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RELATÓRIO E PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 103/XI (PSD) – CRIAÇÃO E 

IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA REGIONAL DE EXPLORAÇÃO E GESTÃO DE INFORMAÇÃO 

CADASTRAL PARA COBERTURA INTEGRAL DO TERRITÓRIO.  
  
 

Capítulo I 

INTRODUÇÃO 

_____________________________________________________________________________ 

A Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho reuniu no dia 09 de julho 

de 2018, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, em 

Ponta Delgada. 

Da agenda da reunião constava a apreciação, relato e emissão de parecer, na sequência do 

solicitado por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa, sobre o Projeto de 

Resolução n.º 103/XI (PSD) – “Criação e implementação de um sistema regional de 

exploração e gestão de informação cadastral para cobertura integral do território.” 

O mencionado Projeto de Resolução deu entrada na Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores em 06 de junho de 2018, tendo sido enviado à Comissão de Assuntos 

Parlamentares, Ambiente e Trabalho para apreciação, relato e emissão de parecer. 

 A Comissão decidiu, por unanimidade, efetuar as seguintes diligências: Audição 

presencial da Ordem dos Advogados; da Ordem dos Notários; da Secretária de Estado de 

Ordenamento do Território e Conservação da Natureza; da Autoridade Tributária e 

Aduaneira; do Instituto dos Registos e do Notariado; da Secretária Regional da Energia, 

Ambiente e Turismo. Solicitar pareceres escritos à Associação Florestal dos Açores – 

AFLORESTAÇORES; Câmara do Comércio e Indústria dos Açores e Associação dos 

Municípios da Região Autónoma dos Açores. 
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Capítulo II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

_______________________________________________________________________________ 

A iniciativa em apreciação, cuja autoria pertence ao Grupo Parlamentar do PSD, 

fundamenta-se no disposto no artigo 31.º, n.º 1, alínea d) do Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores, com a redação que lhe foi dada pela Lei 

n.º 2/2009, de 12 de janeiro. 

A competência legislativa da Região exerce-se em conformidade com o estatuído nos 

artigos 227.º, n.º 1, alínea a), e 112.º, n.º 4 da Constituição da República Portuguesa e nos 

artigos 37.º, n.ºs 1 e 2 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. 

O debate em plenário das iniciativas é precedido da apreciação pelas comissões 

especializadas permanentes, cabendo-lhes elaborar os correspondentes relatórios, nos 

termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento da Assembleia Legislativa. 

Nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa n.º 18/2016/A, de 06 de dezembro, a 

matéria em apreço é da competência da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente 

e Trabalho. 

 

Capítulo III 

APRECIAÇÃO DA INICIATIVA 

_____________________________________________________________________________ 

O proponente começa, em sede de exposição de motivos, por referir que “Os Açores 

iniciaram a implementação do seu sistema de cadastro – Cadastro Geométrico da 

Propriedade Rústica – nos anos 40-50 do século passado. Tratava-se de um sistema mais 

moroso em que o levantamento era efetuado com base em trabalhos de campo e se recorria 

ao registo manual. No entanto, e apesar de se ter avençado para algum processo de 
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informatização dos dados, poucos desenvolvimentos foram registados no sentido de 

prosseguir com os trabalhos feitos na Região.” 

Posteriormente, após análise e considerações ao quadro legal relativo a esta matéria, 

sustenta-se que é “essencial a criação de condições e mecanismos para a implementação 

de um processo de recolha, armazenamento, tratamento e atualização de informação 

cadastral […] de forma eficaz, célere e pouco onerosa.” 

Neste sentido, defende o proponente “que a adoção adaptada do regime experimental da 

execução, exploração e acesso à informação cadastral – SINERGIC, será uma forma de 

suprir a escassa cobertura territorial do cadastro predial, já que permitirá uma 

simplificação e desburocratização dos procedimentos de execução e conservação do 

cadastro.”  

Assim, a iniciativa em apreciação pretende, em concreto, o seguinte: 

1. Recomendar ao Governo Regional dos Açores que proceda à aplicação das devidas 

ações e medidas com vista à criação e implementação de um Sistema Regional de 

Exploração e Gestão de Informação Cadastral com cobertura integral do território; 

2. Recomendar ao Governo Regional que, previamente à implementação de um 

Sistema de Cadastro Predial nos Açores, elabore um Plano de Execução, a concluir 

e a divulgar no prazo máximo de seis meses, que inclua forçosamente um 

cronograma para a implementação de Sistema Regional de Cadastro, em prazo não 

superior a 5 anos; 

3. Recomendar ao Governo Regional que na elaboração do Plano de Execução se 

considere, igualmente, a mobilização dos adequados meios políticos, 

administrativos, legislativos, financeiros, humanos e tecnológicos, atendendo à 

premência do processo e aos respetivos recursos e meios disponíveis na Região, que 

deverão ser potenciados.  
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Capítulo IV 

CONTRIBUTOS DE OUTRAS ENTIDADES 

_______________________________________________________________________________ 

 
a) Audição do proponente 

A Comissão procedeu à audição do proponente na sua reunião de 09 de julho de 2018. 

Na qualidade de proponente, o Deputado António Vasco Viveiros, em representação do 

Grupo Parlamentar do PSD, disse, em explicação da iniciativa, que o objetivo é que a 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomende ao Governo Regional 

a adoção do regime experimental da execução, exploração e acesso à informação cadastral 

– SINERGIC, como forma de suprir a escassa cobertura territorial do cadastro predial, já 

que permitirá uma simplificação e desburocratização dos procedimentos de execução e 

conservação do cadastro. 

Referiu que a iniciativa pretende, em concreto, recomendar ao Governo Regional dos 

Açores que proceda à aplicação das devidas ações e medidas com vista à criação e 

implementação de um Sistema Regional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral 

com cobertura integral do território; que, previamente à implementação de um Sistema de 

Cadastro Predial, elabore um Plano de Execução, a concluir e a divulgar no prazo máximo 

de seis meses, que inclua forçosamente um cronograma para a implementação de Sistema 

Regional de Cadastro, em prazo não superior a 5 anos; que na elaboração do Plano de 

Execução considere, igualmente, a mobilização dos adequados meios políticos, 

administrativos, legislativos, financeiros, humanos e tecnológicos, atendendo à premência 

do processo e aos respetivos recursos e meios disponíveis na Região, que deverão ser 

potenciados. 
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a) Audição do Bastonário da Ordem dos Advogados (OA). 

A Comissão procedeu à audição da Ordem dos Advogados na sede da Ordem, em Lisboa, 

no dia 22 de novembro de 2018. Pela Ordem dos Advogados estiveram presentes o seu 

Bastonário, Dr. Guilherme Figueiredo, e a Vice-Presidente, Dra. Ana Isabel Barona. 

O Presidente da Comissão, Francisco Coelho, PS, fez a apresentação de cumprimentos 

passando de seguida a palavra à Deputada Catarina Chamacame Furtado para fazer a 

apresentação da iniciativa em nome do proponente. 

A Deputada Catarina Chamacame Furtado, PSD, iniciou a sua intervenção fazendo o 

enquadramento do diploma, referindo que em algumas ilhas existe algum registo 

cadastral, de que é exemplo a ilha de São Miguel, mas que na maior parte dos casos o 

mesmo se encontra desatualizado e que em algumas ilhas o mesmo é inexistente.  

No enquadramento fez-se ainda referência à proposta de Lei n.º 161/XIII que “mantém em 

vigor e generaliza a aplicação do sistema de informação cadastral simplificada”, proposta 

essa que na exposição dos motivos aponta que o conhecimento dos limites e da titularidade 

da propriedade é imprescindível para as atividades de planeamento, gestão e apoio à 

decisão sobre a ocupação e uso do território, sendo o cadastro predial, nesse sentido, 

apresentado como “uma ferramenta indispensável para a gestão do território e para o 

desenvolvimento sustentável de políticas públicas em diferentes domínios”.  Acrescentou 

que no que se refere às competências e atribuições, a proposta de Lei prevê que a Direção 

Geral do Território é a autoridade nacional responsável pelo cadastro geométrico da 

propriedade rústica (CGPR) e pelo cadastro predial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 172/95, 

de 18 de julho, e pelo Sistema Nacional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral 

(SINErGIC), não tendo, portanto, sido acauteladas as competências próprias da Região 

Autónoma dos Açores ao nível do ordenamento do território e da exploração e gestão da 

informação cadastral. 
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Posteriormente tomou da palavra o Bastonário, Dr. Guilherme Figueiredo, que iniciou a 

sua intervenção referindo que a Ordem dos Advogados considera ser completamente 

necessário a implementação do número individual do prédio. 

Referiu que o País precisa de desburocratizar o processo de registo para efeitos cadastrais, 

registrais e matriciais, que, neste momento, é muito descritivo e que, por vezes, o mesmo 

não existe na matriz predial. Levando a que as pessoas sejam muitas vezes enganadas, ou 

seja, compram um terreno, mas na prática o terreno é um local indivisível. Defendeu ser 

necessário haver demarcação de terrenos e de áreas. Fez referência à empresa 

GEOJUSTIÇA, Soluções Geográficas de Apoio à Justiça, sedeada em Braga, referindo ser a 

que melhor cartografia tem do território português. 

Reforçou a ideia que a Ordem tem defendido, nomeadamente, o Número de Identificação 

do Prédio (NIP) reconhecendo, no entanto, não ser fácil a sua aplicação. Deu como exemplo 

da necessidade de um melhor trabalho ao nível de registo de prédios o caso dos incêndios, 

de 2017, onde não se conseguiu saber a quem pertenciam muitos dos terrenos afetados. 

Em muitas das situações tinham sido terrenos herdados por pessoas que depois os 

fragmentaram. Reforçou o facto de a Ordem ser favorável ao número individual do prédio. 

Por fim, aludiu que a OA fez um protocolo com o Ministério do Ambiente para regular a 

inscrição dos seus associados na lista de técnicos de cadastro predial habilitados a exercer 

a atividade no território nacional, e que prevê a definição dos requisitos para 

reconhecimento da experiência profissional na área, bem como os requisitos para formação 

já realizadas e a realizar destinada a complementar a pré-existente. Disse ainda que o 

Protocolo não está no regulamento, mas que, entretanto, a Ordem irá disponibilizar a 

formação para que aquando da regulamentação comecem a trabalhar de imediato.  

Informou que irão reunir com o representante da Ordem nos Açores, Conselho Geral dos 

Açores, Dr. Elias Pereira, para ver como nos Açores se pode fazer a formação de técnicos 

de Cadastro.  
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O Presidente da CAPAT Francisco Coelho (PS) referiu que o NIP – Número de 

Identificação do Prédio - é uma questão essencial também nos Açores, e que um dos 

exemplos dessa necessidade foi o caso do Bairro de Santa Rita, na ilha Terceira, onde houve 

necessidade de recorrer a outros meios para se conseguir legalizar os terrenos. Mencionou 

que nos Açores, na ilha do Corvo, em 2015, foi feito um processo idêntico de levantamento 

cadastral. Por fim, reforçou a importância das regiões autónomas na participação de todo 

o processo. 

A representante da Ordem Dra. Ana Barona interveio reforçando a importância de haver 

o registo único, mas que a sua aplicação pode ser muito complicada por não haver, neste 

momento, um conhecimento cabal do território nacional. Referiu que a Direção Geral do 

Território é a entidade que mais tem trabalhado no processo de registo. Mencionou o 

protocolo feito entre a OA e o Ministério do Ambiente, disponibilizando-se para enviar o 

protocolo referido, para os serviços da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores. 

Não havendo mais questões o Presidente da Comissão, Francisco Coelho, agradeceu a 

disponibilidade da Ordem dos Advogados e deu por encerrada a audição.  

b) Audição da Ordem dos Notários (ON). 

A Comissão procedeu à audição da Ordem dos Notários na sede da Ordem, em Lisboa, no 

dia 22 de novembro de 2018. Pela Ordem dos Notários esteve presente o seu Bastonário, 

Dr. António Jorge da Silva. 

O Presidente da Comissão, Francisco Coelho, fez a apresentação de cumprimentos 

passando de seguida a palavra à Deputada Catarina Chamacame Furtado para fazer a 

apresentação da iniciativa em nome do proponente. 

A Deputada Catarina Chamacame Furtado, PSD, iniciou a sua intervenção fazendo o 

enquadramento do diploma referindo que o projeto tem como objetivo recomendar ao 

Governo dos Açores a implementação de um sistema de exploração e gestão de informação 
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cadastral com cobertura integral do território, a elaboração de um plano de execução e a 

mobilização dos meios adequados para a sua implementação. 

O Representante da Ordem dos Notários, Dr. Jorge Silva, referiu que a ON defende um 

registo que permita terminar com a amálgama de registos em que há duplicação de prédios 

e matrizes e que, nessa medida veem como positiva a iniciativa. No entanto, na sua opinião 

as entidades locais têm que ser ouvidas.  

Disse ainda ser necessário haver meios humanos que permitam a realização do registo, 

bem como a georreferenciação. 

Mais concretamente quanto à proposta de Projeto de Resolução do PSD referiu que a ON 

é a favor da autonomia em todos os sentidos, daí, no seu entender, fazer todo o sentido 

que possa existir regionalmente uma entidade cadastral. Referiu ser importante criar-se 

entidades intermédias que consigam suprimir as dificuldades com a referenciação. 

Reforçou que a publicação via Internet devia ser obrigatória porque existem muitos 

proprietários que não estão em Portugal.  

Referiu ainda que a elaboração da georreferenciação tem sido uma grande lacuna. Que 

falta indicação da importância de sessões de esclarecimento sobre o cadastro e registo de 

informação cadastral para que não suceda com o cadastro o que sucedeu com a legislação 

do arrendamento. 

Afirmou que concorda com o Projeto de Resolução pois é importante ter em conta as 

especificidades regionais, tendo referido que existem maiores ganhos da 

desmaterialização no interior e em ilhas. 

O Presidente da Comissão, Francisco Coelho, referiu a Lei n.º 78/2017, de 17 de agosto, 

que cria um sistema de informação cadastral simplificada, reforçando a necessidade de 

haver uma certeza jurídica e uma plataforma única. Disse que, por vezes, o direito fiscal 

cria brechas e ao criar-se uma plataforma única pode ser uma forma de melhor controlar 

essa possibilidade.  Afirmou ter também consciência de que a sua implementação poderá 
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ser difícil, mas que tem que haver um esforço de todos pelo facto de a plataforma única ser 

muito necessária. Por fim, disse que iniciativa do PSD tem o mérito de chamar à atenção 

para a necessidade crucial de encontrar formas de simplificação dos procedimentos do 

processo de registo. 

 O Bastonário da ON tomou novamente da palavra para referir ser muito importante uma 

campanha que permita aos cidadãos verem o impacto que terá nas suas vidas a 

implementação do registo único. Referiu igualmente que ao contrário do que se passou no 

passado será necessário a plataforma ter em conta as realidades das regiões autónomas. 

Disse ser vantajoso ter o cadastro atualizado e ágil até para a aquisição de terrenos à 

distância, para que não haja surpresa a nível do tamanho dos terrenos. Disse, no seu 

entendimento, ser também um grande incentivo para a economia nacional. Reforçou a 

ideia de ser importante que nos Açores o registo cadastral seja rapidamente implementado. 

Por fim, referiu que se houver uma plataforma nacional poderá facilitar os negócios 

jurídicos e profissionais, principalmente nos sítios onde há mais emigração, por isso, um 

sistema de informação cadastral simplificado é algo que terá um impacto muito positivo 

para os cidadãos. 

Não havendo mais questões o Presidente da Comissão, Francisco Coelho, agradeceu a 

disponibilidade da Ordem dos Notários e deu por encerrada a audição. 

  

c) Audição da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da 

Natureza, Dra. Célia Ramos.  

A Comissão procedeu à audição da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e 

Conservação da Natureza, em Lisboa, no dia 22 de novembro de 2018. A Secretária de 

Estado fez-se acompanhar da Diretora Geral do Território, Fernanda do Carmo. 

O Presidente da Comissão, Francisco Coelho, fez o enquadramento da iniciativa passando 

posteriormente a palavra à deputada Catarina Furtado para apresentação da iniciativa.  
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A Deputada Catarina Chamacame Furtado, PSD, iniciou a sua intervenção fazendo o 

enquadramento do diploma referindo que o projeto tem como objetivo recomendar ao 

Governo dos Açores a implementação de um sistema de exploração e gestão de informação 

cadastral com cobertura integral do território, a elaboração de um plano de execução e a 

mobilização dos meios adequados para a sua implementação. Reforçou que a proposta tem 

como principal objetivo a aplicação na RAA da Lei 78/2017, de 17 de agosto. Questionou 

sobre a proposta de Lei n.º 161/XIII que “mantém em vigor e generaliza a aplicação do 

sistema de informação cadastral simplificada”, nomeadamente sobre a articulação a 

efetuar entre as entidades envolvidas e que detém informações sobre o prédio e no caso da 

informação cadastral e das atribuições a atribuir à DGT, a forma como serão acauteladas 

as competências próprias da Região Autónoma dos Açores nesse âmbito e se estava a ser 

efetuada algum tipo de articulação com a Região. Questionou ainda sobre as etapas 

previstas para a cobertura do território nacional nos trabalhos de registo simplificado da 

informação predial e sobre a falta de técnicos de cadastro na Região.  

A Secretária de Estado tomou a palavra referindo que no regime experimental da 

execução, da exploração e do acesso à informação cadastral, com vista à criação do Sistema 

Nacional de Exploração e Gestão Cadastral (SINERGIC), projeto piloto, está muito 

presente a questão da descentralização e o facto de ser preciso trabalhar junto das pessoas 

e das entidades locais. Reforçou que é o que se está a fazer.  Estão a tentar fechar as peças 

do SINERGIC para depois se fazer o trabalho. Informou que estão a fazer um trabalho ao 

nível dos Ministérios: Ordenamento do Território, Justiça e Fiscalidade nesse sentido. 

Referiu que com o SINERGIC conseguiu-se saber quem são os donos dos terrenos e onde 

estão e que o que falta fazer é a remarcação do cadastro e que a plataforma terá todo a 

informação cadastral simplificada. Fez referência ao protocolo feito com a Ordem dos 

Advogados para formação técnica na área. 

Disse estarem a finalizar as configurações do SINERGIC, que conta com sete fases. Referiu 

que o Sistema foi concebido em 2007 e implementado formalmente a partir de 2013, que os 
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trabalhos foram realizados com a articulação da informação de 2013 a 2015 e que ainda não 

estão concluídos, que estão em fase de compilação da informação e verificação de 

reclamações. Informou ter havido consulta pública aos proprietários. Referiu que o 

problema do Sistema tem sido a interoperabilidade com outras entidades e sistemas e a 

própria natureza declarativa associada. 

Disse que enquanto decorre a fase de reclamação pública o Governo da República teve a 

iniciativa de procura de proprietários das matrizes, e que há casos em que sabem 

exatamente as coordenadas noutros casos não. Disse estar a haver uma grande 

proatividade por parte do Governo da República e que a articulação entre os diferentes 

departamentos foi e está a ser muito interessante, mas que se percebeu que ainda há muito 

trabalho a fazer e um longo percurso a percorrer. 

Reforçou que todos os prédios onde não houver conflitos estão prontos para o registo 

cadastral. Por fim, referiu esperar que a proposta de lei em discussão na Assembleia da 

República (Proposta de Lei n.º 161/XIII) seja aprovada para que se consiga a atualização 

dos registos e a associação da dimensão geométrica. Disse ser um processo complexo, no 

qual acreditam, mas que não se consegue de um momento para o outro. Referiu que a DGT 

está a preparar a forma de agregar, conservar e atualizar a informação cadastral para o 

sistema simplificado. Acrescentou que estão ainda numa fase de transição e avaliação e 

que portante existe ainda muita coisa que não está completamente desenhada e pensada.  

O Deputado Alonso Miguel perguntou se o processo teria sempre o seu início na Matriz 

Predial. 

A Secretária de Estado respondeu que sim, que o registo será sempre feito em primeiro 

lugar nas Finanças. 

Não havendo mais questões o Presidente da Comissão, Francisco Coelho, agradeceu a 

disponibilidade da Secretária de Estado e deu por encerrada a audição.  
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d) Audição da Autoridade Tributária e Aduaneira (ATA) 

A Comissão procedeu à audição da Autoridade Tributária e Aduaneira, em Lisboa, no dia 

19 de fevereiro de 2019. Pela Autoridade Tributária e Aduaneira estiveram presentes o 

Eng.º Mário Campos, a Dra. Ana Cabral, o Eng.º Carlos Melo, o Eng.º Nelson Pinto e a Dra. 

Lurdes Ferreira. 

A Senhora Deputada Graça Silva, em substituição do Presidente da Comissão, Francisco 

César, fez o enquadramento da iniciativa passando posteriormente a palavra à deputada 

Catarina Furtado para apresentação da iniciativa.  

A Deputada Catarina Chamacame Furtado, PSD, iniciou a sua intervenção fazendo o 

enquadramento do diploma referindo que o projeto tem como objetivo recomendar ao 

Governo dos Açores a implementação de um sistema de exploração e gestão de informação 

cadastral com cobertura integral do território, a elaboração de um plano de execução e a 

mobilização dos meios adequados para a sua implementação. Reforçou que a proposta tem 

como principal objetivo a aplicação na RAA da Lei 78/2017, de 17 de agosto. Questionou 

sobre a proposta de Lei n.º 161/XIII que “mantém em vigor e generaliza a aplicação do 

sistema de informação cadastral simplificada”, nomeadamente sobre a articulação a 

efetuar entre as entidades envolvidas e sobre o papel da ATA, nomeadamente no que se 

refere ao BUPI. 

A Representante da ATA, Dra. Lurdes Ferreira, referiu que o sistema criado pela Lei n.º 

78/2017, de 17 de agosto nasceu para ser implementado em 10 concelhos, em experiência 

piloto, e que neste momento está na AR para aprovação uma proposta de lei que prevê a 

sua implementação em todo o País. Disse ter sido um trabalho conjunto de vários 

departamentos governamentais, em interação, de forma a complementar toda a 

informação. Declarou não haver, no momento, condições por parte da ATA para adiantar 

mais informação e que o diploma está na AR para apreciação na especialidade. De 

qualquer forma referiu que todo o processo está a ser acompanhado pelo Ministério da 

Justiça. 
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A Deputada Sónia Nicolau, do PS, referiu que a proposta em análise na AR já teve parecer 

do GRA e que sendo uma matéria nacional é também competência da RAA. Referiu que o 

SINERGIC, projeto piloto, teve participação de uma freguesia da ilha Terceira. Reforçou 

dizendo que sendo o ordenamento do território uma competência regional importa que 

haja uma colaboração direta com a Região. Perguntou se da aplicação da Lei n.º 78/2017, 

de 17 de agosto há algum relatório com informação que aponte as dificuldades que têm 

sido levantadas e como vê a ATA a relação com cada município na proposta que está na 

AR. Perguntou ainda se todos os concelhos abrangidos pelo projeto piloto tiveram um 

balcão BUPi e para carregar toda a informação, qual a perceção do tempo que levou. 

A Representante da ATA, Dra. Lurdes Ferreira, disse desconhecer a existência de 

relatório. Quanto à questão dos municípios da RAA disse que terão o mesmo tipo de 

relacionamento que todos os restantes nacionais. Disse não haver nenhuma especificidade 

que justifique tratamento diferenciado.  

Referiu que o papel da ATA não foi primordial no processo e que quem liderou o mesmo 

foi o Ministério da Justiça e que a colaboração da ATA foi de mero fornecimento da 

informação. 

O Dr. Mário Campos, também em representação da ATA referiu que a filosofia do projeto 

foi pôr à disponibilidade das pessoas para que fossem as próprias a completar a 

informação. Respondeu que sim, que existiram balcão (BUPi) em todos os concelhos, mas 

que os mesmos são do IRN e não da ATA. Quanto à perceção da demora de carregamento 

da informação disse não terem essa perceção. 

 A Deputada Catarina Chamacame Furtado perguntou se, sendo o objetivo primeiro o 

conhecimento do território, não deveria ter um sistema do qual se tivesse consequências 

territoriais. 
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A Dra. Ana Cabral respondeu dizendo que caberá ao legislador fazer a interpretação. 

Levantou a questão sobre se com o pretendido no Projeto de Resolução não possibilitará a 

duplicação de informação e até diferente informação sobre o mesmo prédio. 

A Deputada Catarina Chamacame Furtado questionou se não deveria haver maior 

ambição por parte da ATA, até pelos benefícios tributários e de segurança do direito da 

propriedade associados à existência de informação cadastral completa. 

O Dr. Mário Campos referiu que é determinante que o balcão único não seja desvirtuado, 

mas sim complementado ao nível regional, que o principal objetivo é o conhecimento do 

território e que só depois podem ser tiradas outras consequências, não cabendo à ATA 

qualquer tipo de ação além disso, cabendo-lhe apenas o carregamento da plataforma no 

âmbito do que foi determinado. 

Não havendo mais questões a Senhora Deputada e Relatora da Comissão, Graça Silva, 

agradeceu a disponibilidade da Autoridade Tributária e Aduaneira e deu por encerrada a 

audição.  

e) Audição do Instituto dos Registos e Notariado (IRN)  

A Comissão procedeu à audição do Instituo de Registos e Notariado (IRN), em Lisboa, no 

dia 22 de fevereiro de 2019. Pelo Instituo de Registos e Notariado (IRN) estiveram 

presentes a Dra. Filomena Rosa, a Dra. Sofia Carvalho e o Dr. Bruno Maia. 

O Presidente da Comissão, Francisco César, fez o enquadramento da iniciativa passando 

posteriormente a palavra à deputada Catarina Furtado para apresentação da iniciativa.  

A Deputada Catarina Chamacame Furtado, PSD, iniciou a sua intervenção fazendo o 

enquadramento do diploma referindo que o projeto tem como objetivo recomendar ao 

Governo dos Açores a implementação de um sistema de exploração e gestão de informação 

cadastral com cobertura integral do território, a elaboração de um plano de execução e a 

mobilização dos meios adequados para a sua implementação. Reforçou que a proposta tem 
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como principal objetivo a aplicação na RAA da Lei n.º 78/2017, de 17 de agosto. Referiu 

que a lei que for aprovada deverá salvaguardar a sua adaptação às Regiões Autónomas. 

De seguida perguntou sobre que diligências tinham sido feitas, junto do Governo dos 

Açores para a elaboração da Proposta de Lei n.º 161/XIII. Por fim, perguntou se o IRN 

podia facultar o relatório que antecedeu ao processo legislativo. 

A Representante do IRN, Dra. Sofia Carvalho respondeu que sim, que iriam 

disponibilizar o relatório. Quanto à Proposta de Lei n.º 161/XIII referiu que não choca com 

as competências regionais porque o projeto não versa sobre o ordenamento. 

Referiu que está previsto que a informação existente seja integrada e que para os restantes 

municípios será feito o mesmo processo do que foi feito no projeto piloto, com um prazo 

de adesão à semelhança do efetuado no projeto piloto. 

O Presidente da Comissão, Francisco César, interveio para questionar sobre se com a nova 

lei o que será feito é uma interligação de toda a informação cadastral. Referiu que o GRA 

tem competência na informação de registo cadastral e se, assim sendo, com o novo regime 

o GRA deixa de ter essas competências. 

A Dra. Sofia Carvalho respondeu que o objetivo não é chocar com as competências da 

Região, mas sim trabalhar em conjunto.  

O Deputado Paulo Estevão, do PPM, referenciou que a questão que se coloca, e que 

entronca na questão do Deputado Francisco César, é ao nível do processo legislativo. 

A Representante do IRN, Dra. Sofia Carvalho, referiu que as competências sobre as 

iniciativas cadastrais são nacionais, de que é também exemplo, o caso dos registos (IRN) 

dos automóveis nos Açores e Madeira. 

Não havendo mais questões o Presidente da Comissão, Francisco César, agradeceu a 

disponibilidade da Representante do IRN, Dra. Sofia Carvalho e deu por encerrada a 

audição.  



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

 

 

f) Audição da Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo (SREAT) 

A Comissão procedeu à audição da Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo, 

acompanhada pelo Diretor Regional do Ambiente, no dia 21 de março de 2019, na 

delegação da Assembleia Regional dos Açores, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel.  

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo iniciou a sua intervenção com 

uma breve contextualização do Cadastro Predial nos Açores referindo que, tal como 

acontece no país no seu todo, onde as tentativas de trabalhar a área cadastral têm mais de 

dois séculos de história, sem grande sucesso, na Região, os resultados também não foram 

os desejados. 

Mencionou que existem apenas quatro concelhos nos Açores com cadastro geométrico da 

propriedade rústica: Ponta Delgada (concluído em 1974 e revisto em 1996); Vila Franca do 

Campo (concluído em 1975); Lagoa (concluído em 1977) e Ribeira Grande (concluído em 

1986). 

Acrescentou que, entre 1993 e 1995, iniciaram-se trabalhos de elaboração do cadastro 

geométrico da propriedade rústica em Santa Maria, alargados à propriedade urbana, em 

1997. Contudo, nem um, nem outro entraram em vigor. Para além disso, em 2011 e 2012, 

foi desenvolvido, na freguesia do Cabo da Praia, no Concelho da Praia da Vitória, um 

projeto-piloto que teve como objetivo aferir a viabilidade técnica e financeira de 

implementação do SINERGIC a toda a Região, não se tendo dado seguimento ao processo 

para o qual, mesmo sem considerar os custos dos trabalhadores da administração regional 

autónoma alocados ao projeto, a sua generalização para abrangência de todo o território 

regional exigiria um investimento global superior a 10 milhões de euros. 

Continuou explicando que foi em 2016 que os serviços de cartografia e cadastro dos Açores 

passaram a integrar a Direção Regional do Ambiente, e, não obstante as dificuldades 
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conhecidas e todo o histórico referido, a decisão foi de avançar, de imediato, com a 

conceção e desenvolvimento de um modelo de cadastro para os Açores, por se entender 

que não se poderia continuar a adiar esta situação e que os Açores tinham de dispor de um 

sistema cadastral fiável e generalizado. 

Nesse âmbito, referiu, foi realizada em 2017 a candidatura de um Projeto ao FEDER, que 

prevê a conceção e execução do cadastro predial dos Açores, pretendendo-se que a Região 

passe a dispor, no mais curto espaço de tempo possível, de um sistema de informação 

cadastral integral, isto é, que abranja todo o território e todo o tipo de propriedade. 

Explicou que, entre 2012 e 2018, foi efetuada a vectorização de toda informação constante 

do cadastro geométrico da propriedade rústica dos quatro concelhos de São Miguel onde 

este vigora, bem como dos dados referentes à ilha de Santa Maria e que, em 2017 e 2018, 

foram adquiridas imagens de satélite de todas as ilhas, com uma resolução espacial de 30 

cm, para produção dos ortofotomapas que servirão de base à identificação dos prédios e 

ao carregamento, através da plataforma de informação cadastral, da sua representação 

gráfica georreferenciada.  

No âmbito do projeto referido em 2018, foram, também, adquiridos vários equipamentos 

para utilização nos trabalhos de campo, designadamente um drone e tablets, bem como 

computadores, impressoras e leitores de cartão de cidadão para os balcões de apoio que 

existirão em todas as ilhas, junto dos Serviços de Ambiente. 

Afirmou que, ainda em 2018, e na sequência da vectorização da informação do cadastro 

geométrico, procedeu-se à uniformização de toda a informação e à criação das respetivas 

bases de dados, que alimentarão a plataforma de informação cadastral e desenvolveu-se a 

estrutura de backoffice. 

Referiu que, no presente momento, decorrem os procedimentos para a contratação de 

técnicos de cadastro para apoio ao tratamento da informação adquirida através da 
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plataforma, e ainda para a aquisição de serviços de desenvolvimento das aplicações e 

estrutura de visualização da plataforma de informação cadastral.  

Explicou que o pretendido é uma plataforma de informação cadastral intuitiva e 

vocacionada para o uso do cidadão, permitindo a pesquisa de informação predial e o ponto 

de situação sobre processos cadastrais, bem como o carregamento da representação gráfica 

georreferenciada dos prédios, permitindo a recolha de um conjunto de dados exaustivo, 

metódico e atualizado, caraterizador e identificador das propriedades existentes no 

território, garantindo que, de uma forma atualizada e imediata, cada cidadão possa aceder 

à plataforma e consultar ou alterar a respetiva informação predial. 

Acrescentou que, tendo em conta que nem todos os cidadãos têm a mesma facilidade no 

acesso às tecnologias de informação e comunicação e que, por melhor que seja a 

plataforma, podem sempre surgir dúvidas quanto ao conteúdo técnico da mesma, a DRA 

instalará em todas as ilhas gabinetes de apoio com equipamento disponível para o acesso 

à plataforma, garantindo também a presença de, pelo menos, um técnico que prestará o 

apoio necessário aos utilizadores. Para além disso, e uma vez que a plataforma vai permitir 

ao cidadão juntar informação topográfica da sua responsabilidade com a representação 

gráfica georreferenciada dos prédios, irão ser promovidas ações de formação para técnicos 

de topografia sobre os procedimentos de levantamento cadastral.  

Salientou que o projeto tem por objetivo caraterizar todos os prédios, rústicos e urbanos, 

identificando os seus limites, bem como os seus proprietários ou titulares de direitos, e 

efetuar a associação com os respetivos dados existentes no Registo e na Matriz Predial. 

Referiu ainda estar a ser desenvolvido o regime normativo (proposta de decreto legislativo 

regional) para ser remetido à ALRAA até ao final do primeiro semestre de 2019, razão pela 

qual considerou ser extemporânea a iniciativa do PSD, por recomendar que se inicie o que 

já está a ser feito pela Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo desde há quase 

dois anos. Afirmou ainda que esta iniciativa não acompanha a tendência nacional – 
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refletida na Proposta de Lei n.º 161/XIII (que generaliza a aplicação do sistema de 

informação cadastral simplificada, instituído pela Lei n.º 78/2017, de 17 de agosto) – e que 

aponta, claramente, para que o SINErGIC ceda, a prazo, perante um sistema de informação 

cadastral simplificada. 

Em fase de pedidos de esclarecimento, a Deputada Catarina Chamacame Furtado (PSD) 

começou por questionar se os 10 milhões referenciados se destinavam exclusivamente ao 

projeto piloto do Cabo da Praia ou se seriam para a cobertura integrar do território 

regional. Perguntou igualmente qual o número de técnicos de cadastro que se previam 

contratar e se os mesmos estariam disponíveis uma vez que ficamos à margem do 

protocolo celebrado entre a Ordem dos Advogados e a Direção Geral do Território para a 

formação destes técnicos. Quis saber ainda quantas ações de formação de topografia se 

previam ministrar e para quantos técnicos estavam previstas assim como por quem 

deverão as mesmas ser ministradas. Questionou também sobre o prazo de conclusão. 

Em resposta, o Diretor Regional do Ambiente esclareceu que o projeto piloto do Cabo da 

Praia, que decorreu durante sensivelmente um ano, custou 50 mil euros, valor que não 

inclui custos de pessoal porque este foi um projeto exclusivamente desenvolvido pelos 

técnicos da Direção dos Serviços de Cartografia e Informação Geográfica. Acrescentou que 

extrapolando esse custo para a Região, sem implicar custos de pessoal, os valores 

apontavam para um custo de aplicação do SINErGIC à Região, naqueles moldes, de cerca 

de 10 milhões de euros. Referiu que no caso da Região não se pretende implementar o 

processo típico do SINErGIC, já que o que haverá será mais dinâmico. 

Relativamente às admissões, referiu que o que está previsto é a contratação de 1 técnico 

superior na área do cadastro e de 2 ou 3 assistentes técnicos para a área de tratamento de 

dados, encontrando-se estes processos já a decorrer. 

Quanto às formações, afirmou que a topografia cadastral tem regras e procedimentos 

distintos da topografia comum e que a formação abrangerá essas especificidades, sendo 
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promovidas formações presenciais nas ilhas onde haja um número mínimo de 10 inscritos. 

Quando não se verifique esse número mínimo de inscrições, a formação será 

disponibilizada para todas as ilhas através de um sistema de e-learning. Mencionou ainda 

que a estrutura dessa formação está a ser desenvolvida internamente pela Direção dos 

Serviços de Cartografia e Informação Geográfica e que será ministrada pelos técnicos da 

Direção Regional do Ambiente. 

Quanto ao prazo de conclusão, referiu que é preciso perceber o regime de cadastro que se 

pretende, bem como questões associadas aos direitos de posse dos prédios. São questões a 

definir no diploma, mas considera-se razoável 2 ou 3 anos para declaração voluntária e 

prazos adicionais para a declaração deferida.  

A Deputada Catarina Chamacame Furtado (PSD) interveio novamente para perguntar 

quanto despendeu o Governo Regional, nos últimos dois anos, em matéria de informação 

cadastral e se considerava o valor de 10 milhões de euros muito elevado para estender este 

levantamento a toda a Região atendendo aos benefícios que a ele estão associados.  

O Diretor Regional do Ambiente esclareceu que até à admissão da candidatura no âmbito 

do FEDER, o trabalho realizado foi feito com recursos internos, ou seja, técnicos da Direção 

Regional do Ambiente, sem custos além dos normais. Já no contexto da execução do 

projeto, que tem um valor de investimento aprovado na ordem dos 300 mil euros, a 

execução no momento é de 50% dessa candidatura, desenvolvida entre 2018 e 2019, a qual 

deverá estar concluída até ao final do corrente ano com a execução da totalidade dos 300 

mil euros. 

Acrescentou que se estima gastar um valor muito inferior aos referidos 10 milhões de euros 

para a cobertura integral do território, salientando que, neste momento, mais importante 

do que discutir os custos com a elaboração de um cadastro, são as consequências de não 

dispormos, no mais curto espaço de tempo, de um cadastro predial integral na Região. 
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Referiu que antes o problema residia na qualidade dos ortofotomapas, mas que hoje se 

consegue uma resolução muito boa e que a aquisição de ortofotomapas de todas a Região 

custou 90 mil euros, algo que antes não era possível, em qualidade e em preço. 

Tomou então a palavra o Deputado António Vasco Viveiros (PSD) mencionando que no 

atual programa do Governo não se encontra qualquer medida no sentido da 

implementação de um sistema de cadastro na Região, solicitando que se efetivamente 

existe um plano para implementação do sistema de cadastro da Região da parte do 

Governo Regional que o mesmo seja disponibilizado a esta Comissão. 

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo realçou alguma desconsideração 

pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Governo Regional, referindo que o 

plano existente havia acabado de ser apresentado e explicado a todos os presentes na 

Comissão. Reiterou a sua disponibilidade para qualquer esclarecimento em relação aos 

procedimentos que têm vindo a ser desenvolvidos, salientando que se alguma das 

medidas previstas na proposta do PSD não estivesse integrada, teria todo o gosto em 

aceitá-la, mas que, no entanto, tal não se verificava. 

A Deputada Catarina Chamacame Furtado (PSD) perguntou então quando se iniciou este 

projeto de implementação de um sistema de cadastro nos Açores uma vez que a proposta 

do PSD é de junho de 2018. 

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo respondeu que, a 26 de setembro 

de 2017, foi submetida uma candidatura ao FEDER com a designação de Plataforma Digital 

de Cadastro Predial dos Açores. Em simultâneo, foi proposta uma ação do Plano de 

Investimentos de 2018, em 30 de novembro de 2017, sendo que essa ação se designa 

concretamente Plataforma de Informação Cadastral. Em 21 de março de 2018, foi aprovada 

a candidatura ao FEDER, com o valor de aproximadamente 200 mil euros. 
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Interveio novamente o Deputado António Vasco Viveiros (PSD) reiterando que no 

programa do Governo Regional dos Açores não existe um objetivo para a criação de um 

sistema cadastral na Região. 

Em resposta, a Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo esclareceu que o 

desenvolvimento do processo cadastral se encontra implícito no programa do Governo, 

destacando a ação concreta que consta do Plano de Investimentos para 2018, com a 

designação Plataforma de Informação Cadastral, aprovada na Assembleia Legislativa 

Regional no final de 2017. 

 

g) Outras entidades 

Foram solicitados pareceres à Associação Florestal dos Açores – AFLORESTAÇORES; 

Câmara do Comércio e Indústria dos Açores – CCIA e Associação dos Municípios da 

Região Autónoma dos Açores - AMRAA, cujos pareceres se anexam ao presente relatório. 

 

Capítulo V 

CONCLUSÕES E PARECER 

_____________________________________________________________________________ 

O Grupo Parlamentar do PS absteve-se quanto à iniciativa com reserva de posição para 

Plenário.  

O Grupo Parlamentar do PSD emitiu parecer favorável quanto à iniciativa.  

O Grupo Parlamentar do CDS-PP absteve-se quanto à iniciativa com reserva de posição 

para Plenário. 

O Grupo Parlamentar do BE absteve-se quanto à iniciativa com reserva de posição para 

Plenário. 
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Com base na apreciação efetuada, a Comissão dos Assuntos Parlamentares, Ambiente e 

Trabalho deliberou, por maioria, emitir parecer favorável quanto ao Projeto de Resolução 

n.º 103/XI (PSD) – Criação e implementação de um sistema regional de exploração e gestão 

de informação cadastral para cobertura integral do território. 

 

Madalena do Pico, 24 de setembro de 2019 

 

A Relatora 

         

Marta Ávila Matos 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

A Presidente, 

 

Maria da Graça Silva 

 

 














