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DESIGNAÇÃO DO PROJETO 

CÓDIGO DO PROJETO 

OBJETIVO PRINCIPAL 

REGIÃO DE INTERVENÇÃO 

ENTIDADE BENEFICIÁRIA 

DATA DE APROVAÇÃO 

DATA DE INÍCIO 

DATA DE CONCLUSÃO 

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL 

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA 

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS 

Implementação do Sistema de Informação Cadastral Simplificado – Santo Tirso 

 Implementação do Sistema de 
Informação Cadastral Simplificado – 

Santo Tirso 
 
 

39.281.23 € 

€ 

 

NORTE-09-5762-FSE-000067 

Reforçar a capacidade institucional e uma administração pública eficiente 

AMP – Santo Tirso 

A presente operação destina-se a criar condições para os cidadãos identificarem os seus prédios rústicos através de um Sistema 

de Informação Cadastral Simplificado (SICS) e de um procedimento de representação gráfica georreferenciada (RGG) 

promovendo a partilha da informação entre entidades da Administração Local e Central. 

 

Esta medida constitui também uma excelente oportunidade para as autarquias aumentarem as suas competências na 

valorização do território, nomeadamente na defesa da floresta e na prevenção dos fogos florestais. 

 

Pretende-se com adesão ao Sistema Nacional de Informação Cadastral (SNIC): 

- Identificar os prédios que integram a Carta Cadastral, seja os que se encontram em regime de cadastro predial, seja os que, 

até 31 de dezembro de 2022, se encontram em regime de cadastro geométrico da propriedade rústica, bem como os prédios 

ao abrigo do regime jurídico da Informação Cadastral Simplificada; 

- Promover o conhecimento da estrutura fundiária do território coberto com prédios cadastrados e o conhecimento sobre a 

propriedade do solo; 

- Assegurar o acesso generalizado à informação cadastral pela Administração Pública, pelos cidadãos e pessoas coletivas, 

empresariais ou não, e disponibilizá-la no Balcão Único de Prédio (BUPi); 

- Potenciar a correspondência e harmonização da informação relativa aos prédios cadastrados com a informação constante 

das bases de dados das descrições prediais do IRN,I.P. e das bases de dados que contêm as inscrições matriciais da AT. 

 

O presente projeto tem como meta aumentar o número de prédios inscritos na matriz rústica objeto de representação gráfica 

georreferenciada no Município. 

 

Município de Santo Tirso 

03-05-2021 

APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL 

01-03-2021 

28-02-2023 

6.931.98 € 

€ 

 

46.213.21 € 

 


