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I. QUADRO DE REFERÊNCIA PARA A ATIVIDADE EM 2015 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DA DGT 

 

1.1. ENQUADRAMENTO 

A Direção-Geral do Território foi criada pela Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente 

e do Ordenamento do Território (Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 de janeiro), tendo sido a sua Lei Orgânica 

aprovada pelo Decreto-Regulamentar nº 30/2012, de 13 de março, que estabeleceu a missão, as 

atribuições e o tipo de organização interna desta direção-geral, reforçando as suas funções enquanto 

entidade nacional de ordenamento do território, do urbanismo, de cartografia, de cadastro, bem como dos 

sistemas de informação geográfica. 

A estrutura nuclear da DGT, bem como as competências das diversas unidades orgânicas nucleares 

encontra-se plasmada na Portaria n.º 224/2012, 27 de julho de 2012.  

Atualmente por força das alterações governamentais ocorridas em julho de 2013, a DGT encontra-se na 

tutela do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia (Decreto-Lei n.º 17/2014, de 4 de 

fevereiro), dependendo do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza. 

No decorrer do ano de 2014 terminaram os procedimentos concursais para efeitos de nomeação dos 

cargos de direção superior da DGT, tendo a Direção da DGT ficado definida em finais de novembro de 

2014. O Plano de Atividades para 2015 reflete a estratégia da nova Direção para o ano de 2015. 

 

1.2.  NATUREZA, MISSÃO E ATRIBUIÇÕES 

A DGT é um serviço central da administração direta do Estado dotado de autonomia administrativa que, de 

acordo com o definido no n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 de janeiro, e no n.º 1 do 

artigo 2.º do Decreto-Regulamentar n.º 30/2012, tem por missão prosseguir as políticas públicas de 

ordenamento do território e de urbanismo, bem como a criação e manutenção das bases de dados 

geográficos de referência. 

Destacam-se como principais atribuições da DGT: 
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1. Participar na definição das Políticas públicas de Ordenamento do Território e do Urbanismo, 

acompanhando a sua formulação, execução e promovendo a sua avaliação; 

2. Apoiar a definição e prossecução da política de cidades; 

3. Assegurar a execução da política nacional de cadastro; 

4. Promover a cobertura cartográfica do território; 

5. Assegurar a manutenção e o aperfeiçoamento do referencial geodésico nacional; 

6. Desenvolver, em conformidade com a diretiva INSPIRE, a infraestrutura nacional de dados 

espaciais; 

7. Criar e conservar as infraestruturas de dados espaciais associadas ao cadastro e ao ordenamento 

do território; 

8. Promover a disseminação de boas práticas de gestão territorial; 

9. Promover atividades de investigação e desenvolvimento na área da informação geográfica, 

ordenamento do território e urbanismo. 

Para além das atribuições definidas na sua Lei Orgânica, a DGT participa em comités, comissões e grupos 

de trabalho relacionados com informação geográfica, ordenamento do território e urbanismo, permanentes 

e conjunturais, nacionais e internacionais em representação do Ministério de tutela ou do Estado 

Português. 

 

1.3. ESTRUTURA DA DGT 

A DGT é dirigida por um diretor-geral, coadjuvado por três subdiretores-gerais, os quais exercem as 

competências que lhes forem delegadas ou subdelegadas. 

Junto do diretor-geral funciona um secretariado, uma assessoria técnica especializada e um Gabinete 

Jurídico (divisão diretamente dependente do diretor-geral). 

A DGT estrutura-se nas seguintes unidades orgânicas nucleares: 

a) Direção de Serviços de Ordenamento do Território (DSOT); 

b) Direção de Serviços de Informação Cadastral (DSIC); 

c) Direção de Serviços de Geodesia e Informação Geográfica (DSGIG); 
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d) Direção de Serviços de Regulação, Planeamento e Comunicação (DSRPC); 

e) Direção de Serviços de Gestão de Recursos Internos (DSGRI). 

As Delegações Regionais, previstas no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 30/2012, de 13 março, e 

no artigo 7.º da Portaria n.º 224/2012, de 27 de junho, são unidades flexíveis, em número de cinco, com 

competências no âmbito das atribuições da DGT, que prestam apoio às unidades orgânicas, quando 

solicitado: 

a) Delegação Regional do Norte, com sede em Santa Maria da Feira, e com um pólo em Mirandela 

b) Delegação Regional do Centro, com sede em Castelo Branco e um pólo em Condeixa-a-Nova. 

c) Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, com sede em Santarém. 

d) Delegação Regional do Alentejo, com sede em Beja. 

e) Delegação Regional do Algarve, com sede em Faro e um posto de atendimento em Portimão. 

 

O Conselho Científico da DGT é um órgão de consulta, apoio e participação na definição das linhas gerais 

de atuação e nas tomadas de decisão do Diretor-geral no que se refere à atividade científica da DGT. O 

conselho científico é composto por todos os que, a qualquer título, incluindo o de bolseiro, quer sejam 

cidadãos nacionais ou estrangeiros, exerçam atividade na DGT desde que estejam habilitados com o grau 

de doutor ou equivalente, tenham obtido aprovação nas provas a que se refere o n.º 2 do artigo 17.º do 

Decreto-Lei n.º 219/92, de 15 de outubro, ou ainda os que, não possuindo qualquer dessas qualificações, 

integrem a carreira de investigação em categoria igual ou superior à de investigador auxiliar ou a carreira 

docente universitária em categoria igual ou superior à de professor auxiliar. 
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ORGANOGRAMA DA DGT 
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2. OBJETIVOS DA DGT PARA 2015 

 

2.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

Objetivo Estratégico 1  

Colaborar na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas de ordenamento do 

território e do urbanismo, da informação geográfica, da cartografia, da geodesia e do cadastro. 

 

Objetivo Estratégico 2  

Assegurar a execução da política nacional de cadastro. 

 

Objetivo Estratégico 3  

Assegurar a execução das políticas nacionais de informação geográfica, cartografia e geodesia, bem 

como a criação e gestão de infraestruturas de dados espaciais. 

 

Objetivo Estratégico 4  

Promover a investigação, a disseminação de boas práticas e o desenvolvimento e difusão de 

orientações técnicas nos domínios do OT&U, da informação geográfica, da cartografia, da geodesia e 

do cadastro. 

 
 

Objetivo Estratégico 5  

Promover a eficiência e eficácia na organização e funcionamento da DGT. 
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2.2. QUAR - QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2015 

 

 

 

PESO:

Realizado

2013

Realizado

2014

Meta 

2015
Tolerância Valor Crítico Peso Mês (monitorização) Resultado Taxa de Realização Classificação

Ind1

Prazo de elaboração da regulamentação  decorrente 

do regime jurídico dos instrumentos de gestão 

territorial

NA NA 30-Nov 30 dias 15-0ut 100% #VALOR! #VALOR!

Realizado

2013

Realizado

2014

Meta 

2015
Tolerância Valor Crítico Peso Mês (monitorização) Resultado Taxa de Realização Classificação

Ind2 Data da entrada em produção do Fórum das Cidades NA NA 30-Dez 15 dias 01-Dez 100% #VALOR! #VALOR!

Realizado

2013

Realizado

2014

Meta 

2015
Tolerância Valor Crítico Peso Mês (monitorização) Resultado Taxa de Realização Classificação

Ind3
Data da conclusão do controle de qualidade nos 

sete concelhos abrangidos pelo SINERGIC
NA NA 30-Dez 15 dias 01-Dez 30% #VALOR! #VALOR!

Ind4
Data da conclusão da consulta pública nos sete 

concelhos abrangidos pelo SINERGIC
NA NA 30-Dez 30 dias 01-Dez 70% #VALOR! #VALOR!

PESO:

Realizado

2013

Realizado

2014

Meta 

2015
Tolerância Valor Crítico Peso Mês (monitorização) Resultado Taxa de Realização Classificação

Ind5
Prazo de conclusão da melhoria das Cartas de 

Ocupação do Solo 1995, 2007 e 2010
NA NA 20-Nov 20 dias 30-Out 50% #VALOR! #VALOR!

Ind6
Número de folhas das séries cartográficas nacionais 

atualizadas
NA NA 4 1 6 50% 0% Não atingiu

Realizado

2013

Realizado

2014

Meta 

2015
Tolerância Valor Crítico Peso Mês (monitorização) Resultado Taxa de Realização Classificação

Ind7

Data de conclusão do protótipo de aplicação para 

pesquisa de informação no Registo Nacional de 

Dados Geográficos

NA NA 30-Dez 15 dias 01-Dez 50% #VALOR! #VALOR!

Ind8

Número de ações de sensibilização e formação de 

criação de metadados e de serviços de informação 

geográfica

NA NA 3 1 5 50% 0% Não atingiu

PESO:

Realizado

2013

Realizado

2014

Meta 

2015
Tolerância Valor Crítico Peso Mês (monitorização) Resultado Taxa de Realização Classificação

Ind9

Tempo médio de resposta (d.u) a pedidos de 

informação  efetuados através da loja (para 90% dos 

pedidos)

NA NA 15 2 10 50% 0% Não atingiu

Ind10
Tempo médio  (d.u) de disponibilização de 

informação geográfica on-line
NA NA 14 2 10 50% 0% Não atingiu

Realizado

203

Realizado

2014

Meta 

2015
Tolerância Valor Crítico Peso Mês (monitorização) Resultado Taxa de Realização Classificação

Objetivos Operacionais (OOP)

Taxa de Realização do OOP3

Taxa de Realização do OOP4

Taxa de Realização do OOP5

Taxa de Realização do OOP6

EFICÁCIA

Taxa de Realização do OOP1

Taxa de Realização do OOP2

Indicadores

Peso:

Peso:

OOP2:  Promover a implementação e o acompanhamento da Estratégia Cidades Sustentáveis 2020

Peso:

OOP4: Assegurar, em coordenação com outras entidades, a cobertura cartográfica do território nacional

OOP1:  Participar na elaboração da legislação e regulamentação no âmbito da reforma do quadro legal e regulamentar do ordenamento do território

Indicadores

EFICIÊNCIA

Indicadores

O0P7:   Sensibilizar os cidadãos para as temáticas da informação geográfica  e do  ordenamento do território

Peso:
OOP3:  Manter e gerir o Sistema Nacional de Informação Cadastral

Peso:

Peso:

Indicadores

OOP5:  Gestão do Sistema Nacional de Informação Geográfica e do Igeo

OOP6:  Disponibilizar em tempo útil informação geográfica oficial

Indicadores

Indicadores

QUALIDADE

Indicadores

Peso:

Ind11

Número de conferências/workshops/seminários 

sobre informação geográfica e/ou ordenamento do 

Território realizados

NA NA 4 1 6 100% 0% Não atingiu -100%

#REF!Taxa de Realização do OOP7
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2.3. OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Com base nos objetivos estratégicos da DGT foram estabelecidos para o ano de 2015 os objetivos 

operacionais a prosseguir por cada unidade orgânica departamental. 

Estes objetivos operacionais foram relacionados com os projetos e atividades a desenvolver pela 

unidade orgânica, de forma a permitir a fixação dos objetivos das unidades orgânicas flexíveis e dos 

objetivos individuais dos dirigentes e dos trabalhadores. 

A relação entre os objetivos estratégicos e os objetivos operacionais é indicada no quadro seguinte. A 

relação entre os objetivos operacionais e os projetos e atividades é indicada no quadro do capítulo 

seguinte, que sistematiza os projetos e atividades a desenvolver por cada unidade orgânica. 

OE n OOp n 

Descriç

ão 

Descrição 

 

OE 1 

Colaborar na 

formulação, 

acompanhamento 

e avaliação das 

políticas públicas 

de ordenamento 

do território e do 

urbanismo, da 

informação 

geográfica, da 

cartografia, da 

geodesia e do 

cadastro 

 

OOp 1 
Participar na elaboração da legislação e regulamentação no âmbito da reforma do quadro 

legal e regulamentar do ordenamento do território, do urbanismo, da informação geográfica, 

da cartografia, da geodesia e do cadastro 

OOp 2 Promover a elaboração do novo Programa de Ação 2014-2020 do PNPOT, bem como o 

acompanhamento da sua implementação  

OOp 3 Observar as dinâmicas territoriais, bem como assegurar o acompanhamento e avaliação 

das práticas de gestão territorial. 

OOp 4 

Assegurar a articulação das políticas do ordenamento do território e de urbanismo com as 

políticas sectoriais, nomeadamente na intervenção na elaboração da legislação e 

regulamentação sectorial e na preparação e execução de políticas, programas e projetos 

de desenvolvimento territorial. 

OOp 5 

Intervir, nos termos previstos na lei, nos procedimentos de gestão territorial relativos à 

adoção de medidas de política de solos, à avaliação ambiental, à elaboração, 

acompanhamento, execução, depósito e compatibilização dos instrumentos de gestão 

territorial  

OOp 6 
Promover o acompanhamento das políticas de informação geográfica, cartografia, geodesia 

e cadastro. 

OOp 7 

Participar, no âmbito do modelo de governação estabelecido para os fundos estruturais e 

de investimento e em linha com as orientações estabelecidas no Portugal 2020, 

designadamente na definição, acompanhamento e avaliação das Abordagens Territoriais 

Integradas. 

OOp 8 Promover a implementação e o acompanhamento da Estratégia Cidades Sustentáveis 

2020 
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OE 2 

Assegurar a 

execução da 

política nacional 

de cadastro 

 

OOp 9 

Promover o desenvolvimento, a manutenção e gestão do Sistema Nacional de Informação 

Cadastral (SNIC) e do Sistema Nacional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral 

(SiNErGIC) 

OOp 10 

Assegurar o acompanhamento dos contratos das operações de execução do cadastro nos 

municípios de Loulé, S. Brás de Alportel e Tavira, Paredes e Penafiel e Oliveira do Hospital 

e Seia. 

OOp 11 Promover a conservação e gestão do cadastro geométrico da propriedade rústica 

OOp 12 
Promover a integração do cadastro geométrico da propriedade rústica no Sistema Nacional 

de Informação Cadastral 

OOp 13 
Assegurar a integração da informação de natureza cadastral no Sistema Nacional de 

Informação Cadastral 

OE 3 

Assegurar a 

execução das 

políticas nacionais 

de informação 

geográfica, 

cartografia e 

geodesia, bem 

como a criação e 

gestão de 

infraestruturas de 

dados espaciais.  

 

OOp 14 
Assegurar, em coordenação com outras entidades, a cobertura cartográfica do território 

nacional 

OOp15 
Promover, em coordenação com outras entidades, a elaboração e conservação da carta 

administrativa oficial de Portugal (CAOP)  

OOp 16 
Exercer as atividades necessárias à manutenção e aperfeiçoamento do referencial 

geodésico nacional 

OOp 17 
Constituir e manter bases de dados de informação geográfica e territorial, avaliando a sua 

conformidade técnica adequabilidade à gestão e ordenamento do território. 

OOp 18 

Assegurar a implementação da Diretiva INSPIRE em articulação com o Conselho de 

Orientação do Sistema Nacional de Informação Geográfica (CO-SNIG) e em conjunto com 

as entidades com responsabilidades perante a Diretiva INSPIRE.  

OOp 19 Promover a homologação de cartografia 

OOp 20 
Desenvolver, coordenar, gerir e monitorizar o funcionamento da infraestrutura nacional de 

dados espaciais e das infraestruturas temáticas 
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OE 4 

Promover a 

investigação, a 

disseminação de 

boas práticas de e 

o desenvolvimento 

e a difusão de 

orientações 

técnicas nos 

domínios do 

OT&U, da 

informação 

geográfica, da 

cartografia, da 

geodesia e do 

cadastro 

OOp 21 

Desenvolver produtos, aplicações, serviços e informação técnica ou de aplicação nos 

âmbitos do ordenamento do território, urbanismo, política de cidades, cartografia, geodesia, 

e  informação geográfica e sua gestão, prestando o apoio técnico indispensável à sua 

utilização 

OOp 22 

Promover, coordenar, apoiar, realizar, participar e divulgar programas e projetos de 

investigação científica, bem como de desenvolvimento experimental a nível nacional, 

comunitário e internacional, nos domínios do ordenamento do território, do urbanismo, da 

informação geográfica, da cartografia, da geodesia e do cadastro 

OOp 23 

Dinamizar, acompanhar, orientar e apoiar tecnicamente as práticas de gestão territorial, de 

produção e gestão de cartografia e de informação geográfica nos âmbitos nacional, 

regional e local, promovendo a concertação dos procedimentos e dos critérios técnicos 

aplicáveis e a divulgação de boas práticas, nomeadamente através de ações de formação 

OOp 24 
Participar nos programas comunitários e internacionais de gestão e produção de 

informação geográfica e de desenvolvimento territorial e urbano.  

OOp 25 

Representar o Estado Português nos organismos e comités internacionais relacionados 

com ordenamento do território, urbanismo, geodesia, cartografia, cadastro  e informação 

geográfica. 

OOp 26 

Elaborar normas técnicas nacionais nos domínios do ordenamento de território e 

urbanismo, da cartográfica, do cadastro e da informação geográfica e promover a sua 

adoção, apoiando e avaliando a sua aplicação 

OE 5 

Promover a 

eficiência e 

eficácia na 

organização e 

funcionamento da 

DGT  

OOp 27 
Reforçar a capacidade de gestão, programação e controlo de execução e otimizar os 

procedimentos internos e dar resposta às solicitações externas. 

OOp 28 
Modernizar e otimizar a infraestrutura física e tecnológica de suporte ao funcionamento da 

DGT  

OOp 29 
Capacitar os recursos humanos da DGT para o exercício eficiente, competente e atualizado 

da missão institucional 

OOp 30 

Promover a implementação de um sistema de gestão documental e a correspondente 

reorganização dos arquivos dos serviços da DGT de acordo com a macroestrutura 

funcional definida para os primeiros níveis do ministério. 

OOp 31 Assegurar o funcionamento e atualização do portal da DGT   

 

  



Plano de Atividades 2015 

Instrumentos de gestão DGT 1/2015 

  Pág. 13/25 

3. RECURSOS  

3.1. RECURSOS HUMANOS  

O acervo de pessoal afeto à DGT é composto por 246 trabalhadores aos quais se aplica o regime de 

vinculação, de carreiras e remunerações dos trabalhadores da Administração Pública, constante da Lei n.º 

12-A/2008, de 27 de fevereiro.  

No quadro seguinte apresenta-se o Mapa de pessoal da DGT previsto para 2015: 

Cargo/carreira/categoria Postos de trabalho n 

Dirigentes - Direção Superior 4 

Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa 23 

Técnico Superior - (inclui pessoal da carreira de investigação cientifica  

e especialistas de informática)  

82 

Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção) 3 

Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática) 116 

Assistente operacional 18 

Total 246 

 

Traduzido no seguinte gráfico: 

 

 

 
 

        

         

         3.2. RECURSOS FINANCEIROS 

Dirigentes - Direção 
Superior 

Dirigentes - Direção 
intermédia e chefes de 
equipa 

Técnico Superior - (inclui 
pessoal da carreira de 
investigação cientifica  

e especialistas de 
informática)  

Coordenador Técnico - 
(inclui chefes de secção) 
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3.2. RECURSOS FINANCEIROS  
 

No que concerne aos recursos financeiros, a DGT dispõe de receitas provenientes de dotações do 

Orçamento do Estado, dispondo ainda de receitas próprias. 

O orçamento da DGT para o ano de 2015 foi elaborado com base no plafond atribuído pelo Ministério do 

Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, apresentando-se nos quadros infra, a sua distribuição 

pelas principais rubricas do orçamento de funcionamento e do orçamento de investimento (PIDDAC). 

Orçamento de Funcionamento 2015 – dotação inicial do orçamento (sem cativações €) 

Fonte Financiamento 
Orçamento inicial 

(antes de cativos) 

111- Receitas Gerais não afetas a projetos cofinanciados 5.767.434 

119 - Transferências de Receitas Gerais entre Organismos 20.233 

123 - Receita própria do ano com possibilidade de transição 1.605.597 

280 - Outros 118.000 

Total 7.511.264 

 

Orçamento de Investimento (PIDDAC) 2015 

 

111 151 157 211 212 219 223 233 280 Total

05967 - SNIT e Portal do Ordenamento 

do Território e Urbanismo - QREN
100.000 401.500 501.500

07761 - Infra-Estrutura Nacional de 

Informação Geográfica
228.400 228.400

07886 - Projeto experimental de 

cadastro predial p/ áreas de elevado 

risco de incêndio florestal

13.359.913 13.359.913

07891 - Projeto experimental de 

cadastro predial p/ áreas de elevado 

risco de incêndio florestal (apoio ao 

Proj. 7886)

221.507 221.507

08976 - Medidas Integradas para uma 

abordagem da Eficiência Energética
1.250 5.100 6.350

09352 - Estratégia de Desenvolvimento 

Territorial 2020
11.947 67.710 79.657

09406 - Infraestrutura Portuguesa para 

dados Sentinel
28.500 161.500 190.000

09437 - Fórum Sustentáveis 2020 13.530 76.670 90.200

Total 221.507 126.727 28.500 76.670 629.900 67.710 5.100 13.359.913 161.500 14.677.527

Projeto
Orçamento Inicial - Fonte Financiamento
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Projetos: 

 

 
 
 

 

(1)

151 100.000

212 365.000

Total 465.000

151 41.625

212 235.875

Total 277.500

152 85.000

233 9.025.034

Total 9.110.034

07891.00001 - PROJECTO EXPERIM ENTAL DE CADASTRO 

PREDIAL PARA ÁREAS DE ELEVADO RISCO DE INCÊNDIO 

FLORESTAL (APOIO P07886) 111 100.000

151 25.000

223 75.000

Total 100.000

151 13.891

219 78.713

Total 92.604

151 11.218

211 88.782

Total 100.000

10.245.138

07761.00001 - Infra-Estrutura Nacional de 

Informação Geográfica - IENIG

Total Geral

07886.00001 - Projeto Experimental de Cadastro 

Predial para Áreas de Elevado Risco de Incêndio

08976.00001 - Medidas Integradas para uma 

abordagem da Eficiência Energética

09112.00001 - Instrumentos de Planeamento e 

Políticas para o QEC na área do Ambiente

09202.00001 - Política de Cidades Sustentáveis 

2020

 05967.00001 - SNIT e Portal do Ordenamento do 

Território e Urbanismo - QREN

Orçamento  inicial

Projecto FF
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II. PROJETOS E ATIVIDADES  

Projetos e atividades programados para 2015 

Obj 

Estrat 

Obj. 

Operac 
Cód PA2015 Designação do Projeto/Atividade Prioridade Resultado(s) a atingir 

Unidade(s) 

orgânica(s) 

responsável(eis) 

Indicador Meta Observações 

OE1 OOp1 VIII-P01 

Regulamentação do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial e do 
Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação 

1 
Apresentar os projetos de diplomas a sujeitar à aprovação 
da tutela 

GJ; DSOT; DSGIG 
DSIC;DSRPC;DSGRI 

Nº de propostas legislativas 
apresentadas à tutela dentro 
dos prazo solicitado /Nº de 
solicitações 

* 100 

90%  

OE 1 OOp 1 VIII-P02 
Regulamentação das atividades de 
cadastro predial 

1 Elaboração de documentos normativos e regulamentadores DSIC; GJ;DSRPC 
Nº de propostas legislativas 
elaboradas  

Depende da publicação dos 
diplomas legais 

OE 1 OOp2 II-P02 
Estratégia de Desenvolvimento Territorial 
2020 

1 

Apresentação de uma proposta Técnica para o Programa 
de Ação 2014-2020 do PNPOT 

 

DSOT 
Nº de ações previstas no 
projeto EDT2020/ Nº de ações 
realizadas * 100 

80%  

OE 1 OOp3 II-P02 
Observatório do Ordenamento do 
Território e do Urbanismo 

1 

Montagem da plataforma tecnológica de suporte ao 
Observatório e produção de um conjunto de indicadores 
para efeitos de observação das dinâmicas territoriais e 
avaliação do sistema de gestão territorial 

DSOT 

Nº  de indicadores introduzidos 

na plataforma 

20 

 

  

Data da entrada em produção 

do website do Observatório 
30-11-2015 

OE 1 OOp7 II-P03 
Portugal 2020 – Acompanhamento das 
Abordagens Territoriais Integradas e da 
Programação Operacional 

1 
Acompanhamento, análise e avaliação das abordagens 
territoriais integradas  

DSOT 

Nº intervenções realizadas ou 
participadas (doc. técnicos, 
pareceres, informações, 

reuniões)/Nº intervenções 

solicitadas * 100 

90%  

OE 1 OOp5 I-A01 

Intervir nos procedimentos de gestão 
territorial relativos à adoção de medidas 
de política de solos que careçam de 
aprovação pelo Governo 

1 

Verificar a instrução, apreciar os pedidos, elaborar 
informações e preparar os despachos ministeriais relativos 
aos procedimentos de expropriação por utilidade pública, de 
constituição de servidões e de levantamento de proibições 
em áreas de povoamento florestal percorridas por 
incêndios. 

GJ 
 Nº de pedidos verificados / Nª 
de pedidos entrados *100 

80% até 01-12-2015  

OE 1 OOp6 VIII- P03 
Produzir normas, orientações técnicas e 
guias orientadores no âmbito das 
atribuições da DGT 

1 

Elaborar normas, circulares e outros documentos de 
orientação técnica para o aperfeiçoamento, agilização e 
dinamização das boas práticas de gestão territorial e 
promover a sua divulgação a nível nacional, 
designadamente através de sessões de esclarecimento 

DSOT; DSGIG; 
DSIC; DSRPC; GJ 

Data de conclusão 31-12-2015  

OE 1 OOp8 II-P04 Cidades Sustentáveis 2020 1 
Criação do Fórum das Cidades e do Índice de 
Sustentabilidade Urbana 

DSOT/DPC 
Data da entrada em produção 
do Fórum  

15-12-2015  

OE2 OOp9 III - P01 
Disponibilizar, manter e gerir o Sistema 
Nacional de Informação Cadastral 
(SNIC) 

1 
Implementar um protótipo de produção para o concelho de 
Vendas Novas. 

Efetuar o controlo de qualidade da caracterização definitiva 

DSIC; DSGIG;DSGRI Data de conclusão 31-12-2015  
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Obj 

Estrat 

Obj. 

Operac 
Cód PA2015 Designação do Projeto/Atividade Prioridade Resultado(s) a atingir 

Unidade(s) 

orgânica(s) 

responsável(eis) 

Indicador Meta Observações 

 no contexto dos concelhos de Loulé, São Brás de Alportel, 
Tavira, Paredes, Penafiel, Oliveira do Hospital e Seia. 

Disponibilizar, para visualização e consulta, a 
caracterização provisória de São Brás de Alportel e Tavira 
no contexto da consulta pública dos dados. 

OE2 OOp13 III-P02 

Desenvolver as ações necessárias para 
a integração no SNIC da informação de 
natureza cadastral relacionada com o 
cadastro predial  

2 

Tratamento dos dados. 

Integração no SNIC. 

Disponibilização, para visualização e consulta, dos dados. 

DSIC N.º de freguesias 2  

OE 2 OOp10 
III-P03 

VI - P01 
VII-P01 

Acompanhar, fiscalizar e efetuar o 
controlo de qualidade das operações de 
execução do cadastro predial relativas 
aos contratos n.ºs 4, 5 e 6. 

1 

Garantir o cumprimento dos termos dos contratos 

Acompanhamento da execução do cadastro predial dos 
concelhos de Loulé, São Brás de Alportel; Tavira, Paredes, 
Penafiel, Oliveira do Hospital e Seia. 

Proceder à aquisição de dados geométricos e descritivos 
relativos aos prédios abrangidos pelas operações; 

Proceder ao tratamento e integração dos dados recebidos 
do campo. 

DSIC;DRN;DRC; 
DRAL; DSGIG; 
DSGRI 

Cronograma constante dos 
contratos 

Cumprimento do 
cronograma 

 

OE 2 OOp11 III-P04 
VII-P02 

Conservação do Cadastro Geométrico 
da Propriedade Rústica 

1 

Atualizar o CGPR por via dos PRA 

DSIC/DACIC 

Nº PRA pagos 

Resolver 60% dos PRA 
pagos 

 

DRN 
Resolver 60% dos PRA 
pagos 

 

DRC 
Resolver 60% dos PRA 
pagos 

 

DRLVT 
Resolver 60% dos PRA 
pagos 

 

DRAlentejo 
Resolver 60% dos PRA 
pagos 

 

DRALG 
Resolver 60% dos PRA 
pagos 

 

Proceder à resolução/devolução de PRA, em arquivo  

 

DSIC/DACIC 

N.º de PRA 
resolvidos/devolvidos 

Resolver/devolver 15% 
dos PRA em arquivo 

 

DRN 
Resolver/devolver 15% 
dos PRA em arquivo 

 

DRC 
Resolver/devolver 15% 
dos PRA em arquivo 

 

DRLVT 
Resolver/devolver 15% 
dos PRA em arquivo 

 

Atualizar o CGPR existente em formato vetorial por via dos 
PRA 

DSIC/DACIC 

N.º municípios 

Manter atualizados 19 
municípios 

 

DRN 
Manter atualizados 5 
municípios 

 

DRC 
Manter atualizados 4 
municípios 

 

DRALG 
Manter atualizados 13 
municípios 
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Obj 

Estrat 

Obj. 

Operac 
Cód PA2015 Designação do Projeto/Atividade Prioridade Resultado(s) a atingir 

Unidade(s) 

orgânica(s) 

responsável(eis) 

Indicador Meta Observações 

OE 2 OOp11 III-P05 
VII-P03 

Disponibilizar para consulta o CGPR em 
formato raster na página da internet da 
DGT 

1 

Proceder à atualização da informação cadastral referente 
ao número dos prédios (centróides/polígonos de Voronoy) 

DSIC/DACIC 

N.º municípios 

Manter atualizados 7 
município 

 

DRN 
Manter atualizados 5 
município 

 

DRC 
Manter atualizados 17 
municípios 

 

DRLVT 
Manter atualizados 20 
municípios 

 

DRALG 
Manter atualizados 13 
municípios 

 

Disponibilizar as secções cadastrais em formato raster 

DSIC/DACIC 

N.º municípios 

Manter atualizados 7 
município 

 

DRN 
Manter atualizados 5 
município 

 

DRC 
Manter atualizados 24 
municípios 

 

DRLVT 
Manter atualizados 19 
municípios 

 

DRAlentejo 
Manter atualizados 28 
município 

 

DRALG 
Manter atualizados 13 
municípios 

 

OE 2 OOp11 III-P06 
VII-P04 

Desmaterializar o  CGPR 1 

Proceder à vectorização do CGPR 
DSIC/DACIC 

N.º de secções vetorizadas 
100 secções  

DRC 474 secções  

Atualizar as secções cadastrais em formato digital 
desatualizadas à data de 31.12.2013 

DRC 
N.º concelhos atualizados 

4 concelhos  

DRLVT 1 concelho  

OE 2 OOp11 III-A01 
VII-A01 

Otimizar os procedimentos de gestão do 
cadastro geométrico da propriedade 
rústica 

2 

Melhorar a qualidade do serviço prestado através de: 

Melhorar o registo da tramitação do fluxo do PRA na base 
de dados em funcionamento (NSipra13); 

Tipificar o formulário de atendimento ao público; 

Planear e implementar a medição de tempos de resposta às 
solicitações no âmbito do atendimento ao público; 

Normalizar os procedimentos, formulários e ofícios no 
âmbito dos PRA; 

Planear a automatização na elaboração de relatórios de 
gestão. 

DSIC/DACIC + DR 
Data de apresentação de 
relatório 

31-12-2015  

OE 2 OOp11 
III-A02 

VII-A02 
Certificar elementos cadastrais 1 Proceder à certificação de elementos cadastrais 

DSIC/DACIC Tempo de resposta 
Prazo Max. 10 dias úteis 

Prazo médio: 5 dias úteis. 
 

DRLVT Tempo de resposta 
Prazo Max. 10 dias úteis 

Prazo médio: 5 dias úteis. 
 

DRAlentejo Tempo de resposta Prazo Max: 10 dias úteis  
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Obj 

Estrat 

Obj. 

Operac 
Cód PA2015 Designação do Projeto/Atividade Prioridade Resultado(s) a atingir 

Unidade(s) 

orgânica(s) 

responsável(eis) 

Indicador Meta Observações 

Prazo Médio: 5 dias úteis 

DRC Tempo de resposta 
Prazo Max.: 10 dias úteis 
Prazo médio: 5 dias úteis 

 

DRN Tempo de resposta 
Prazo Max.: 10 dias úteis 
Prazo médio: 5 dias úteis 

 

DRAL Tempo de resposta 
Prazo Max.: 10 dias úteis 
Prazo médio: 5 dias úteis 

 

OE 2 OOp11 
III-A03 

VII-A03 
Fornecimento de coordenadas do CGPR 1 

Proceder ao fornecimento de coordenadas de marcos de 
propriedade e de pontos de estrema de prédios do CGPR 

DSIC/DACIC Tempo de resposta 
Prazo Max. 10 dias úteis 

Prazo médio: 5 dias úteis 
 

DRN Tempo de resposta 
Prazo Max. 10 dias úteis 

Prazo médio: 5 dias úteis 
 

DRLVT Tempo de resposta 
Prazo Max. 10 dias úteis 

Prazo médio: 5 dias úteis 
 

DRC Tempo de resposta 
Prazo Max.: 10 dias úteis  

Prazo médio: 5 dias úteis 
 

DRAlentejo Tempo de resposta 
Prazo Max: 10 dias úteis 

Prazo Médio: 5 dias úteis 
 

DRAL Tempo de resposta 
Prazo Max.: 10 dias úteis 
Prazo médio: 5 dias úteis 

 

OE 3 OOp14 IV - P01 

Carta de Ocupação do Solo e da 

cartografia CORINE Land Cover 

  Melhoria das Cartas de Ocupação do Solo de 1995, 2007 e 

2010 atualizadas.  Cartografias CORINE Land Cover 1990, 

2000, 2006 e 2012 atualizadas. Relatório sobre dinâmicas 

de ocupação do solo. Aplicação online para exploração das 

dinâmicas de ocupação do solo. Ferramenta expedita para 

atualização de cartografia de ocupação do solo 

DSGIG Data de Conclusão 31-12-2015 

  

OE 3 OOp14 IV - P02 

Arquivo Histórico de Fotografia Aérea 2  Filmes das décadas de 40 e 50 digitalizados, 

georreferenciados e com metadados. Aplicação 

WebFototeca online 

DSGIG Número de filmes arquivados 329 

  

OE 3 OOp14 IV - P03 

Cobertura Regular de Ortofotografia 

Aérea para 2015 (CROA50_2015) 

 1 Produção de: 

a) Ortoimagens para o  IFAP 

b) Ortoimagens CROA50_2015 

DSGIG % do território coberto com 

imagens 2015 

a)100% 

b) 40% 
 Dependente da assinatura do 

protocolo de colaboração com 

o IFAP 

OE 3 OOp14 IV - P04 

Séries cartográficas nacionais  1  Atualização das folhas nº 46, 51 e 52 da escala 1:100 000 

atualizadas. Cartas nas escalas 1:500 000, 1:1 500 000 e 2 

500 000 atualizadas 

DSGIG Número de folhas na escala: 

(1) 1:100 000, (2) 1:500 000; 

(3) 1:1 500 000 e (4) 1:2 500 

000 

(1) 3, (2) 1, (3) 1 e (4) 1 

  

OE 3 OOp14 
IV - P05 

III - P07 

Bases de dados geográficas 

EuroRegionalMap(ERM) e 

EuroGlobalMap (EGM) e disponibilizar a 

CAOP no âmbito do Projecto 

EuroBoundary Map (EBM) do 

2 Atualização das Bases de dados ERM e EGM atualizadas e 

publicação da CAOP no EBM 

DSGIG 

DSIC 

Data de conclusão da 

atualização e publicação 

31-12-2015   
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Obj 

Estrat 

Obj. 

Operac 
Cód PA2015 Designação do Projeto/Atividade Prioridade Resultado(s) a atingir 

Unidade(s) 

orgânica(s) 

responsável(eis) 

Indicador Meta Observações 

EuroGeographics. 

 

OE 3 OOp14 IV - P06 

Base de dados de referência relativa à 

rede de transportes 

2  Produção de uma base de dados com a rede de 

autoestradas e a rede principal dos distritos Bragança, 

Castelo Branco, Coimbra e Faro 

DSGIG Data de conclusão 31-12-2015 OE 3 

OE 3 OOp14 IV - P07 
Modelo Digital do Terreno com a 

resolução de 90 m 

 2 Atualização do MDT com a resolução de 90 m atualizado DSGIG Data de conclusão da 

atualização 

31-12-2015 OE 3 

OE3 OOp15 III - P08 

Publicar a Carta Administrativa Oficial de 

Portugal (CAOP 2015). 

 

1 Publicação e disponibilizaçõ no site da DGT da CAOP DSIC Data da publicação 31-07-2015  

OE3 OOp15 III - P09 

Processos de atualização e correção dos 

limites administrativos. 

2 Apoiar a atualizar e correção dos processos atinentes aos 

limites administrativos da CAOP com base nas descrições 

constantes dos diplomas legais publicados 

DSIC Tempo de resposta 15 dias  

OE 3 OOp 16 
IV - P08 

VI - P02 

Gestão dos Referenciais Geodésicos 

Nacionais 

 1 ReNEP concluída e operacional DSGIG; DSGRI  Data de Conclusão da RENEP 31-05-2015 

  

OE 3 OOp 16 
IV - P09 

VI - P03 

Gestão da Rede Maregráfica Nacional e 

da Rede Nacional de Nivelamento de 

Alta Precisão 

 1 Equipamentos operacionais e registo maregráfico analógico 
digitalizado 

DSGIG; DSGRI (1) Tempo de resposta para 
reoslução de anomalias, (2) 
Número de maregramas 
digitalizados, referenciados e 
vetorizados  

(1) 8 dias, (2) 4000, 1000 
e 500 

  

OE3 OOp 16 
IV - P10 

VI - P04 

Base de Dados Nacional de Pontos 

Fotogramétricos 

 2 Criação de uma base de dados de pontos fotogramétricos 
disponível 

DSGIG; DSGRI Data de Conclusão 31-10-2015 

  

OE 3 OOp17 II-P05 
CRUS -Produção e atualização da Carta 
do Regime do Usos do Solo  

1 

Atualização da CRUS, incluindo a integração dos 
PDMrevistos 

Disponibilizar Serviços em rede CRUS por concelho (WMS 
e WFS). 

DSOT/DOPT 

 

Nº de municípios tratados/nº 
total de municípios com PDM 
em vigor e depositados*100) 

90%  

OE 3 

OOp5, 

OOp17 e 

OOp20 

II-P06 
VI - P05 

SNIT. Infraestrutura de Dados Espaciais 
- Depósito e disponibilização dos IGT 

1 

Coordenação, gestão e manutenção do SI (Acesso simples 
e acesso avançado e os serviços web), incluindo validação 
e controlo de qualidade e formação de entidades externas e 
internas na utilização do SI. 

Disponibilização na IDE de 95% dos IGT publicados em DR 
e depositados na DGT  

Produção de relatórios trimestrais sobre os dados 
disponibilizados no SNIT 

DSOT/DOPT; DSGRI 

 

N.º de IGT disponibilizados no 
SNIT até Dez 2015/N.º  total 
de IGT em vigor e depositados 
na DGT*100 

95%  

OE 3 

Oop4, 

Oop17 e 

Oop20 

II-P07 
VI - P06 

 GEOEQUIP - Plataforma Colaborativa 
dos Equipamentos Públicos de Utilização 
Coletiva  

1 

Inserção e validação de registos dos equipamentos 
coletivos  

Articulação com os organismos responsáveis a nível 
setorial e implementação de canais/serviços para 
disponibilização/validação dos dados  

DSOT/DOPT; DSGRI 

 

Nº total de registos carregados 
e validados / Nº total de 
registos *100 

80%  
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Obj 

Estrat 

Obj. 

Operac 
Cód PA2015 Designação do Projeto/Atividade Prioridade Resultado(s) a atingir 

Unidade(s) 

orgânica(s) 

responsável(eis) 

Indicador Meta Observações 

OE 3 

Oop4, 

Oop17 e 

Oop20 

II-P08 
VI - P07 

 SRUP - Plataforma Colaborativa das 
Servidões e Restrições de Utilidade 
Pública  

2 

Articulação com os organismos responsáveis a nível 
setorial e implementação de canais/serviços para 
disponibilização/validação dos dados  

 

DSOT/DOPT; DSGRI 

 

Nº total de registos carregados 
e validados / Nº total de 
registos *100 

80%  

OE 3 Oop5 II-P09 
VI - P08 

PCGT - Plataforma Colaborativa de 
Gestão Territorial 

1 

Desenvolvimento e implementação da plataforma 
colaborativa de gestão territorial para acompanhamento dos 
programas e planos territoriais (art.º 189.º do RJIGT) 

Manutenção da plataforma colaborativa existente 
(PCGT/PEC) ao nível da atualização de conteúdos  

 

DSOT/DOPT; DSGRI 

 

 

Data da entrada em produção 
da PCGT 

 

31-12-2015 
A componente da manutenção 
de conteúdos da PCGT/PEC 
manter-se-á  até à migração 
para a futura plataforma 
colaborativa de Gestão 
Territorial prevista no RJIGT 

Nº total de registos carregados 

e validados / Nº total de 

registos *100 

80% 

OE 3 Oop5 II-P10 
VI - P09 

SSAIGT - Sistema de Submissão 
Automática de IGT  

1 

Coordenação, gestão e manutenção da plataforma. 

Disponibilização da nova versão do SSAIGT. 

Validação de processos e preparação da informação com 
vista à publicação em DR e depósito no SNIT. 

Depósito dos IGT (anteriores a 7/2011), que constam da 
lista de relapsos (não enviados à DGT). 

Acompanhamento e formação dos utilizadores do SSAIGT 
e articulação com as regiões autónomas. 

. 

DSOT/DOPT; DSGRI 

 

 

Nº IGT validados/Nº total de 
IGT submetidos * 100 

98% 

 

Data da entrada em produção 

da nova versão do SSAIGT 
30-04-2015 

OE 3 Oop 18 VIII - P04 
Organização e coordenação da 

implementação da Diretiva INSPIRE.  
1  

Relatório Diagnóstico 2015, Visão e Plano de Ação SNIG 

2020,  Monitorização INSPIRE PT 2014, Relatório sobre 

política de dados para IG na AP,  CO-SNIG dinamizado, 

Redes e Grupos de Trabalho INSPIRE reativados, Proposta 

de revisão do DL 180/2009, Ações de formação e 

sensibilização sobre implementação da Diretiva INSPIRE 

DSGIG, com a 

colaboração das 

restantes Direções 

de Serviço 

(a) Datas de conclusão dos 

documentos. (b) Número de 

reuniões do CO-SNIG. (c) 

Número de Ações de formação 

e sensibilização sobre 

implementação da Diretiva 

INSPIRE. 

a) 31/12/2015. b) 4, c) 5 

O Relatório Monitorização 

INSPIRE PT 2015 deve estar 

concluído a 15 de maio.  

OE 3 Oop 19 

IV - P11 

V - P01 

VII -P05 

Homologação de cartografia 1 Relatórios finais DSRPC; DSGIG; DR 
Tempo máximo de resposta a 

cada solicitação 
90 dias   

OE 3 Oop 20 IV - P12 
Desenvolvimento e gestão do SIARL 

 
  Portal SIARL operacional DSGIG Data de conclusão 31-12-2015   

OE 3 Oop 20 
IV - P13 

VI - P10 

Gestão e desenvolvimento do SNIG e do 
iGEO. 

  
Protótipo de aplicação para pesquisa de informação no 
Registo Nacional de Dados Geográficos. Ações de 
sensibilização e formação de criação de metadados e de 

DSGIG 
(1) Datas de conclusão do 
protótipo e de documentos, (2) 
número de ações de 

(1) 31/12/2015. (2) 5. (3) 
50%. 
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Obj 

Estrat 

Obj. 

Operac 
Cód PA2015 Designação do Projeto/Atividade Prioridade Resultado(s) a atingir 

Unidade(s) 

orgânica(s) 

responsável(eis) 

Indicador Meta Observações 

 serviços de informaçao geográfica. Estudo sobre a criação 
de um identificador único e permanente para os conjuntos e 
serviços de dados geográficos (CSDG). Definição de 
procedimento para verificação anual de CSDG e 
metadados. Geoportal SNIG atualizado. Introdução de 
novos serviços de IG no portal iGEO 

.  

sensibilização e formação de 
criação de metadados e de 
serviços de informaçao 
geográfica, (3) Incremento de 
entidades com serviços 
catalogados no iGEO 

OE 3 Oop 20 
IV - P14 

 

Portal EUREF 

 
 2 Atualização do Portal EUREF atualizado DSGIG Data de Conclusão 31-12-2015   

OE 3 Oop 20 
IV - P15 

VI - P11 

 

IPSentinel 

 
 2 Portal do IPSentinel com informação sobre o Copernicus DSGIG; DSGRI Data de execução 31-12-2015   

OE 3 Oop 20 
IV - P16 

VI - P12 

 

SNIMar  2 Documento sobre partilha de dados DSGIG; DSGRI Data de conclusão 31-12-2015 

  

OE 4 OOp21 V-A01 

Assegurar a catalogação, conservação e 
divulgação do acervo documental e 
patrimonial de interesse científico, 
histórico e cultural da DGT. Promover o 
acesso a novos conteúdos técnicos e 
científicos. 

1 

(i) Inventariar, catalogar ,digitalizar e editar coleções 
históricas existentes no arquivo da DGT 

(ii) Disponibilizar no Portal DGT/SNIT peças desenhadas 
de processos pertencentes ao espólio AH-OTDU 

(iii) Disponibilizar no Portal DGT/SNIT peças escritas de 
processos pertencentes ao espólio AH-OTDU 

(iv) Manter/atualizar os conteúdos da Bases de Dados AH-
OTDU (inclui metadados descritivos dos Planos) 

(v) Inventariação de peças desenhadas e escritas 
consideradas como não-fundamentais e outra 
documentação de cariz histórico a integrar o acervo do AH-
OTDU e a disponibilizar online 

(vi) Inventariação do acervo fotográfico pertencente ao 
espólio AH-OTDU 

DSRPC 

(i) Nº de peças cartográficas 
tratadas 

(ii) N.º de peças desenhadas 
disponibilizadas online 

(iii) N.º de peças escritas 
(folha/página) disponibilizadas 
online 

(iv) N.º de novos planos 
introduzidos na Base de Dados 
AH-OTDU 

(v)N.º de peças inventariadas 

(vi) Nº de peças fotográficas 
inventariadas (documento 
simples) 

 

(i)194 

(ii) 75 Peças 
desenhadas 

(iii) 500 peças escritas 
(folha/página) 

(iv) 50 

(v) 100 Peças 
Desenhadas 

(vi) 200 Peças 
fotográficas  

 

 

OE 4 OOp21 V-A02 
Atividade comercial da DGT e 
atendimento ao público 

1 
Garantir, com qualidade e eficiência, o atendimento ao 
público, a divulgação, distribuição e venda dos serviços e 
produtos da DGT: 

DSRPC; DSIC; 
DSGIG; DR 

(i) Atualizar o preçário e o 
catálogo dos produtos e 
serviços da DGT para 
publicação no Portal da 
DGT;  

(ii) Reorganizar o espaço de 
atendimento ao público e 
da mostra de produtos na 
loja 

(iii) Atualização das 
ferramentas informáticas e 
dos formulários de recolha 
de dados para 
monitorização do 
movimento comercial 

(iv)Monitorizar o movimento 

(i) 31-10-2015 

(ii) 31-08-2015 

(iii) Anual – até 25.12 

(iv) Controlo semestral 
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comercial, nas vertentes 
de marketing, tipologia de 
cliente e de pedido. 

OE 4 OOp21 V-A03 
 

Organização e logística de eventos 
(nacionais e internacionais) promovidos 
pela DGT ou em articulação com outras 
entidades 

1 

Assegurar a organização logística e o suporte operacional 
na preparação e realização de reuniões, ações de 
formação, eventos e outras ações, a nível nacional e 
internacional, promovidas pela DGT e em colaboração com 
outras entidades. 

DSRPC 

(i ) N.º de reuniões, eventos e 
outras ações realizadas/N.º de 
reuniões, ações de formação, 
eventos e outras ações 
promovidas*100 

(ii) Reorganizar e manter 
atualizada a Mailing List de 
divulgação 

(i) 90% 

(ii) Controlo trimestral 

(i) Condicionado pela 
entrega na DPCA, em 
tempo útil, de toda a 
informação necessária e, 
quando aplicável, à 
previsão ou 
constrangimentos 
orçamentais 

OE 4 Oop 22 
IV - P17 

VI - P13 

 

eENVPLUS 
1 

Piloto operacional com indicadores territoriais DSGIG;DSGRI Data de conclusão 31-12-2015 

  

OE 4 Oop 22 
IV - P18 

VI - P14 

 

SmartOpenData 
1 

Piloto operacional e disseminação de resultados DSGIG; DSGRI Data de conclusão 31-12-2015 

  

OE 4 Oop 22 
IV - P19 

VI - P15 

 

EAGLE 2015 
1 

Estudo da adpatação da nomenclatura da Cartografia 
CORINE Land Cover às regras da Diretiva INSPIRE (Anexo 
II - Land Cover) 

DSGIG;DSGRI Data de conclusão 31-12-2015 

  

OE 4 OOp24 
II-P11  

VI - P16 

 

Programa Operacional Urbact III 1 

Participação nas atividades de gestão, acompanhamento 
do URBACT III no âmbito do Comité de Monitorização do 
Programa 

Assegurar as tarefas do Ponto de Disseminação Nacional 
do Urbact 

Coordenação das atividades do Grupo de Ligação Nacional 

DSOT/DPC; DSGRI 
Nº de atividades realizadas/ n.º 
atividades previstas para 
2015*100 

80 a 90%  

OE 4 OOp24 II-P12 Cooperação no Programa ESPON 2020 1 

Acompanhamento e divulgação do Programa ESPON a 
nível nacional 

Participação e acompanhamento das atividades do Comité 
de Monitorização 

Participação no JWG 

DSOT 
 Nº de respostas dentro do 
prazo estipulado /Nº de 
solicitações *100 

75%  

OE4 Oop25 
II-P13 

IV - P20 
VI - P17 

Habitat III 1 

Produção do Relatório Nacional Habitat III 

Participação nas atividades relacionadas com o Habitat III 

Criação de serviços web relacionados 

DSOT; 

DSGIG; DSRPC 
Data da Produção do Relatório  31-12-2015  

OE 4 OOp24 VIII - 05 

Cooperação nacional, europeia e 
internacional nos domínios da geodesia, 
cartografia, cadastro, informação 
geográfica, territorial, urbano e da 
paisagem 

1 

Assegurar a participação e os contributos nacionais nas 
atividades das organizações, programas e grupos de 
trabalho comunitários, europeus e internacionais dedicados 
às políticas territoriais, urbanas e da paisagem  

GJ; DSOT; DSIC; 
DSGIG; DSRPC; 
DSGRI; DR 

(i) Nº de reuniões 
participadas/Nº total de 
reuniões realizadas*100 

(ii) Nº de pareceres ou 
relatórios elaborados/nº 
de pareceres ou relatórios 
solicitados*100 

(i)25% 

 

(ii)90% 

A participação nas reuniões 

fica dependente da 

disponibilidade financeira 

OE 4 OOp26 VIII - P06 

Produção de Guias orientadores das 

revisões dos Regimes Jurídicos dos 

Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT) e do Urbanismo e da Edificação 

(RJUE) 

2 
Elaborar documentos orientadores sobre os novos Regimes 
Jurídicos do Urbanismo (RJICT) e da Edificação e (RJUE). 

DSOT; DSGIG; 
DSIC; DSRPC 

Data de conclusão das 
propostas de Guias 

31-12-2015 
Dependente da entrada em 

vigor do RJIGT 
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OE5 OOp27 VI - P17 Preparação do Orçamento da DGT 1 

Preparação, elaboração e submissão da proposta dos 
orçamentos de Funcionamento e Investimento  

 

 

DSGRI 
Prazo de registo das propostas 
de orçamento no portal  da 
DGO 

Cumprimento do prazo 
anualmente fixado pela 
DGO 

 

OE5 OOp27 VI - P18 
Monitorização e acompanhamento do 

orçamento da DGT 
1 

Acompanhamento e reporte da execução material e 
financeira do orçamento de funcionamento e do de 
investimento 

Apoio à execução dos projetos de investimento 
cofinanciados e submissão dos respetivos procedimentos e 
despesa às entidades financiadoras 

Acompanhamento da execução material e financeira dos 
projetos de investigação científica 

Atualização permanente de quadro de indicadores de 
gestão em matéria de execução orçamental 

DSGRI 

Percentagem de execução do 
orçamento de funcionamento e 
do orçamento de investimento, 
condicionada à não ocorrência 
de fatores alheios à DSGRI 
que condicionem a execução  

100% de execução 
Condicionado a diversos 

fatores externos à DSGRI 

OE5 OOp27 VI - P19 Contabilidade e Tesouraria 1 

Preparação e registo de todos os movimentos 
contabilisticos da Despesa, no aplicativo GERFIP, 
nomeadamente "Contabilidade Analitica", "Contabilidade 
Geral", "Contabilidade Orçamental", "Gestão de Dados 
Mestre", etc. 

Preparação e registo de todos os movimentos 
contabilisticos inerentes à arrecadação da Receita, no 
aplicativo GERFIP 

Controlo da receita arrecadada, pelas Delegações 
Regionais e Serviços Centrais, no aplicativo PRIMAVERA e 
subsequentes movimentos bancários junto do IGCP, E.P.E, 

Elaboração da Conta de Gerência 

Acautelar todos os reportes periódicos (obrigatórios e 
esporádicos) e assegurar o cumprimento das obrigações 
fiscais da DGT 

Gestão dos fundos de maneio das Delegações Regionais e 
dos Serviços Centrais 

DSGRI 

Prazo 

Cumprimento dos prazos 
legalmente consagrados 
e dos prazos 
superiormente fixados 

 

OE7 OOp27 VI - P20 Gestão de Recursos Humanos  1 

Registo dos diferentes quadros componentes do Sistema 
de Informação de Organização do Estado (SIOE)  

Acautelar os reportes mensais e trimestrais devidos em 
matéria de gestão de recursos humanos devidos perante a 
SG/MAOTE bem como a elaboração do Balanço Social 
Elaboração do Mapa de Pessoal 

Elaboração dos Mapas de Férias 

DSGRI 

Prazos 

Cumprimentos dos 
prazos legalmente 
consagrados e dos 
prazos superiormente 
fixados 

 

OE5 OOp27 VI - P21 

Apoiar a aplicação do Sistema de 

Avaliação do Desempenho dos 

trabalhadores da DGT 

1 Plena aplicação do SIADAP 2 e 3 

DSGRI 

Prazo 
Cumprimento dos prazos 
legalmente fixados 

Condicionado a fatores 

externos à DSGRI 

OE5 OOp27 VI - P22 Procedimentos pré-contratuais  1 

Acautelar a aquisição/ locação dos bens e serviços 
necessários ao normal funcionamento da DGT 

Cumprimento do disposto noo n.º 2 do artigo 113.º, no  
artigo 465, e no n.º 2 do artigo 472.º  do Código dos 
Contratos Públicos 

 

DSGRI 
Impugnações administrativas 
em sede da tramitação dos 
procedimentos pré-contratuais/ 

Ausência de 
impugnações ou 
improcedência das 
eventuais impugnações 
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OE5 OOp28 VI-P23 
Gestão e manutenção das infraestruturas 

da DGT 
1 

Gestão e manutenção: 

das redes informática e de comunicações 

da rede elétrica 

do parque automóvel 

das instalações  

DSGRI Registo de queixas 
Ausência de queixas 
diretamente imputáveis à 
atuação da DSGRI 

Condicionado a fatores 

externos à DSGRI 

OE5 OOp29 VIII P06 Plano de Formação Interna e Externa 1 
Elaboração do Plano de Formação Interna e Externa, com 
base no levantamento das necessidades formativas dos 
trabalhadores 

GJ; DSOT; DSIC; 

DSGIG; DSRPC; 

DSGRI; DR 

 Número de ações de 
formação contempladas no 
Plano 

Mínimo de 5 ações 
contempladas 

 

OE 5 OOp30 VIII-P07 Implementação da Gestão Documental 1 

 

Definição dos fluxos internos 

Configuração do Sistema 

Formação 

 

GJ; DSOT; DSIC; 
DSGIG; DSRPC; 
DSGRI; DR 

Entrada em produção da 
gestão documental 

31-10-2015  

OE 5 OOp30 VIII-P08 
Elaboração e implementação do Plano 
de classificação da DGT 

1 

Elaboração, aprovação e implementação do Plano de 
classificação; 

Elaboração de uma Tabela de Temporalidade; 

Elaboração do Regulamento de gestão de documentos 

Formação  

 

GJ; DSOT; DSIC; 
DSGIG; DSRPC; 
DSGRI; DR 

Implementação dos 
instrumentos produzidos  

31-10-2015  

OE 5 OOp 31 VIII-P09 
Funcionamento e atualização do Portal e 
da intranet da DGT 

1 
Assegurar o funcionamento, atualização e monitorização de 
conteúdos do Portal e da intranet da DGT 

GJ; DSOT; DSIC; 
DSGIG; DSRPC; 
DSGRI; DR 

Data de conclusão 31-12-2015  

 

 


