


Aceda ao Portal DGT

Selecione no MENU 

Principal o tema

CADASTRO

https://www.dgterritorio.gov.pt/



VISUALIZADOR DE PRÉDIOS





Selecione o Concelho que pretende da lista disponibilizada.

A título exemplificativo, vamos marcar coordenadas e de estrema de um prédio/propriedade no Concelho de Palmela. E clique em Seguinte. 



Da listagem fornecida, selecione a restante informação relativa ao prédio/propriedade em questão.

A título exemplificativo selecionamos: 

• Freguesia – União das Freguesias de Poceirão e Marateca

• Seção – F

• Prédio  - 7



Clique de seguida em ‘Pontos’



Clique de seguida em 

‘Inserir ponto no Mapa’



Ao clicar em ‘Inserir ponto no Mapa’, o cursor transforma-se num ponto azul. Deve 

arrastar o ponto azul para cada estrema, clicando sempre, até finalizar a marcação 

dos pontos  que pretende, como se mostra na imagem.



Após marcar a totalidade dos pontos, deve imprimir a planta. Será gerado um 

documento pdf e que será gravado na área das transferências, com a planta de 

localização, a qual deverá ser remetido à DGT através do Formulário de Contacto.



Consoante as definições de 

cada computador pessoal, 

a aplicação gera o ficheiro

Pdf que abre de imediato, ou 

grava na área das 

transferências



Aceda à página dos Contactos e 

preencha os dados como indicado:

Selecione o Assunto: Atendimento Geral.

Seguidamente, selecione – CADASTRO
Subtema – Coordenadas gráficas e pontos 

de estrema.

Anexe a planta de localização e envie.

E aguarde pelo contacto da área 
comercial. 



Ser-lhe-á enviado um email de boa receção da sua solicitação.

Guarde o Nº. De contacto pois será com este número que identificamos o seu 

pedido.

Não volte a submeter o mesmo pedido pelo formulário. Aguarde que a área 

comercial entre em contacto. 

O envio de solicitações para múltiplos assuntos provocará um congestionamento 

e consequentemente atraso nas respetivas respostas. Seja objetivo nas questões 

que nos coloca para que o possamos ajudar e responder em tempo útil.

Até um próximo tutorial!


