
Designação do Projeto| Capacitação e modernização das administrações e dos serviços públicos - 

Capacitação Administração Pública (FSE) – Sistema de Informação Cadastral Simplificada de Vila Real 

Código do Projeto| NORTE-09-5762-FSE-000049 

Objetivo Principal| Reforçar a capacidade institucional das Autoridades Públicas e das partes 

interessadas e a eficiência da Administração Pública 

Região de Intervenção| Norte 

Entidade Beneficiária| Município de Vila Real 

Data de Aprovação| 02/10/2020 

Data de Início| 08/06/2021 

Data de Conclusão| 31/12/2022 

Custo Total Elegível| € 448.000,00 € 

Apoio Financeiro da União Europeia| FSE: € 380.800,00 

Apoio Financeiro Público Nacional/Regional| €67.200,00  

 

Objetivos| Os objetivos estratégicos de intervenção passam por: 

• Capacitar a equipa técnica do Município para a implementação de um sistema de informação cadastral 

simplificada; 

 • Equipar o município com os meios técnicos de apoio ao registo de prédios na plataforma BUPI- Balcão Único 

do Prédio; 

 • Implementar Gabinetes de apoio ao cadastro simplificado no município, onde os proprietários poderão 

registar as suas propriedades; 

 • Dotar o território de um sistema de informação cadastral robusto e com informação predial completa 

Atividades| O Sistema de Informação Cadastral Simplificado de Vila Real pretende dotar o Município de Vila 

Real de meios humanos (através da sua capacitação) e técnicos para implementar o sistema de informação 

cadastral simplificado no território, através do registo de matrizes de propriedades na plataforma DUPI - Balcão 

Único do Prédio, através da execução das seguintes Atividades: 

Atividade 1: Capacitação e Operacionalização dos Gabinetes de Apoio ao Cadastro Simplificado de Vila Real 

- visa capacitar técnicos do Município para o registo e introdução de matrizes no sistema de informação predial 

simplificada BUPI e a instalação de Gabinetes de atendimento à população, em espaços descentralizados e 

próximos da população (como as sedes das Juntas de Freguesias) para o registo das matrizes prediais das suas 

propriedades.  

Atividade 2: Comunicação e Sensibilização – consiste na Implementação de uma Campanha de Sensibilização 

através da comunicação do projeto à população, para que o conheçam, saibam das vantagens em registar os 

prédios e os horários e locais de funcionamento. 

Resultados| No âmbito da Operação estão previstos os resultados propostos nos seguintes Indicadores: 

 - Indicadores de Realização – O.11.01.12.P - Prédios inscritos na matriz rústica objeto de representação gráfica 

georreferenciada no âmbito do projeto (Nº) – 101.812 

 - Indicadores de Resultados – R.11.01.11.P - Prédios inscritos na matriz rústica objeto de representação gráfica 

georreferenciada no âmbito do projeto em relação ao n.º total de prédios inscritos na matriz rústica do(s) 

município(s)(%) – 100% 


