se com a identificação de um terreno 

através de coordenadas geográficas, com o objetivo de definir num mapa a sua 

localização exata e os seus limites, para que não existam dúvidas sobre os 

mesmos.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informa%C3%A7%C3%A3o_geogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Maps
https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Earth
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Sendo os procedimentos de registo aplicáveis em todo o território nacional, quer 

se trate de municípios com ou sem cadastro predial, a georreferenciação é 

utilizada em ambos os casos.   

Em municípios sem cadastro predial, a georreferenciação é feita através 

da plataforma BUPi, pelo que, para registar a sua propriedade, deverá 

apresentar a Representação Gráfica Georreferenciada (RGG).    

Nos municípios com cadastro predial, a georreferenciação é feita pela Direção-

Geral do Território, através da vetorização dos elementos cadastrais existentes, 

pelo que, para efeitos de registo, deverá apresentar a configuração geométrica 

predial da propriedade. 

2. O que é uma Representação Gráfica Georreferenciada? 

Nos 174 municípios portugueses sem cadastro predial, aplica-se a 

Representação Gráfica Georreferenciada (RGG) como documento necessário 

ao procedimento de registo. A RGG é o que define a localização exata dos 

terrenos rústicos e mistos e os seus limites, num mapa, através de coordenadas 

geográficas e é o resultado da identificação das propriedades na 

plataforma BUPi.   

Trata-se, no fundo, do resultado do desenho da propriedade mediante uma linha 

fechada correspondente aos seus limites ou estremas. 

3. Para que serve a georreferenciação? 

A georreferenciação permite fazer o registo das suas propriedades de forma 

gratuita.  

A Lei n.º 78/2017, de 17 de agosto, veio criar o sistema de informação cadastral 

simplificado e alargar a possibilidade de todos os proprietários poderem efetuar 

o registo dos seus terrenos rústicos de forma gratuita, seja qual for a sua 

localização geográfica.  

https://bupi.gov.pt/perguntas-frequentes/
http://bupi.gov.pt/
http://dgterritorio.gov.pt/
http://dgterritorio.gov.pt/
https://dre.pt/home/-/dre/108010874/details/maximized
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Deste modo, caso seja proprietário de prédios rústicos localizados num 

município sem cadastro predial, poderá usufruir da isenção de taxas associadas 

ao registo, após a identificação dos limites das suas propriedades na 

plataforma BUPi, da qual resultará a Representação Gráfica Georreferenciada 

das suas propriedades.  

No entanto, é importante relembrar que a isenção de custos associados ao 

registo está assegurada apenas até 4 anos após a celebração do acordo de 

adesão entre o município onde detém propriedades e o BUPi. Consulte a data 

de término da gratuitidade do registo no seu município.  

Se for proprietário de terrenos localizados em municípios que dispõem 

de Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica (CGPR), também poderá 

registar ou regularizar os registos prediais ao abrigo da nova lei, sem pagar 

qualquer emolumento ou coima. 

4. Como fazer a georreferenciação de terrenos para o BUPi? 

No BUPi, a georreferenciação de propriedades rústicas é realizada de forma 

indireta, através de:  

 Desenho do polígono sobre um mapa digital (diretamente na 

plataforma BUPi);  

 Carregamento de um ficheiro num formato estandardizado 

(KML, Shapefile ou GPX) para a plataforma BUPi;  

Poderá também fazer a medição direta no terreno, igualmente designada por 

levantamento com GPS. 

5. Quem pode fazer georreferenciação? 

A georreferenciação de propriedades localizadas num município sem cadastro 

predial pode ser efetuada pelo titular/promotor, via online, na plataforma BUPi. 

Neste caso, a informação que submeter estará sujeita a validação por parte de 

um técnico habilitado do BUPi.  

https://blog.bupi.gov.pt/o-bupi-de-a-z#cadastropredial
http://bupi.gov.pt/
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Se tiver dúvidas sobre os limites da sua propriedade ou em como utilizar a 

plataforma BUPi on-line, poderá fazer a georreferenciação num balcão BUPi no 

município onde se localizam as suas propriedades, onde um técnico habilitado 

poderá ajudá-lo com todo o processo. 

6. Onde encontrar um técnico para fazer a georreferenciação? 

Pode encontrar técnicos habilitados das Câmaras Municipais nos 

espaços BUPi.   

Os técnicos habilitados BUPi são colaboradores dos municípios ou profissionais 

contratados pelos municípios com habilitações técnicas para realizar operações 

de georreferenciação e que se encontram inscritos na plataforma BUPi. 

7. Quais as vantagens de recorrer a um técnico? 

Porque possuem formação para efetuar o processo de georreferenciação de 

forma rápida e eficiente, os técnicos habilitados BUPi poderão ajudá-lo a 

identificar facilmente as suas propriedades no mapa e a garantir precisão na 

georreferenciação dos seus terrenos. 

8. Quanto custa fazer a georreferenciação das minhas propriedades? 

A georreferenciação, quando feita por um técnico do município, é gratuita.  

 

9. Porque devo fazer a georreferenciação das minhas propriedades 

no BUPi? 

A definição da localização e limites da sua propriedade no BUPi garante que as 

suas estremas podem ser repostas, mesmo nas situações em que os 

identificadores físicos desapareçam, assegurando a proteção eficaz das suas 

propriedades.  

Para além disso, apenas com a georreferenciação das suas propriedades 

no BUPi poderá efetuar o registo de forma gratuita, garantindo a proteção da 

titularidade do que é seu.  

https://bupi.gov.pt/contactos/
https://bupi.gov.pt/tecnicos-habilitados/

