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I. QUADRO DE REFERÊNCIA PARA A ATIVIDADE EM 2016 

O Plano de Atividades da Direção-Geral do Território para 2016, enquanto instrumento de gestão 

legalmente consagrado, foi elaborado com base numa metodologia participativa, envolvendo a direção, os 

responsáveis pelas unidades orgânicas e os trabalhadores. 

Os projetos e atividades que se pretendem desenvolver em 2016 estão em consonância com a missão 

desta Direção-Geral, com o ciclo anual de gestão, bem como com os recursos disponíveis e com o Sistema 

Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho na Administração Pública (SIADAP1). 

O ano de 2016 continuará a apresentar grandes desafios à Direção-Geral do Território, atenta a carência 

de recursos humanos e financeiros necessários para a realização das vastas atribuições que lhe estão 

cometidas em termos legais. 

Decorridos apenas três anos da sua criação, a DGT foi novamente objeto de reestruturação orgânica na 

sequência do início da prestação centralizada de serviços pela Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente; 

afirma-se como objetivo premente a criação de metodologias e circuitos tendentes à plena e eficaz 

aplicação da figura da prestação centralizada de serviços, em ordem a que ambos os organismos 

obtenham os tão desejados ganhos de eficiência e eficácia preconizados. 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DA DGT 

1.1. ENQUADRAMENTO 

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

Ambiente e do Ordenamento do Território, através do Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 de janeiro, tendo a sua 

orgânica sido aprovada pelo Decreto-Regulamentar nº 30/2012, de 13 de março. 

Através do Decreto-Lei n.º 153/2015, de 7 de agosto, a estrutura orgânica da DGT foi alterada, por forma a 

prever a prestação centralizada de serviços comuns aos serviços da administração direta integrados no 

Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia. 

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

encontra-se plasmada na Portaria n.º 265/2015, de 31 de agosto.  
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Atualmente a DGT encontra-se na tutela do Ministério do Ambiente dependendo da Secretária de Estado 

do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza. 

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: 

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. 

 



Plano de Atividades 2016 

Instrumentos de gestão DGT 1/2016 

  Pág. 7/27 

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. 

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, Cartografia e Informação Geográfica (DSGCIG); 

d) Direção de Serviços de Planeamento, Relações Institucionais, Comunicação e Apoio (DSPRI); 

e) Divisão de Regulação e Assessoria Jurídica (DRAJ); 

f) Divisão de Gestão de Recursos Informáticos (DGRI). 

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

a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 153/2015, de 7 de agosto, e no n.º 7 da Portaria n.º 

265/2015, de 31 de agosto,  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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De acordo com previsto no n.º2 do artigo 3º do Decreto Regulamentar n.º 30/2012, de 13 de março, na 

redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 153/2015, de 7 de agosto, junto da DGT funciona: 

 Comissão Nacional do Território 

 Conselho Coordenador de Cartografia 
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ORGANOGRAMA DA DGT 
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2. OBJETIVOS DA DGT PARA 2016 

 

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 2016 

 
 

 

PESO:

Realizado

2014

Realizado

2015

Meta 

2016
Tolerância Valor Crítico Peso Mês (monitorização) Resultado Taxa de Realização  Classificação

Ind1 Número de propostas apresentadas NA NA 3 1 2 100% 0% Não atingiu

Realizado

2014

Realizado

2015

Meta 

2016
Tolerância Valor Crítico Peso Mês (monitorização) Resultado Taxa de Realização  Classificação

Ind2
Data  da  disponibilização ao público do Fórum das 

Cidades
NA NA 30‐Dez 15 dias 01‐Dez 100% #VALOR! #VALOR!

Realizado

2014

Realizado

2015

Meta 

2016
Tolerância Valor Crítico Peso Mês (monitorização) Resultado Taxa de Realização  Classificação

Ind3

Número de autos de reclamação analisados de 

entre os recolhidos ao longo da  consulta  pública ‐ S. 

Brás de Alportel

NA NA 2000 100 2194 50% 0% Não atingiu

Ind4

Data  de conclusão do relatório de avaliação das 

operações de execução do cadastro predial no 

âmbito do SINERGIC

NA NA 30‐Dez 30 dias 01‐Dez 50% #VALOR! #VALOR!

PESO:

Realizado

2014

Realizado

2015

Meta 

2016
Tolerância Valor Crítico Peso Mês (monitorização) Resultado Taxa de Realização  Classificação

Ind5

Conclusão da  produção de ortofotos referentes à  

cobertura  aerofotocartográfica  de Portugal 

Continental (2015) e a sua disponibilização

NA NA 20‐Nov 20 dias 30‐Out 50% #VALOR! #VALOR!

Ind6
Data  de atualização de folhas das séries 

cartográficas nacionais
NA NA 30‐Dez 15 dias 01‐Dez 50% #VALOR! #VALOR!

Realizado

2014

Realizado

2015

Meta 

2016
Tolerância Valor Crítico Peso Mês (monitorização) Resultado Taxa de Realização  Classificação

Ind7 Data  de conclusão do Plano de Acção do SNIG 2020 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 5 3 1 5 50% 0% Não atingiu

PESO:

Realizado

2014

Realizado

2015

Meta 

2016
Tolerância Valor Crítico Peso Mês (monitorização) Resultado Taxa de Realização  Classificação

Ind9

Número de conferências/workshops/seminários 

sobre informação geográfica  e/ou ordenamento do 

Território realizados

NA 6 5 1 6 100% 0% Não atingiu

Objetivos Operacionais (OOP)

Taxa de Realização do OOP3

Taxa de Realização do OOP4

Taxa de Realização do OOP5

Taxa de Realização do OOP6

Taxa de Realização do OOP7

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

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

OOP1:  Participar na elaboração da legislação e regulamentação do ordenamento do território e do cadastro predial

Indicadores

EFICIÊNCIA

Indicadores

O0P6:   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

Indicadores

Indicadores

QUALIDADE

Peso:
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2.3. OBJETIVOS OPERACIONAIS 

Com base nos objetivos estratégicos da DGT foram estabelecidos para o ano de 2016 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 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 n OOp n Descrição 

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 n OOp n Descrição 

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   
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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 2016 foi elaborado com base no plafond atribuído pelo Ministério do 

Ambiente, apresentando-se nos quadros infra, a sua distribuição pelas principais rubricas do orçamento de 

funcionamento e do orçamento de investimento. 

  

Orçamento de Funcionamento 2016 – dotação inicial do orçamento (sem cativações €) 

Fonte Financiamento 
Orçamento inicial 
(antes de cativos)

111- Receitas Gerais não afetas a projetos cofinanciados 5.735.505 

119 - Transferências de Receitas Gerais entre Organismos 24.650 

123 - Receita própria do ano com possibilidade de transição 1.490.154 

221 - FEDER - Cooperação Transfronteiriça 7.907 

280 - Outros 95.200 

Total 7.353.416 

 

Orçamento de Investimento (PIDDAC) 2016 – dotação inicial do orçamento (sem 
cativações €) 

Projecto Dotação inicial 

111 151 157 212 280 Soma 

09721.00001 - Melhoria da Eficiência do Serviço 

Público pelo Aprofundamento da Integração 

Tecnológica e Funcional dos Sistema de Informação 

da DGT (MEITEF) 42.982 56.859 99.841 

09734.00001 - Sociedade para o Desenvolvimento do 

Programa POLIS em Viana do Castelo, S.A. 
200.000 200.000 

09758.00001 - IPSENTINEL - Criação de uma 

infraestrutura para armazenar e disseminar dados dos 

Satélites Sentinel - IPSENTINEL (DGT e IPMA) 15.681 88.864 104.545 

Total Geral 200.000 42.982 15.681 56.859 88.864 404.386 
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Projetos: 

Projecto FF Dotação 

inicial 

09721.00001 - Melhoria da Eficiência do Serviço Público pelo Aprofundamento da Integração 

Tecnológica e Funcional dos Sistema de Informação da DGT (MEITEF) 

151 42.982 

212 56.859 

Total 99.841 

09734.00001 - Sociedade para o Desenvolvimento do Programa POLIS em Viana do Castelo, 

S.A. 

111 200.000 

Total 200.000 

09758.00001 - IPSENTINEL - Criação de uma infraestrutura para armazenar e disseminar 

dados dos Satélites Sentinel - IPSENTINEL (DGT e IPMA) 

157 15.681 

280 88.864 

Total 104.545 

Total Geral 404.386 
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II. PROJETOS E ATIVIDADES  

Projetos e atividades programados para 2016 

Obj 
Estrat 

Obj. 
Operac 

Designação do Projeto/Atividade Prioridade Resultado(s) a atingir 
Unidade(s) 
orgânica(s) 

responsável(eis) 

Indicador Meta Observações 

OE1 OOp1 Apoio Técnico ao Desenvolvimento do 
Quadro legal OT&U 

 

1 - Prestar o apoio técnico e jurídico no acompanhamento e preparação 
dos projetos de diploma a sujeitar à aprovação da tutela 
2 - Revisão da Norma técnica do Modelo de Dados dos Planos Territoriais 
3 - Revisão da Norma de Metadados do OT&U 
4 - Ficha de dados estatísticos dos planos  

DSOT 
DSGCIG 
DRAJ 
 

N.º de propostas apresentadas 4  

OE 1 OOp 1 Regulamentação das atividades de 
cadastro predial 

 

1 - Proposta de revisão do Regime jurídico do cadastro predial e criação 
do SNIC 
2 - Proposta de alteração do regime jurídico do SINERGIC para incluir a 
previsão do regime de conservação dos prédios cadastrados nas áreas 
de aplicação do diploma. 

DSIC 
DRAJ 

N.º de propostas apresentadas 2  

OE 1 OOp 1 

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 dos pedidos e preparar o despacho do Ministro do 
Ambiente que declare a utilidade pública das expropriações ou constitua 
servidões administrativas ao abrigo do Código das Expropriações e 
regimes legais especiais 
2 - Verificar a instrução dos pedidos e preparar o despacho da 
competência do Ministro do Ambiente para efeitos de levantamento das 
proibições em áreas de povoamento florestal percorridas por incêndio 

DRAJ 

1 -Nº de pedidos verificados/Nº de 
pedidos entrados até 01-12-2016 
*100 
2 -Nº de pedidos verificados/Nº de 
pedidos entrados até 01-12-2016 
*100 

1 - 80% até 01-12-2016 
2 - 80% até 01-12-2016 

 

OE 1 OOp 2 PNPOT  

Alteração do PNPOT (PA2014-2020) 
Fecho da operação POAT 
Acompanhamento da alteração do PNPOT (a elaborar em estreita 
articulação com a definição de uma estratégia de observação das 
dinâmicas territoriais) 

DSOT 
DRAJ 

Data de conclusão 31-12-2016 A RCM é de Agosto de 2016 

OE 1 OOp 3 
Comissão de Acompanhamento da 
Arquitetura e da Paisagem (CAAP) e 
implementação da PNAP 

 
Comissão de Acompanhamento da Arquitetura e da Paisagem (CAAP)  
1 - Presidência da CAAP 
2 - Apoio técnico, logístico e administrativo 

DSOT 
DRAJ 

Data de conclusão 31-12-2016  

OE 1 OOp 4 

HABITAT III (Relatório Nacional para o 
Habitat III e acompanhamento dos 
trabalhos com vista à aprovação pela 
ONU da Nova Agenda Urbana para o 
século XXI) 

 

1- Coordenação geral e operacional 
2- Secretariado Habitat III 
3- Coordenação e desenvolvimento dos trabalhos no âmbito dos Grupos 
Temáticos e Grupo dos Indicadores 
4- Coordenação e desenvolvimento dos trabalhos no âmbito do Grupo 
dos Serviços Web 
5- Gestão e manutenção do Portal 
6- Compilação e preparação da versão final do Relatório 
7- Lançamento e acompanhamento da Consulta pública 
8- Apoio à tradução do Relatório Nacional 

DSOT 
DSGCIG 
DSPRI 

Data de conclusão 

1- out 2016 
2 - jun 2016 
3 - mar 2016 
4 - out 2016 
5 - mar 2016 
6 - mar 2016 
7 - maio 2016 
8 - jun 2016 

 

OE 1 OOp 4 
Produzir normas, orientações técnicas e 
publicações no âmbito das atribuições da 
DGT 

 

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 
DSGCIG 
DSIC  
DSPRI 
DRAJ 

N.º de propostas apresentadas 7  
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Obj 
Estrat 

Obj. 
Operac 

Designação do Projeto/Atividade Prioridade Resultado(s) a atingir 
Unidade(s) 
orgânica(s) 

responsável(eis) 

Indicador Meta Observações 

OE 1 OOp 4 Barómetro da Sustentabilidade Urbana  

Versão portuguesa da ISO 37120:2014 
(ação preparatória no âmbito da criação do Barómetro da 
Sustentabilidade Urbana) 
Presidência da CTA34 
Secretariado da CTA34 
Coordenação do GT4 - Urbanismo 

DSOT Data de conclusão 31-12-2016  

OE 1 OOp 5 Plataforma Colaborativa de Gestão 
Territorial (PCGT) 

 Desenvolvimento de um novo portal colaborativo a colocar  online  
DSOT 
DSCRI 

Data de conclusão 31-12-2016  

OE 1 OOp6 

Instrução dos processos de mera 
comunicação prévia para o exercício de 
atividades no domínio da produção 
cartográfica 

 Página da Internet atualizada, mediante a avaliação da documentação 
entregue e dos requisitos a cumprir 

DSGCIG Tempo médio de resposta 5 dias  

OE 1 OOp6 
Manutenção de um cadastro ou registo 
de entidades coletivas e singulares 
produtoras de cartografia 

 
Registo de entidades coletivas e singulares produtoras de cartografia 
atualizado, mediante a recolha da informação resultante das meras 
comunicações prévias 

DSGCIG Tempo médio de resposta 5 dias  

OE 1 OOp6 
Definição da estratégia de fiscalização 
das atividades das entidades privadas 
produtoras de cartografia 

 

Estratégia de fiscalização das entidades licenciadas para produção de 
cartografia: 
1 - Identificação com o Gabinete Jurídico dos elementos a considerar 
para efeitos de fiscalização 
2 - Redação do relatório da estratégia de fiscalização das entidades 
licenciadas para produção de cartografia 

DSGCIG/GJ Data de conclusão 31-12-2016  

OE 1 OOp6 Avaliação das Políticas OT&U  

Plataforma de suporte ao Observatório  
(criação, gestão, alimentação e manutenção) 
Estratégia de observação das dinâmicas territoriais: 
1 - Desenvolvimento da plataforma de suporte ao Observatório e 
realização de testes 
2 - Definição de Estratégia para a observação das dinâmicas territoriais (a 
elaborar em estreita articulação com o acompanhamento da alteração do 
PNPOT) 
3 - Recolha e sistematização de informação 
Construção do sistema de indicadores 
4 - Desenvolvimento de novas funcionalidades para ligação/integração 
dos dados da PCGT e para articulação/migração dos módulos de 
indicadores e cartogramas do Dashboard/Barómetro do Território. 
(Candidatura SAMA DIPIGeo) 

DSOT 
DGRI 
DRAJ 

Data de conclusão 31-12-2016  

OE 1 OOp8 

Fórum das Cidades 
(Plataforma de governança e 
conhecimento da CS2020 - criação, 
gestão, alimentação e manutenção) 

 

1- Acompanhamento dos trabalhos de desenvolvimento da plataforma e 
da sua entrada em produção 
2 - Gestão da operação POAT 
3 - Administração e edição de conteúdos do portal e newsletters Fórum 
das Cidades e de ferramentas de média social 
4 - Elaboração de conteúdos/artigos 
5 - Desenvolvimento de parcerias com atores urbanos e estabelecimento 
de protocolos 

DSOT 
DSPRI 

Data de conclusão  

1 - mar 2016 
2 - mar 2016 
3 - dez 2016 
4 - dez 2016 
5 - dez 2016 

 

OE 2 OOp9 
Desenvolvimento do Sistema Nacional 
de Informação Cadastral (SNIC) – 
(Sistema Nacional de Exploração e 
Gestão de Informação Cadastral 

 
Aquisição de conteúdos; Registo e gestão de utilizadores; Registo e 
gestão da informação submetida pelos utilizadores; 
Controlo da qualidade dos dados; 

DSIC 
Número de atividades 
desenvolvidas 5  
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Obj 
Estrat 

Obj. 
Operac 

Designação do Projeto/Atividade Prioridade Resultado(s) a atingir 
Unidade(s) 
orgânica(s) 

responsável(eis) 

Indicador Meta Observações 

(SiNErGIC) - Componente CGPR Garantia de políticas de segurança; 
Formação dos operadores e utilizadores do sistema; 
Resposta às solicitações dos utilizadores; 
Implementação de planos de monitorização e controle. 
Gestão da informação submetida no âmbito das operações de execução 
do cadastro predial; 
Controle de qualidade dos dados submetidos; 
Elaboração de relatórios; 
Promoção da integração dos dados no SNIC 
Otimização e agilização das operações no âmbito do SNIC -componente 
CGPR 
Otimização e agilização das operações no âmbito do SNIC -componente 
cadastro predial  

Desenvolvimento do Sistema Nacional 
de Informação Cadastral (SNIC) – 
(Sistema Nacional de Exploração e 
Gestão de Informação Cadastral 
(SiNErGIC)) - Componente cadastro 
predial 

OE 2 OOp10 

Acompanhamento das Equipas de Apoio 
Técnico e promoção da execução do 
cadastro predial dos concelhos de Loulé, 
São Brás de Alportel e Tavira (resolução 
de autos de reclamação). 

 

Acompanhamento da execução do cadastro predial dos concelhos de 
Loulé, São Brás de Alportel e Tavira; 
Aquisição de dados geométricos e descritivos relativos aos prédios 
abrangidos pelas operações; 
Tratamento e integração dos dados recebidos do campo. 

DSIC 
DR 

Número de autos por resolver 2% dos autos em falta 
nos três concelhos 

 

OE 2 OOp10 

Acompanhamento das Equipas de Apoio 
Técnico e promoção da execução do 
cadastro predial dos concelhos de 
Paredes e Penafiel (resolução de autos 
de reclamação). 

 

Acompanhamento da execução do cadastro predial dos concelhos de 
Paredes e Penafiel; 
Aquisição de dados geométricos e descritivos relativos aos prédios 
abrangidos pelas operações; 
Tratamento e integração dos dados recebidos do campo. 

DSIC 
DR 

Número de autos por resolver 100% dos autos de 
Paredes 

 

OE 2 OOp10 

Acompanhamento das Equipas de Apoio 
Técnico e promoção da execução do 
cadastro predial dos concelhos de 
Oliveira do Hospital e Seia (resolução de 
autos de reclamação). 

 

Acompanhamento da execução do cadastro predial dos concelhos de 
Oliveira do Hospital e Seia; 
Aquisição de dados geométricos e descritivos relativos aos prédios 
abrangidos pelas operações; 
Tratamento e integração dos dados recebidos do campo. 

DSIC 
DR 

Número de autos por resolver 100% dos autos de 
Oliveira do Hospital 

 

OE 2 OOp11 Processos de Reclamação 
Administrativa (PRA). 

 Resolução de processos pagos 
DSIC 
DR 

Percentagem dos PRA pagos e 
resolvidos 

90%  

OE 2 OOp11 Disponibilizar para consulta o cadastro 
geométrico da propriedade rústica. 

 

1 - Disponibilizar para consulta o cadastro geométrico da propriedade 
rústica em formato raster (Atualizar a informação cadastral raster com 
base em listagem mensal com os PRAS resolvidos; Processamento das 
imagens das secções atualizadas (SEDE + DR); Colocação das imagens, 
após processamento no servidor web; Verificação sazonal da informação 
atualizada via web) 
2 - Disponibilizar para consulta o cadastro geométrico da propriedade 
rústica em formato vetorial (Atualizar a informação cadastral vetorial em 
GEODB com base em listagem mensal com os PRAS resolvidos; 
Exportação da informação para o formato Shapefile; Colocação das 
shapes no servidor; Processamento de aplicação sobre esses ficheiros 
para verificação de erro. Disponibilização pela informática para consulta 
no servidor web após processamento final) 
3 - Atualização dos centróides dos prédios 

DSIC 
DR 

Data de conclusão 30-11-2016  

OE 2 OOp11 
Agilização dos procedimentos de gestão 
do cadastro geométrico da propriedade 
rústica 

 Melhorar a qualidade do serviço prestado 
DSIC 
DR 

Data de apresentação de relatório 31-12-2016  
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Obj 
Estrat 

Obj. 
Operac 

Designação do Projeto/Atividade Prioridade Resultado(s) a atingir 
Unidade(s) 
orgânica(s) 

responsável(eis) 

Indicador Meta Observações 

OE 2 OOp11 

Vectorização do cadastro geométrico da 
propriedade rústica e  
Validação dos dados adquiridos no 
âmbito dos protocolos de vectorização 
do cadastro geométrico da propriedade 
rústica 

 

1 - Vetorização dos temas do CGPR exceto os limites de parcelas; 
Ligação das secções; Atualização da informação cadastral; Validação da 
informação vetorizada com aplicação NgXIS; Correção dos erros; 
Validação da delimitação administrativa; Verificação visual do resultado 
final; Transformação dos dados para GEODB; Verificação de topologia; 
2 - Processamento de aplicações ao universo dos dados para verificação 
da existência de objetos sem código, objetos duplicados, de elementos 
mínimos, de "GAP's", undershots, overshots, e outras validações para 
integração dos dados em SIG. Validação visual de 10% dos dados para o 
cumprimento das especificações técnicas para a informatização do 
CGPR. 

DSIC 
DR 

% de área informatizada 50%  

OE 2 OOp12 
Estudo dos mecanismos de renovação 
do cadastro geométrico da propriedade 
rústica em cadastro predial. 

 
Relatório sobre a implementação da “conformação do cadastro 
geométrico da propriedade rústica” com o modelo jurídico em vigor” (RCM 
n.º 56/2012) 

DSIC Data da conclusão  31-12-2016  

OE 2 OOp12 

Desenvolvimento das ações necessárias 
para a integração no SNIC do cadastro 
predial relativo aos municípios de Mira, 
Ílhavo e Vagos. 

 
Avaliação do grau de desatualização dos dados de Ílhavo. 
Preparar a consulta pública dos dados. 

DSIC Data de apresentação do relatório 31-12-2016  

OE 2 OOp13 

Elaboração do Relatório de Avaliação 
das operações de execução do cadastro 
predial experimental no âmbito do 
SINERGIC 

 Avaliação das ações de execução de cadastro predial experimental para 
ponderação tendo em vista a definição do novo modelo legal 

DSIC Data da conclusão  30-04-2016  

OE 2 OOp13 Testes ao mercado no âmbito de 
levantamentos topo-cadastrais 

 Otimização e redução dos prazos de emissão de parecer em sede de 
PRA 

DSIC Data de conclusão 15-12-2016  

OE 2 OOp13 Colaboração da definição de uma 
estratégia para o cadastro predial 

 Definição de uma estratégia para o cadastro predial  DSIC Data de conclusão 15-12-2016  

OE 3 OOp14 

Desenvolvimento de uma estratégia a 
adotar pela DGT para a produção e 
disponibilização de cartografia e 
informação geográfica 

 

Produção de Documento com a estratégia a adotar pela DGT para a 
produção e disponibilização de cartografia e informação geográfica: 
1 - Inventariação e caraterização da informação geográfica e da 
cartografia produzida interna e externamente nas áreas de competência 
da DGT 
2 - Caraterização da utilização da informação geográfica e da cartografia 
produzida na DGT 
3 - Caraterização das necessidades nacionais de informação geográfica e 
da cartografia nas áreas de competência da DGT 
4 - Caraterização de tendências internacionais da informação geográfica 
e da cartografia 
5 - Elaboração do documento com a estratégia da DGT para a produção e 
disponibilização de cartografia e informação geográfica 

DSGCIG Data de conclusão 

1 - 30-04-2016 
2 - 15-05-2016 
3 - 15-06-2016 
4 - 30-09-2016 
5 - 15-12-2016 

 

OE 3 OOp14 
Melhoramento da Carta de Ocupação do 
Solo e análise de dinâmicas da 
paisagem 1995-2007-2010 

 

1 - Produzir as edições para publicação das Cartas de Ocupação do Solo 
para 1995, 2007 e 2010 
2- Analisar as dinâmicas de ocupação do solo 1995-2007-2010 
3 - Desenvolver uma ferramenta expedita para atualização de cartografia 
de ocupação do solo 
4 - Avaliar a exatidão temática da COS 1995, 2007 e 2010 

DSGCIG 

1 – Data de conclusão 
2 - Data de conclusão 
3 – Data de conclusão 
4 – Data de conclusão 

1 - 31-10-2016 
2 - 31-12-2016 
3 - 31-12-2016 
4 - 31-10-2016 

 

OE 3 OOp14 
Produção da Cobertura Regular de 
Ortofotografia Aérea de 2015 
(CROA50_2015) 

 
1 - Ortoimagens 2015 para o IFAP 
2 - Versão final das Ortoimagens 2015 

DSGCIG Data de conclusão 
1 - 31-03-2016 
2 - 31-10-2016 
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Obj 
Estrat 

Obj. 
Operac 

Designação do Projeto/Atividade Prioridade Resultado(s) a atingir 
Unidade(s) 
orgânica(s) 

responsável(eis) 

Indicador Meta Observações 

OE 3 OOp14 Atualização de séries cartográficas 
nacionais 

 
1 - Carta de Itinerários de Portugal continental na escala 1:500 000 
atualizada 
2 - Carta de Portugal continental na escala 1: 1 500 000 atualizada 

DSGCIG Data de conclusão 
1 - 30-11-2016 
2 - 31-12-2016 

 

OE 3 OOp15 Publicação da Carta Administrativa 
Oficial de Portugal 2016 (CAOP2016) 

 
CAOP versão 2016: 
1 - Atualização dos limites administrativos da CAOP 
2 - Respostas a solicitações relacionadas com a CAOP 

DSGCIG Data de conclusão 31-12-2016  

OE 3 OOp16 ReNEP (Rede Nacional de Estações 
Permanentes GNSS) 

 
Manter a Rede Nacional de Estações Permanentes GNSS (ReNEP) 
operacional 

DSGCIG Data de conclusão 31-12-2016  

OE 3 OOp16 Referenciais altimétricos nacionais  

Equipamentos operacionais e registo maregráfico analógico digitalizado. 
Vértices geodésicos observados e coordenados no sistema ETRS89. 
Documento sobre a estratégia para a adoção do EVRS (European 
Vertical Reference System) em Portugal 

DSGCIG Data de conclusão 31-12-2016  

OE 3 OOp16 Definição de uma estratégia para as 
atividades de geodesia na DGT 

 

Documento sobre a estratégia a adotar pela DGT para o desenvolvimento 
de atividades no âmbito da Geodesia: 
1 - Avaliação das atividades realizadas pela DGT no âmbito da Geodesia 
2 - Caraterização de tendências internacionais para a Geodesia 
3 - Elaboração de documento com a estratégia da DGT para as atividades 
geodésicas 

DSGCIG Data de conclusão 
1 - 31-05-2016 
2 - 30-09-2016 
3 - 15-12-2016 

 

OE 3 OOp16 Atualização do Portal EUREF  Portal EUREF atualizado DSGCIG Data de conclusão 31-12-2016  

OE 3 OOp17 CRUS 
Carta do Regime do Uso do Solo 

 

1 - Atualização permanente da CRUS e sua disponibilização no SNIT 
(análise da informação vetorial das plantas de ordenamento dos PDM; 
transformação de coordenadas; adaptação ao modelo de dados do PDM, 
validação topológica; de criação de serviços web; atualização de 
metadados) 
2 - Eventual reestruturação da CRUS de acordo com os novos critérios de 
classificação e reclassificação do solo estabelecidos no Decreto 
Regulamentar n.º 15/2015 de 19 de Agosto e recriação dos serviços WEB 

DSOT Data de conclusão 
1 - 31-12-2016 
2 - 30-09-2016 

 

OE 3 OOp17 AUGIs 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

 

Compilação e disponibilização de informação territorial relativa às AUGIs 
e respetivos processos de reconversão: 
1 - Definição e disponibilização de critérios e modelo de dados para 
levantamento dos processos de reconversão 
2 - Criação da base de dados e sistematização da informação relativa ao 
levantamento das AUGI e respetivos processos de reconversão 
3 - Elaboração e disponibilização de relatório com o diagnóstico dos 
processos de reconversão das AUGI, definindo eventuais medidas que 
devam ser adotadas para a sua conclusão 

DSOT 
DRAJ 

Data de conclusão 31-12-2016  

OE 3 OOp17 

Bases de dados geográficas 
EuroRegionalMap (ERM) e 
EuroGlobalMap (EGM) e disponibilizar a 
CAOP no âmbito do Projeto 
EuroBoundary Map (EBM) do 
EuroGeographics 

 
1 - Atualizadas as bases de dados ERM e EGM para a rede de 
transportes e para os aglomerados populacionais 
2 - Publicação da CAOP no EBM 

DSGCIG Data de conclusão 
1 - 31-12-2016 
2 - 31-07-2016 

 

OE 3 OOp17 
SSAIGT 
Sistema de Submissão Automática para 
Publicação e Depósito dos IGT 

 

1 - Atualização permanente do SSAIGT (validação dos processos e 
preparação da informação para publicação em DR e depósito) 
2 - Adaptação da plataforma SSAIGT ao novo quadro legal (inclusão das 
novas tipologias de IGT) 

DSOT 
DSPRI 

Data de conclusão 15-12-2016  
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Obj 
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Indicador Meta Observações 

OE 3 OOp17 Produção de uma base de dados de 
referência relativa à rede de transportes 

 Base de dados com a rede principal e secundária dos concelhos de 
Campo Maior e Elvas 

DSGCIG Data de conclusão 31-12-2016  

OE 3 OOp17 Serviço de informação geográfica das 
praias 

 Serviço de informação geográfica das praias atualizado DSGCIG Data de conclusão 31-05-2016  

OE 3 OOp18 Organização e coordenação da 
implementação da Diretiva INSPIRE 

 

1 - Termos de referência e composição do CO-SNIG 
2 - Proposta de revisão do DL 180/2009 
3 - Plano de ação para melhorar a implementação da Diretiva INSPIRE 
4 - Relatórios Monitorização INSPIRE PT 2015 e 2013-2015 
5 - Rede de Gestores de Serviços Operacional 
6 - Base de dados de contatos do Sistema Científico e Tecnológico 
Nacional (SCTN) relacionados com informação geográfica 
7 - Documento sobre as diretivas do sector ambiental que exigem report 
com informação geográfica 
8 - Realização da Conferência Nacional de Infraestruturas de Informação 
Geográfica 2016 

DSGCIG Data de conclusão 31-12-2016  

OE 3 OOp19 Homologação de cartografia  

Relatórios finais: 
1 - Análise preliminar 
2 - Verificação técnica da informação 
3 - Elaboração de relatórios 

DSGCIG Tempo médio de execução 
1 – 15 dias 
2 – 70 dias 
3 – 5 dias 

 

OE 3 OOp20 Gestão e desenvolvimento do SNIG e do 
iGEO 

 

Plano de Ação SNIG2020. Workshops de formação sobre conformidade 
de metadados, criação de serviços de informação geográfica e 
harmonização de dados. Estratégia para otimizar pesquisa de IG no 
SNIG. Estratégia para incrementar o número de serviços no SNIG. 
Inventário de IIGs temáticas e regionais. Estratégia para integrar o nível 
regional e local no SNIG. Articulação entre SNIG e iGEO. Geoportal SNIG 
atualizado: 
1 - Elaboração do Plano de Ação SNIG2020 
2 - Criação e gestão do Registo Nacional de Dados Geográficos 
3 - Apoio à produção e gestão de metadados 
4 - Apoio à criação e gestão de serviços de rede 
5 - Apoio à harmonização de dados 
6 - Gestão dos geoportais SNIG e iGEO 
7 - Articulação iGEO e SNIG 
8 - Promoção do SNIG 

DSGCIG Data de conclusão 31-12-2016 
Dependente da inscrição da 
contrapartida nacional do 
projeto DIPIGEO 

OE 3 
OOp 4, 

Oop17 e 
Oop20 

Plataforma Servidões e Restrições de 
Utilidade Pública (SRUP) 

 

Levantamento das necessidade de atualização das fichas da edição 
digital da DGT sobre Servidões e restrições de Utilidade pública 
Produzir relatórios de situação da SRUP 
Validar e controlar a qualidade da informação 

DSOT 
DRAJ 

Data de conclusão 31-12-2016  

OE 3 
OOp5, 

OOp17 e 
OOp20 

SNIT  

Disponibilização ao público dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT): 
1 - Disponibilização no SNIT dos Instrumentos de Gestão Territorial em 
vigor (validação de dados em BackOffice, transformação de coordenadas, 
correções de georreferenciação, mosaicagem, tratamento de legendas, 
imagens do acesso simples, metadados e criação de serviços WMS) 
2 - Atualização da plataforma IDE SNIT 
3 - Adaptação do Geoportal IDE SNIT às novas tipologias de IGT 
4 - Desenvolvimento do Dashboard (testes às correções das querys 

DSOT 
DSPRI 
DRCI 
DRAJ 

Data de conclusão 31-12-2016 
Dependente da inscrição da 
contrapartida nacional do 
projeto DIPIGEO 
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existentes e outros ajustes) e disponibilização da plataforma on-line. 
5 - Migração e integração no SNIT da informação das bases de dados do 
SIOT 
6 - Criação de aplicação para consulta, no SNIT, dos planos e programas 
territoriais em histórico. 

OE 3 
Oop4, Oop17 

e Oop20 

GeoEquip 
Equipamentos Públicos de Utilização 
Coletiva 

 

Compilação e disponibilização de informação territorial relativa aos 
equipamentos públicos de utilização coletiva: 
1 - Reavaliação do Sistema e redefinição de uma estratégia Geoequip 
2 - Atualização da informação dos Equipamentos Públicos de Utilização 
Coletiva na plataforma GeoEquip 
3 - Desenvolvimento de um módulo integrado na plataforma GeoEquip, de 
acesso reservado, para recolha desmaterializada e validação dos 
Equipamentos por parte das entidades (Candidatura SAMA DIPIGeo) 

DSOT Data de conclusão  Dezembro de 2016 
Dependente da inscrição da 
contrapartida nacional do 
projeto DIPIGEO 

OE 4 OOp21 Atualização do Arquivo Histórico de 
Fotografia Aérea 

 
1 - 50 filmes digitalizados 
2 - 80 filmes georreferenciados e com metadados 

DSGCIG 
DSPRI 

Número de filmes 
 

1 - 50 
2 - 80 

Dependente da inscrição da 
contrapartida nacional do 
projeto DIPIGEO 

OE 4 OOp21 Desenvolvimento e gestão do SIARL  

Portal SIARL operacional e com novos conteúdos: 
1 - Avaliação da utilização externa do SIARL 
2 - Definição de estratégia para o desenvolvimento do SIARL 
3 - Manutenção do Geoportal 
4 - Disponibilização de conteúdos 

DSGCIG Data de conclusão  

1 - 30-04-2016 
2 - 30-06-2016 
3 - 31-12-2016 
4 - 31-12-2016 

 

OE 4 OOp21 

Apoio técnico sobre utilização e 
produção de cartografia à Administração 
Central, Regional e Local e outras 
formas de organização autárquica 

 
Ofícios de resposta: 
1 - Análise de solicitações 

DSGCIG Data de conclusão 31-12-2016  

OE4 OOp21 Acervo histórico e patrimonial da DGT  

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 científicos: 
1. CARTOTECA :(i) Recolher, inventariar e catalogar peças cartográficas 
(suporte analógico) a integrar na cartoteca (ii) Digitalizar e editar peças 
cartográficas (iii) Carregamento na Base de Dados 
(DOCBASE/Cartoteca). 
2. PEÇAS MUSEULÓGICAS: (i) Recuperação física e conservação de 
peças museológicas.  (ii) Registo fotográfico em laboratório e tratamento 
de imagens das peças  recuperadas do museu, catalogação e 
metainformação técnica. (iii) Carregamento na Base de Dados 
DOCBASE/ Museu  
3. MUSEU VIRTUAL: Recuperação de aplicação informática para 
atualização conteúdos on line- cartoteca + peças museológicas. 
4. ARQUIVO HISTÓRICO-OTDU (IGT antigos)  
(i) Disponibilização no Portal DGT/SNIT peças desenhadas de processos 
pertencentes ao espólio AH-OTDU. (ii) Disponibilização no Portal 
DGT/SNIT de peças escritas de processos pertencentes ao espólio AH-
OTDU (iii) Atualização dos conteúdos da Bases de Dados AH-OTDU 
(inclui metadados descritivos dos Planos). (iv) 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. (v)  Inventariação do acervo fotográfico pertencente 
ao espólio AH-OTDU. 

DSPR N.º de peças 

1. (i) e (iii) 800 peças 
cartográficas; (ii) 300 
peças cartográficas 
digitalizadas e editadas  
2. (i) e (iii) 150 peças; (ii) 
300 fotografias.  
3.Internalização desta 
tarefa (recursos humanos 
e materiais) 
4. (i) 75 peças 
desenhadas 
disponibilizadas online. 
(ii) 500 peças escritas 
(folha/página) 
disponibilizadas online. 
(iii) 40 novos planos 
introduzidos na Base de 
Dados AH-OTDU. (iv) 
100 novas peças 
desenhadas 
inventariadas. (v) 120 
Peças Fotográficas 
(documento simples) 
5. (i) e (ii) Totalidade do 

5. Concretização dependente 
de aprovação da candidatura 
apresentada pela DGT, em 
fevereiro de 2016, ao Projeto 
para recuperação, tratamento 
e organização de Acervos 
Documentais da Fundação 
Calouste Gulbenkian 
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5.RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUIVÍSTICO DA DGT: Fundo 
Secção Photographica – Conjunto de manuscritos do séc. XIX, 
produzidos na Secção dirigida por José Júlio Rodrigues. (i) Levantamento 
das tipologias documentais. (ii) Inventariação e registo das séries 
documentais.(iii) início da digitalização do espólio. 

espólio textual. (iii) : 
digitalização de 100 
documentos textuais  

OE4 OOp21 Atividade editorial da DGT  

N.º de publicações registadas com ISBN ou ISNN, sujeitas a depósito 
legal. N.º outros documentos distribuídos ou disponibilizados online. N.º 
de trabalhos ou outros documentos entregues na DSPRI em condições de 
publicação, distribuição e/ou disponibilização online*100 

DSPRI  90% 

Condicionado pela conclusão 
e entrega, em conclusão e 
entrega, em tempo útil, dos 
documentos finais na DCRI e a 
constrangimentos orçamentais 

OE4 OOp21 Atividade comercial da DGT e 
atendimento ao público 

 

Colaborar na gestão da atividade comercial da DGT. 
Garantir, com qualidade e eficiência, o atendimento ao público, a 
divulgação, distribuição e venda dos serviços e produtos da DGT:  
(i) Rever/Atualizar e normalizar o conteúdo do preçário e o catálogo dos 
produtos e serviços da DG publicado no Portal da DGT; 
(ii) Recolha e tratamento dos dados sobre as receitas da DGT (apoio na 
gestão da atividade comercial da DGT) 
(iii) Atualização das ferramentas informáticas e dos formulários de recolha 
de dados para monitorização do movimento comercial 
(iv) Monitorizar o movimento comercial, nas vertentes de marketing, 
tipologia de cliente e de pedido. 

DSPRI Data de conclusão 

(i) 30-11-2016 
(ii) Controlo trimestral 
(iii) 30-12-2016 
(iv) Controlo semestral 

 

OE4 OOp21 Organização e logística de eventos 
promovidos pela DGT 

 

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: 
(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 

DSPRI  
(i) 90%  
(ii) Controlo trimestral 

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

OE4 OOp21 
Apoio logístico e administrativo à 
Comissão Nacional do Território e ao 
Conselho de Orientação do SNIG 

 
Apoio logístico e administrativo à CMT e ao CO SNIG, em articulação 
com as outras unidades orgânicas 

DSPRI    

OE 4 OOp24 IPSentinel  
Portal do IPSentinel com informação sobre o Copernicus: 
1 - Implementação da Infraestrutura 
2 - Desenvolvimento de produtos geográficos derivados 

DSGCIG Data de conclusão 
1 - 31-12-2016 
2 - 31-12-2016 

 

OE 4 OOp24 SNIMar   Documento sobre partilha de dados DSGCIG Data de conclusão 31-12-2016  

OE 4 OOp24 ELF - European Location Framework  

Novos serviços de dados geográficos para os seguintes temas: Unidades 
administrativas, Edifícios, Toponímia, Hidrografia, Ocupação do Solo, 
Sítios protegidos, Regiões marítimas, Redes de transportes: 
1 - Análise do modelo organizacional e das especificações técnicas do 
projeto 
2 - Compilação e adequação da informação geográfica às especificações 
técnicas do projeto 

DSGCIG Data de conclusão 31-12-2016  

OE 4 OOp24 
Provision of harmonised LCLU 
information: LUCAS and national 
systems 

 

Versões preliminares dos relatórios relativos à inventariação e à análise 
de bases de dados de informação geográfica sobre ocupação/uso do 
solo. Desenvolvimentos metodológicos para produção de informação de 
ocupação/uso do solo com base em imagens de satélite. Ativação do 
Comité de Acompanhamento de Cartografia Temática de Ocupação do 

 Data de conclusão 
1 – 31-07-2016 
2 – 31-12-2016 
3 – 31-12-2016 
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Solo (CACTO): 
1 - Inventariação e análise de bases de dados com informação sobre 
ocupação e uso do solo para o território continental 
2 - Desenvolvimento de métodos para a produção de mapas de ocupação 
e uso do solo com base em imagens de satélite 
3 - Desenvolvimento de uma metodologia para produção sistemática de 
informação de ocupação do solo para o território continental 

OE 4 OOp24 Projeto 501 (YIN)  

Documento com os requisitos que a plataforma NIPIM@R deverá cumprir 
de modo a garantir o envolvimento de todas as entidades envolvidas 
neste projeto:  
1 - Definição da solução tecnológica nacional para a partilha de 
informação sobre vigilância marítima 

DSGCIG Data de Conclusão 31-12-2016  

OE 4 OOp24 Projeto 602 (SINKER)  

Novo módulo no SIARL para gestão da orla costeira e marítima. Novos 
serviços Web com dados da orla costeira: 
1 - Desenvolvimento de um módulo para o SIARL sobre monitorização do 
risco costeiro e marítimo 
2 - Desenvolvimento de serviços de dados geográficos 

DSGCIG Data de conclusão 31-12-2016  

OE 4 OOp24 Participação nos projetos OTALEX  
INOVA e OTALEX RIESGOS 

 

OTALEX INOVA : Nó secundário da DGT na IDE OTALEX e Estudo sobre 
a harmonização de dados de acordo com a Diretiva INSPIRE para os 
temas Limites Administrativos e Transportes para uma região piloto 
OTALEX RIESGOS: Elaboração de uma carta de riscos com a 
distribuição dos equipamentos de apoio às intervenções em caso de 
catástrofe 

DSGCIG Data de conclusão 31-12-2016  

OE 4 OOp24 MEITEF  

Produção de um relatório que identifique a situação atual, analise os 
pontos fracos, desenho uma solução futura que permita redução de 
custos de operação, melhorar a qualidade de serviço e redução das 
tecnologias utilizadas. 

DGRI 
DSOT 
DSGCIG 
DSIC 
DSPRI 

Data de conclusão  31-12-2016 
Depende da efetiva 
concretização da contrapartida 
nacional 

OE 4 OOp24 URBACT III (Execução do Contrato 
National Urbact Point com o URBACT III) 

 

1 - Mudar a plataforma tecnológica que suporta o projeto Urbact para 
Open Source 
2 - Apoio ao Secretariado URBACT 
3 - Administração, produção e edição de conteúdos (Portal URBACT, 
newletters e ferramentas de média social) 
4 - Realização de eventos de comunicação e disseminação 
5 - Acompanhamento das redes com participação nacional 
6 - Elaboração de relatórios de atividade e gestão do contrato 

DSOT 
DSPRI 

Data de conclusão 

1- dez 2016 
2 - dez 2016 
3 - dez 2016 
4 - dez 2016 
5 - dez 2016 
6 - dez 2016 

 

OE5 OOp28 Plano de Prevenção de Riscos de 
Corrupção e Infrações Conexas da DGT 

 Apresentação do projeto de Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção 
e Infrações Conexas 

DSPRI Data de conclusão 31-07-2016  

OE5 OOp28 Inventário dos bens da DGT  
Agregação do inventário dos bens móveis dos organismos que 
precederam a DGT, em ordem à atualização do inventário da DGT. 
Entrada em funcionamento do sistema de inventário da DGT  

DSPRI Data de conclusão 31-12-2016  

OE5 OOp28 Manual de Acolhimento da DGT  Apresentação do projeto de Manual de Acolhimento DSPRI Data de conclusão 31-12-2016  

OE5 OOp28 Plano de emergência da DGT  

Atualização e adaptação do Plano de Emergência do extinto IGP, 
mediante a adaptação do mesmo à DGT e à configuração atual das 
instalações em resultado da fusão e da deslocalização da extinta 
DGOTDU 

DSPRI Data de conclusão 30-11-2016  
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OE5 OOp28 Manual de Procedimentos da DPA  

Apresentação do Manual de Procedimentos da DPA: 
1 - Levantamento das atividades desenvolvidas, circuitos, procedimentos 
e metodologias 
2 - Redação do projeto de Manual de Procedimentos 

DSPRI Data de conclusão 30-11-2016  

OE5 OOp28 Instrumentos de planeamento e gestão  
Elaboração dos documentos de planeamento e gestão: PA, RA, QUAR, 
SIADAP, Balanço Social 

DSPRI Data de conclusão 31-12-2016  

OE5 OOp28 Regulamento de Uso de Veículos  Elaboração do RUV e aprovação do mesmo pela ESPAP DSPRI Data de conclusão 31-03-2016  

OE5 OOp30 
Participação da DGT no Projeto 
ASIA/MEF - Avaliação Suprainstitucional 
da Informação Arquivística 

 
Participar nas reuniões do GT, emissão de relatórios e de pareceres, 
articulação em permanência com as UO da DGT. 

Todas as direções de 
serviço Data de conclusão 

Cumprimento do 
calendário do Projeto, 
fixado pela DGLAB. 

 

OE 5 OOp31 Atualização e manutenção do Portal e da 
intranet da DGT 

 

1- Criar uma página dedicada aos procedimentos de expropriação e de 
declaração de utilidade pública, com texto explicativo, questões 
frequentes e links para as fichas de instrução dos pedidos e outros 
modelos que sejam considerados adequados.  
2 - Atualizar a secção de legislação do ordenamento do território e 
urbanismo e rever os respetivos conteúdos. 
3- Reformulação da intranet 
4 . Conceção de um novo portal 

DGRI, com a 
colaboração das 
restantes unidades 
orgânicas 

Data de conclusão  31-12-2016  

OE 5 OOp31 Desenvolvimento de aplicações para a 
DGT 

 

1-Desenvolver uma aplicação para submissão automática da REN e uma 
outra para disponibilização dos conteúdos documentais integrais dos 
programas e planos territoriais 
2-Aplicação de Georreferenciação para o POSEUR – GeoSEUR 
3-Aplicação de Concursos Online - cargos dirigentes 
4- Acompanhamento da implementação da plataforma IPSentinel 
5-Manutenção da plataforma Fórum das Cidades 
6-Site da Comissão Nacional do Território 
7- Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT) 
8-Mudar a plataforma tecnológica que suporta o projeto Urbact para Open 
Source 
9 - Acompanhamento do pacote Especificação da Solução Tecnológica 
do Projeto 501 

DGRI, com a 
colaboração das 
restantes unidades 
orgânicas 

Data de conclusão 31-12-2016 
Dependente da inscrição da 
contrapartida nacional do 
projeto DIPIGEO 

OE5 OOp31 
Criação e gestão de Serviços WEB OGC 
de informação Geográfica da DGT 
(WMS, WFS) 

 Criação e Gestão de Serviços WEB OGC DGRI Data de conclusão  31-12-2016 
Dependente da inscrição da 
contrapartida nacional do 
projeto DIPIGEO 

 

 


