
 

 
 

Informações Candidatura “Capacitação e Modernização das 
administrações e dos serviços públicos – 

Capacitação Administração Pública (FSE) “para publicitação site CMV 
 

Designação Projeto |” Capacitação dos serviços municipais na implementação do sistema de 

informação cadastral simplificada” 

Código Projeto | NORTE-09-5762-FSE-000059 

Objetivo Principal| Promover a inclusão social e combater a pobreza 

Região de Intervenção| Norte 

Entidade Beneficiária| Município de Valongo 

Data de aprovação| 26-05-2021 

Data início| 01-01-2021 

Data conclusão | 31-12-2022 

Custo total elegível |70.848,00 € 

Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER -32.091,60 € 

Apoio Financeiro Público Local |38.756,40  

 

A operação prevê a realização das seguintes atividades: 

• Mapeamento dos Stakeholders 

o Pretende-se com esta atividade recolher toda a informação cadastral disponível 

nos diferentes serviços da Câmara Municipal, de forma a aferir se alguma dessa 

informação é passível de ser integrada no BUPI e de serem geradas RGG a partir 

desta; 

o Para além do Município existem outras entidades que poderão ter dados sobre o 

limite de parcelas ou sobre os proprietários ou ainda sobre as Matrizes Rústicas, 

como as Juntas de Freguesia, Infraestruturas de Portugal, Águas de Portugal; 

Direção Geral da Agricultura, Instituto da Conservação da Natureza, Navigator, 

entre várias outras entidades públicas e privadas que poderão assim contribuir 

para a inserção de RGG; 

•  Capacitação da Administração Local 

o Pretende-se com esta ação sensibilizar os técnicos e prestar-lhes apoio/formação, 

no que diz respeito ao cadastro predial, respondendo a questões como: 

▪ De que se trata ? 

▪ Para que serve ? 

▪ Que informações preciso recolher? 

▪ Como posso inserir um polígono? 



▪ Quais as vantagens para o Município? 

▪ Quais as vantagens para o Cidadão? 

• Sessões de Esclarecimento 

o Nestas sessões pretende-se após um amplo programa de divulgação, apresentar o 

BUPI e as suas vantagens aos cidadãos, sendo fundamental para isso uma política 

de proximidade, e de grande abertura para esclarecer o porquê da necessidade do 

cadastro. 

o Pretendemos também alertar os Autarcas das Juntas de Freguesia e do Município 

de Valongo para a importância não apenas do Cadastro, como o apelo aos cidadãos 

para que venham registar os seus prédios. 

• Introdução das RGG 

o Pretendemos a afetação um técnico de cadastro a 100%, dedicado exclusivamente 

ao Balcão (Bupi) que lhe permita estar sempre disponível para atender os cidadãos 

e esclarecer as suas dúvidas; 

o A presença do técnico será rotativa entre cada uma das freguesias, pois 

entendemos que o sucesso desta operação dependerá da proximidade das 

pessoas ligadas ao projeto aos cidadãos do concelho de Valongo; 

o O Projeto contará ainda com um técnico que fará a ligação entre o Município e a 

equipa externa, e um técnico especializado em Cadastro Predial que fará toda a 

implementação e interligação do projeto com as várias entidades; 

 

Públicos-Alvo 

Os Públicos-alvo são os destinatários da comunicação, englobando neste caso diversos agentes 

socioeconómicos do concelho de Valongo, com particular incidência nos territórios de ação do 

projeto: 

• Cidadãos e público em geral; 

• Empresas; 

• Gabinetes Municipais de apoio ao cidadão, urbanismo, planeamento, proteção civil, 

segurança e atividade económica; 

• Técnicos municipais; 

• Autoridades locais com responsabilidade na gestão territorial; 

• Autoridades centrais com fins semelhantes; 

• Outros. 

Em suma, este projeto representa não apenas a oportunidade para cofinanciar uma ação 

necessária relativa ao sistema de informação cadastral simplificada, mas também uma 

oportunidade para iniciar a experimentação de novos modelos de governança, melhoria na 

prestação de serviço público junto dos cidadãos e definição de políticas de desenvolvimento 

sustentável mais transparentes e inclusivas. 


