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NOTA INTRODUTÓRIA

No dia 7 de dezembro de 2018 levámos o debate sobre o tema
Florestas e legislação: que futuro? ao Salão Nobre da Câmara Municipal
de Oliveira do Hospital, numa iniciativa da área Risco, Transparência
e Litigiosidade do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
O Instituto Jurídico é uma unidade de investigação e desenvolvimento que tem como propósito fomentar a interdisciplinaridade
e a transdisciplinaridade, promovendo o investimento em pesquisa
aplicada e desenvolvendo a colaboração com centros e instituições de
referência. O que nos congregou em Oliveira do Hospital cumpriu
este propósito na perfeição. Pelo tema geral do debate, pelos subtemas que o galvanizaram, pela cidade que o acolheu, pela qualidade e
diversidade dos moderadores e intervenientes e pelas apresentações de
dois Mestres da nossa Faculdade que havíamos interessado pelo tema
da proteção da floresta e da diminuição do risco de incêndio florestal.
Acreditamos que com o debate Florestas e legislação: que futuro?
foi fomentado o diálogo entre o direito e a técnica florestal, de modo
a contribuir para soluções jurídicas que, a vários propósitos (propriedade florestal, ordenamento e planeamento florestal e uso concreto
do solo para fins de florestação), permitam uma melhor estruturação
e gestão das áreas arborizadas.
À Câmara Municipal de Oliveira do Hospital é devido o nosso
agradecimento, por desde a primeira hora ter aberto os Paços do
Concelho à realização do debate. O Senhor Presidente Dr. José
Carlos Alexandrino e o Senhor Vice-Presidente Dr. José Francisco
Rolo acolheram-nos de forma afável e generosa que cumpre registar.
Bem-hajam!
Maria João Antunes • Dulce Lopes

O REGISTO IMOBILIÁRIO E
O CADASTRO EM PORTUGAL
Mónica Jardim
1. O registo predial e o cadastro. Segundo a Federação Internacional dos Geômetras o cadastro é “um inventário público de dados metodicamente organizados, baseado no levantamento dos limites das
parcelas existentes em um determinado território”.
O cadastro tem como papel a medição e georreferenciamento dos
prédios, ou seja, a determinação da situação física do imóvel.
O registo predial, por seu turno, como se sabe, visa divulgar a
situação jurídica dos prédios e, assim, garantir a segurança jurídica.
Portanto, o cadastro e o registo predial têm funções ou actividades
distintas, que se diferenciam porque o cadastro realiza, entre outras,
uma actividade fundamentalmente técnica que tem por objecto parcelas, e o registo predial realiza uma actividade jurídica, que visa dar
publicidade aos actos relativos ao domínio e aos demais direitos reais
sobre bens imoveis, para dar segurança jurídica ao mercado imobiliário.
De forma simplista, podemos dizer que o cadastro responde às
questões ‘onde é que o imóvel está localizado?’ e ‘quanto mede’?”, ao
passo que o registo predial responde às perguntas ‘quem é o proprietário?’ e ‘como é que o imóvel foi adquirido?’.
Mas, a verdade é que, não obstante a diversidade de funções e
precisamente devido às funções por si desempenhadas, o registo e o
cadastro são complementares e interdependentes.
Porquanto, o cadastro, para cumprir a função de proporcionar a
garantia dos limites imobiliários, depende de dados sobre os limites
legais do imóvel e o registo imobiliário pode fornecer ao cadastro
informações sobre a modificação das titularidades de direitos. Por seu
turno, o registo, para exercer plenamente a sua função, necessita de
uma identificação inequívoca do imóvel e o cadastro pode fornecer
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ao registo os dados descritivos e gráficos dos imoveis, bem como os
dados que individualizam os imóveis nos mapas oficiais.
Porque assim é, a integração ou coordenação entre o registo e o
cadastro revela-se uma necessidade inquestionável.
Mas vejamos com mais pormenor.
2. A necessidade de integração ou coordenação entre o registo predial
e o cadastro. Nos ordenamentos jurídicos onde a interligação entre
o registo e o cadastro inexiste ou está em curso1, muitas discussões
já ocorreram a propósito dos seus riscos e benefícios. Tendo-se concluído que a referida interligação/cooperação pode: reduzir a disparidade de informações sobre o mesmo imóvel; evitar a duplicação de
custos; identificar erros de limites; actualizar a informação; evitar a
falsa ampliação do imóvel, especialmente em áreas rurais; eliminar a
duplicação dos móveis no registo; garantir as transacções imobiliárias;
facilitar o desenvolvimento económico e social; aperfeiçoar o planeamento do território; promover a paz social; etc.
Acresce que é na complementaridade — que garanta e aproveite
o que há de essencial e de distinto entre o cadastro e o registo — que
se tem pensado e defendido a interligação. O mesmo é dizer que tal
interligação ou cooperação não deve representar ou pretender o desaparecimento da função cadastral ou registal, nem a primazia de um
tipo de informação sobre o outro, nem o enfraquecimento de qualquer das instituições ou a fusão de competências e funções.
3. O registo predial português. Foi o Decreto de 26 de Outubro de 1836 o diploma que, sob clara influência do Código Civil
francês, criou o registo das hipotecas em Portugal, podendo ler-se
no seu preâmbulo que o mesmo se justificava pois convinha “conservar o credito da propriedade territorial para facilitar as convenções,
evitar fraudes e, moralisando a nação, abrir novas fontes á publica
prosperidade”.
Mas, é a Lei hipotecária de 1863 que é considerada, em geral,
como a base do sistema de registo predial em Portugal, dado que já
integrava um grupo de preceitos conciliáveis que formavam um conjunto harmónico de princípios e regras.
Já na vigência do Código Civil de 1867 — que revogou a Lei
Hipotecária, passando a integrar o então regime do registo predial
Assim em França e Espanha, ao contrário do que acontece, por exemplo,
na Suíça, Áustria e Alemanha, onde a coordenação entre as duas instituições existe
desde longa data.
1
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— foi o Regulamento de 20 de Julho de 1898, o diploma legal que
condensou quase todos os princípios que ainda hoje estruturam o
sistema registal português2.
Portanto, longe, muito longe, vão os dias em que o ordenamento
jurídico nacional não era dotado de um registo predial.
O registo predial português, tal como os seus congéneres, tem
por função publicar os direitos, ónus ou encargos que recaem sobre
os prédios.
Ora, sendo o objecto do registo predial a situação jurídica dos
prédios — que estão no comércio jurídico –, dúvidas não podem
existir de que o objecto do assento registal é o prédio que, por seu turno, é o objecto de direitos reais. Acresce que, sendo o registo predial
português um sistema de fólio real, é inquestionável que o elemento
de conexão é o prédio.
O modus operandi do registo predial português é disso inequívoca
demonstração, uma vez que não se pode efectuar qualquer inscrição
sobre factos ou direitos sem abrir a descrição do prédio sobre o qual
elas vão incidir.
Sucede que em Portugal a descrição do prédio que o assento registal apresenta é essencialmente alicerçada no que o interessado declara corresponder à realidade material.
De facto, quando o prédio não se encontra cadastrado, a área,
as confrontações e a localização do prédio constam do registo com
2
Posteriormente, foi publicado: o Decreto n.º 8:437 de 21 de Outubro de 1922,
ainda com a modesta designação de Regulamento; o Código do Registo Predial de
Março de 1928 (aprovado pelo Decreto n.º 15:113); o Código do Registo Predial
de Setembro de 1928 (aprovado pelo Decreto n.º 15:986) — que tornou o Registo
Predial praticamente obrigatório; o Código do Registo Predial de 4 Julho de 1929
(aprovado pelo Decreto n.º 17:070) — que voltou a consagrar o carácter facultativo
do registo; a Lei n.º 2049, de 6 de Agosto de 1951 que instituiu o registo obrigatório
nos concelhos onde estivesse organizado o cadastro geométrico da propriedade rústica;
o Código do Registo Predial de 8 de Outubro de 1959 (aprovado pelo Decreto-Lei n.º
42.565) — que manteve a dualidade de regimes, obrigatório ou facultativo, consoante
o concelho e que introduziu importantes reformas que perduraram até à actualidade.
A 1 de Julho de 1967, entrou em vigor o actual Código Civil e o Código do
Registo Predial, aprovado a 28 de Março de 1967 (pelo Decreto n.º 47611) — que
manteve a dualidade de regimes de registos: obrigatório nos concelhos submetidos
ao cadastro geométrico da propriedade rústica facultativo nos restantes. Posteriormente, a 6 de Julho, foi aprovado o Código de Registo Predial de 1984 — que
consagrou o princípio da legitimação registal e, assim, impôs, de certo modo, a
“obrigatoriedade indirecta do registo”. Código este que ainda hoje se encontra em
vigor, com as múltiplas alterações que lhe foram sendo introduzidas ao longo dos
tempos, máxime, pelo Decreto-Lei 116/2008, de 4 de Julho, que, além do mais,
consagrou a obrigatoriedade do registo e manteve o princípio da legitimação registal.
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base em simples declaração dos interessados e numa matriz fiscal,
sem que estes elementos essenciais de delimitação da unidade espacial
sejam previamente objecto de uma verificação de conformidade com
a realidade material.
Por isso, arriscamo-nos a afirmar que se partíssemos das descrições encontradas no registo e a partir delas nos propuséssemos a
“remontar” a imagem do território de uma dada região, obteríamos
como resultado uma representação completamente descaracterizada,
diversa e muito maior do que a realidade3.
Refira-se, ainda, que as descrições feitas, no registo predial português, quanto à identificação física dos prédios, são manifestamente
pobres. Isto porque: revelam a área do prédio, mas, geralmente, ela
não corresponde à realidade, não manifestam a forma do polígono e
nelas se pode ler que o prédio confronta com pessoas.
Ora, os prédios ocupam um lugar geográfico determinado, têm
uma forma geométrica característica e confrontam com prédios.
Partindo destes pressupostos, simples e fundamentais, torna-se
evidente que temos de apoiar o sistema registal, ou a descrição, em informação qualificada e credível. E a acreditação da existência material
do prédio, da sua localização, área, polígono e confrontações pode e

3
A prová-lo está a recorrente duplicação total ou parcial dos imóveis no registo
que sempre foi muitíssimo criticada, pois frustra os fins de certeza e segurança do
registo, uma vez que sobre o mesmo prédio podem incidir diversas e opostas situações jurídicas.
A duplicação de descrições já deu azo a um Acórdão Uniformizador de Jurisprudência que — pronunciando-se sobre a questão jurídica de se saber: “perante
o caso de duplicação de descrições prediais e linhas de registo incompatíveis, qual
o valor a atribuir ao registo derivado do acto mais antigo?” — uniformizou jurisprudência nos seguintes termos: “Verificando-se uma dupla descrição, total ou
parcial, do mesmo prédio, nenhum dos titulares registais poderá invocar a seu favor a presunção que resulta do artigo 7.º do Código do Registo Predial, devendo
o conflito ser resolvido com a aplicação exclusiva dos princípios e das regras de
direito substantivo, a não ser que se demonstre a fraude de quem invoca uma das
presunções” (Cfr. Acórdão Uniformizador de Jurisprudência nº 1/2017, publicado
no Diário da República n.º 38/2017, Série I de 2017-02-22).
Em suma, “na pendência da duplicação de tais situações jurídicas, o sistema
não está em condições de envolver a tutela dos interesses daqueles que fundam os
seus actos na realidade registal e, portanto, acha-se comprometido na sua função
e na eficácia e funcionamento dos seus princípios” (Cfr. o voto de vencido elaborado no Parecer proferido no processo r.p. 67/2010 sjc-ct do Conselho Consultivo do irn. Disponível in: <http://www.irn.mj.pt/sections/irn/doutrina/pareceres/
predial/2010/p-r-p-67-2010-sjc-ct/.>).
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deve ser conferida pelo cadastro4-5.
Por fim, quanto à necessária interligação do registo e do cadastro,
cumpre salientar que nos sistemas registais, como o português, que
não concedem uma forte tutela aos terceiros, ou seja, que não consagram o princípio da fé pública registal6, tal se fica a dever em grande
4
Sublinhe-se, ainda, que a descrição literal, por mais pormenorizada que pudesse ser, por um lado, sempre revelaria um modelo ultrapassado de determinação e
individualização dos imóveis e, por outro, continuaria a fornecer uma visão atomizada dos imóveis como se eles não fizessem parte integrante do território nacional.
5
Em Espanha, com a publicação da Lei n.º 13/2015, de 24 de Junho — que,
declaradamente, teve por finalidade a coordenação do cadastro e do registo — os
prédios deixaram de ser descritos apenas com base em elementos descritivos literais
e passaram a ser identificados através de métodos perimetrais e georreferenciação.
Com este diploma legal — que instituiu dois procedimentos de representação
gráfica georreferenciada dos prédios: um facultativo e outro obrigatório (sempre que
exista uma operação de transformação fundiária que altere o desenho poligonal do
prédio, como por exemplo, os casos de divisão, anexação, emparcelamento ou expropriação) — admitiu-se que a representação geográfica existente no cadastro fosse
abrangida pela publicidade registal e estatuiu-se que tal representação, depois de
inserida no registo, se rege pelos princípios da lei hipotecária.
Para o tratamento das representações gráficas cadastrais, os conservadores espanhóis têm ao seu dispor — como elemento auxiliar de qualificação — um aplicativo informático fornecido e projectado pelo Colégio de Registradores, que lhes
permite relacioná-las com as descrições contidas no fólio registal. Através dele, o registrador identifica geograficamente o prédio no seu sistema informático e compara-o
com o que consta do cadastro; verificando que existe correspondência, declara o
prédio coordenado e integra tal informação no assento registal, ao invés, constatando a falta de correspondência, o registrador, além de fazer constar tal informação
da descrição do imóvel, comunica o facto ao cadastro, para que que seja iniciado o
procedimento tendente à harmonização.
Acresce que as coordenadas georreferenciadas dos vértices dos prédios, quando
constem dos títulos, também devem constar da descrição.
Saliente-se, por fim, que esta Lei, criou a nível nacional o código único das propriedades, vinculado necessariamente ao número da descrição registal, permitindo,
desse modo, que informações ambientais, urbanísticas e agrícolas possam com mais
facilidade ser incorporadas ao registo.
6
O princípio da fé pública registal é o princípio segundo o qual, a favor de
terceiros de boa fé, o conteúdo dos livros do registo é íntegro e exacto, ainda que os
seus assentos não correspondam à realidade jurídica extra-registal.
Consequentemente, o princípio de fé pública registal impede, em relação aos
terceiros de boa fé e titulares registais, a prova do facto contrário ao constante do
registo, garante-lhes a existência, a extensão e a titularidade dos direitos reais.
Concretizando, nos ordenamentos jurídicos que consagram o princípio da fé
pública registal:
1.º– As inscrições consideram-se completas ou íntegras: o terceiro não pode
ser prejudicado por factos jurídicos que o registo não publique no momento de sua
aquisição, isto é, os factos jurídicos não publicitados antes da inscrição feita a favor
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parte, às deficiências na determinação segura dos bens que são objecto
das inscrições.
4. O cadastro em Portugal. Em 1801 o Alvará de 9 de Junho criou
os cosmógrafos do reino, os quais deviam levantar as cartas gerais das
comarcas e as cartas particulares das vilas e concelhos nelas compreendidas, “Mas os taes cosmographos não chegaram a cosmographar uma parcela, sequer”7.
O maior esforço de execução cadastral ocorreu entre as décadas
de 1947 e 1990, tendo sido efectuado o cadastro geométrico da propriedade rústica (cgpr) em 129 concelhos, num total de 308, correspondentes a cerca de 55% da área total do território nacional.
do terceiro são havidos, face a si, como inexistentes.
2.º– As inscrições consideram-se exactas: o terceiro adquire o direito com a
extensão e conteúdo com que o mesmo aparece publicitado, sendo mantido na sua
aquisição mesmo que o seu dante causa, afinal, nunca tenha sido titular do direito
ou, tendo-o sido, depois tenha visto o seu facto aquisitivo destruído com eficácia
retroactiva real.
Acresce que, por força da fé pública, o terceiro não está apenas garantido quanto ao facto de o seu dante causa ter efectivamente adquirido o direito que o registo
publicita, está também seguro de que tal direito ainda se mantém na esfera jurídica
do seu dante causa pois, não tendo sido cancelada a inscrição deste, os seus efeitos
mantêm-se.
Por fim, como a inscrição se extingue mediante o cancelamento, perante um
terceiro o direito cancelado não existe ainda que o mesmo, efectivamente, subsista
na realidade jurídica extratabular.
Em resumo, para o terceiro, que preencha os requisitos impostos por lei, para
beneficiar do funcionamento do princípio da fé pública registal, a inscrição vale
título.
Por todo o exposto, é habitual afirmar-se que os sistemas registais que consagram o princípio da fé pública regiatal concedem uma forte tutela aos terceiros.
Ao invés, os sistemas que não consagram o princípio da fé pública registal
concedem uma fraca tutela aos terceiros, pois estes apenas estão protegidos em face
dos direitos não publicitados pelo registo, já não perante as limitações e as causas
de inexistência, invalidade ou cessação de eficácia ex tunc que podem afectar as situações jurídicas que constem do registo e os vícios intrínsecos de assentos registais
anteriores ao seu.
Por outra via, nos sistemas que consagram o o princípio de fé pública registal, o
registo é “completo ou íntegro” e exacto — para o terceiro, as inscrições são exactas,
pois tudo o que consta do registo existe tal qual é publicado e, pelo contrário, tudo
o que não seja revelado pelo registo há-de considerar-se inexistente, mesmo que tal
não corresponda à realidade. Já, nos sistemas que não consagram o o princípio de
fé pública registal, o registo é “completo ou íntegro”, mas não exacto — o terceiro
adquirente que regista não pode confiar na exactidão das inscrições.
7
Cfr. Clemente de Mendonça, Registo Predial — Alguns Apontamentos, Coimbra: Typographia França Amado, 1910, 11-12.
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Mas o dito cadastro geométrico da propriedade rústica é, e
sempre foi, manifestamente insuficiente, pelas razões que de seguida
se expõem.
− Primeiro, porque apenas abrange os prédios rústicos, não os
urbanos.
− Segundo, porque a área por si coberta, maioritariamente na
região Sul do continente, corresponde a regiões onde o fraccionamento da propriedade não é muito significativo e onde existe menos florestação. Assim, o cadastro geométrico da propriedade rústica não abrange aquela parte do país onde se insere
a esmagadora maioria dos prédios em regime de minifúndio
— mais de dezassete milhões. De facto, o trabalho por realizar corresponde, aproximadamente, a 88% do universo dos
prédios.
− Terceiro, porque não estando cadastrado o património do Estado, ficou prejudicada a “pureza” da área nacional remanescente que, em rigor, pode ser objecto de apropriação privada.
− Quarto, porque a estrutura montada para proceder ao levantamento cadastral não teve capacidade, como se veio a
demonstrar, para responder à conservação do cadastro. De
facto, embora estivesse previsto, na legislação de suporte ao
cadastro geométrico da propriedade rústica, que o esforço de
actualização periódica seria competência do Estado, tal não
se verificou e apenas se efectuaram actualizações pontuais,
a pedido do proprietário, suportando este todas as despesas
inerentes ao processo. Ora, recordamos, não existe cadastro
sem a sua respectiva conservação. Um cadastro só o é se for
constantemente actualizado. Portanto, não basta fazer o cadastro, é imprescindível assegurar a sua conservação que é a
actualização — o mais possível em tempo real — das alterações ocorridas na identificação de um determinado prédio.
− Quinto e último, porque o cadastro geométrico da propriedade rústica sempre teve uma função eminente fiscal e hoje nem
no próprio interesse do Fisco parece apresentar-se como relevante. De facto, de acordo com dados de 2013, o imi rústico
rendeu 8 milhões de euros, constituindo tal valor menos de
1% do imi urbano8.
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 172/95 foi adotado um
novo conceito de cadastro predial, cujo objectivo primordial passou
8
Cfr. Sarmento de Beires, O Cadastro e a Propriedade Rústica em Portugal, Fundação
Francisco Manuel dos Santos / Rodrigo Sarmento de Beires, Maio de 2013, 53.
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de fiscal a jurídico. No entanto, as iniciativas para a sua realização
foram muito pontuais e não passaram de projectos-piloto.
Em 1998/99 foi executado o cadastro predial, rústico e urbano,
de três concelhos: Ílhavo, Vagos e Mira. Todavia, o trabalho não foi
reconhecido em termos oficiais.
Por fim, alguns municípios realizaram cadastro no território sob
sua jurisdição, mas esta informação não foi homologada como cadastro predial9.
Posteriormente, com Decreto-Lei n.º 224/2007, de 31 de Maio
— alterado pelo Decreto-Lei n.º 65/2011, de 16 de Maio –, foi aprovado o regime experimental da execução, exploração e acesso à informação cadastral, visando a criação do Sistema Nacional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral, abreviadamente designado por
sinergic.
O sinergic, da responsabilidade da Direcção-Geral do Território (dgt), com a participação activa de três outros parceiros da Administração Central — o Instituto dos Registos e do Notariado (irn),
a Autoridade Tributária e Aduaneira (at) e a Direcção-Geral das Autarquias Locais (dgal) — tinha como principal objectivo viabilizar a
existência de cadastro predial em Portugal, enquanto conjunto de dados exaustivo, metódico e actualizado, caracterizador e identificador
das propriedades existentes no território nacional, constituindo-se
como uma ferramenta indispensável para as políticas de ordenamento
do território, ambiente, económicas (em particular a agrícola e a florestal), fiscal e de obras públicas.
O sinergic, rejeitando liminarmente a finalidade dominantemente tributária do cadastro, deixou de fazer distinção entre prédios
rústicos e urbanos e introduziu o conceito de cadastro multifinalitário
que pressupunha a construção de um cadastro base (a identificação
física e a localização) com o qual se articulassem “os registos temáticos

Cfr. Maria Teresa Sá Pereira, “Cadastro, um direito de cidadania”, INGE— A Engenharia em Revista, ii série, 155 (Setembro/Outubro de 2016) 18.
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ou sectoriais”, sem perda da sua individualidade e autonomia10-11.
No entanto, a realização do projecto experimental de cadastro
predial que visava a criação do sinergic apenas se concretizou nos
Há mais de três décadas que, a nível internacional, se assiste a uma mudança
de paradigma em matéria de cadastro, deixando este de ser uma ferramenta ao
serviço da tributação e passando a constituir-se como um instrumento transversal,
ou seja, com carácter multifuncional ou multifinalitário. Esta posição foi expressa,
no congresso de 1994 da Féderation Internationale de Géometres, no documento
“cadastro 2014”.
A nível nacional, a necessidade de um cadastro multifinalitário — que possa
absorver, segundo critérios técnicos e científicos, previamente estabelecidos e validados, informações de vários níveis, seja em relação a aspectos físicos, hídricos,
agrários, ambientais, urbanísticos, tributários, etc. — é manifesta quando temos
presente que, ao longo dos anos, ao cadastro geométrico se juntaram outros inventários ou levantamentos. É o caso do parcelário — Sistema de Informação Parcelar:
não havendo cadastro, o Ministério da Agricultura teve de construir, por obrigação
comunitária e a partir de quase nada, todo um levantamento dos vários milhões de
parcelas com culturas apoiadas financeiramente pela União Europeia. É também o
caso dos Inventários Vitivinícola e Olivícola, a que se junta o cadastro da Região
Demarcada do Douro, que controlam as áreas efectivamente ocupadas com essas
culturas e o cumprimento das normas sectoriais e dos limites estabelecidos com a
União Europeia. A estes se juntam diversos outros inventários ou simples levantamentos das áreas rústicas das zonas varridas por incêndios florestais ou de áreas
objecto de expropriações, etc.
11
Com a criação do sinergic foi definido um subprojecto denominado “Cadastro das Áreas de Floresta”, com prioridade de execução às regiões onde predomina a floresta. O desenvolvimento deste subprojecto foi atribuído a um grupo de
trabalho que incluiu a então designada Direcção-Geral dos Recursos Florestais, bem
como outras entidades na dependência do antigo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas que produziam ou detinham informação cadastral,
sob a coordenação do ex-Instituto Geográfico Português. O Referido subprojecto foi
gizado porque se defendia que a existência de um cadastro da propriedade Florestal,
por um lado, permitiria um melhor conhecimento dos nossos recursos florestais e
contribuiria para uma mais eficiente e sustentável gestão das actividades associadas
aos territórios florestais, com benefícios directos e indirectos para uma melhoria da
economia florestal e, consequentemente, do país. Por outro lado, potenciaria uma
melhor coesão territorial e uma maior especialização dos territórios, conforme definido na estratégia nacional para as Florestas (Resolução do Conselho de Ministros
n.º 6-B/2015, de 4 de Fevereiro) e pressupostos estabelecidos na Lei de Bases da
Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto). E, por fim, no que aos incêndios
florestais diz respeito, asseguraria uma correta recuperação e gestão, designadamente
quanto aos modelos de infraestruturação do território e aos modelos de organização territorial e de gestão florestal, integrando as principais vertentes da defesa da
floresta contra incêndios, num quadro de racionalidade ecológica e económica. Cfr.
José António A. Massano Monteiro, “Cadastro Predial e Cadastro da Propriedade
Florestal”, INGENIUM — A Engenharia em Revista, ii série, 155 (Setembro/Outubro
de 2016) 40.
10
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municípios de Loulé, Oliveira do Hospital, Paredes, Penafiel, São
Brás de Alportel, Seia e Tavira.
Acresce que, ainda antes do projecto experimental estar concluído nos municípios supra referidos — não obstante se considerar que o modelo conceptual/funcional de cadastro do sinergic era
consensual e acompanhava as melhores práticas de cadastro ao nível
internacional — , tendo em conta que a execução massiva do cadastro em todo o território nacional se revelava uma tarefa hercúlea
que passaria por uma elevada mobilização de meios financeiros12 e
humanos, entre outros de diversa natureza, e cuja execução temporal dependeria do nível de meios que lhe fosse alocado, passou a
considerar-se preferível em muitos casos dispor mais rapidamente,
ainda que a título transitório, de informação de natureza cadastral
ou cadastro simplificado e, só num segundo tempo, de cadastro propriamente dito.
De acordo com este modelo, a execução do cadastro passaria a
ser realizada em função da obtenção do máximo benefício resultante da ponderação do binómio prioridade/oportunidade, conjugando,
simultaneamente, economias de escala e uma utilização racional e
parcimoniosa de meios, que procuraria minimizar a relação custo/
eficiência e maximizar a relação custo/eficácia13.
Foi neste quadro, de clara opção pelo pragmatismo, que a Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2012 — sem revogar a legislação anterior, que ainda hoje se encontra em vigor — abandonou ou
suspendeu, sem limite temporal, o projecto sinergic14.
Foi também neste contexto e lógica que a lei n.º 31/2014, de 30
de Maio — Lei de Bases da Política Pública de Solos, Ordenamento
do Território e Urbanismo –, impulsionadora da reforma do ordenamento do território, consagrou a elaboração de um novo regime
aplicável ao cadastro predial com o objectivo de harmonizar o sistema
de registo da propriedade e de promover a conclusão do levantamento
cadastral do território nacional.
No final de 2015, o valor global da despesa efetuada e paga aos consórcios, no
conjunto dos sete municípios em que o projecto se encontrava ainda em execução,
ascendia a 14,7 milhões de euros. Cfr. Rui Amaro Alves, “Do Sinergic 1.0 ao Sinergic 2.0”, INGENIUM — A Engenharia em Revista, ii série, 155 (Setembro/Outubro
de 2016) 30.
13
Cfr. Rui Amaro Alves, “Do Sinergic 1.0 ao Sinergic 2.0”, 30 e s.
14
Na referida resolução, além do mais, pode ler-se: “A complexidade da realidade cadastral nacional torna imprescindível proceder à reforma do modelo em
vigor, no sentido de lhe conferir alternativas mais ágeis, com o escopo de obter de
forma célere a cobertura cadastral nacional e de, simultaneamente, contribuir para
a consecução do desiderato da utilização eficiente e racional dos recursos públicos.”
12
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A execução do cadastro predial passaria, agora, a poder ser concretizada, quer por via de operações de execução simples (que incidissem sobre um único prédio ou sobre prédios contíguos pertencentes
ao mesmo titular), quer, como até então, por via de operações de
execução sistemática (que incidissem sobre um perímetro territorial
contínuo previamente delimitado). Acresce que, o cadastro seria executado de forma progressiva, mas gradual, e o Estado deixaria de ser
a única entidade competente para o promover. De facto, passariam a
poder ser promotores de operações de cadastro predial, quer os titulares cadastrais (no âmbito das operações simples), quer, para além da
autoridade nacional de cadastro predial, as entidades intermunicipais,
as câmaras municipais e outras entidades que, no quadro das suas
competências, promovessem operações fundiárias ou prosseguissem
uma missão para a qual o cadastro predial fosse necessário, no caso
das operações sistemáticas. Deste modo, em vez de se basear apenas
em grandes operações sistemáticas públicas (como sucedia até então),
o cadastro poderia, também, ser produzido de forma dispersa e progressiva, diluindo os custos no tempo e por diversas entidades, isto é,
por todos aqueles que beneficiassem da mais-valia inerente à certeza
da informação cadastral.
Por outro lado, a execução das operações de cadastro passaria a
ser efetuada sob a responsabilidade de técnicos de cadastro predial
habilitados para tanto, nos termos da lei n.º 3/2015, de 9 de Janeiro, podendo, ainda, ser executadas por pessoas coletivas, públicas ou
privadas, desde que o fizessem através daqueles técnicos de cadastro
predial.
Por fim, cumpre salientar que a par da produção cadastral previa-se uma modalidade simplificada de obtenção de informação cadastral
— a comunicação cadastral — envolvendo informação simplificada
de elementos geográficos de um prédio.
Mais recentemente, a Lei n.º 78/2017, de 17 de Agosto, por seu
turno, criou: (i) o projecto-piloto do sistema de informação cadastral
simplificada, com vista à adopção de medidas para a imediata identificação da estrutura fundiária e da titularidade dos prédios rústicos e mistos, nos municípios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra, Figueiró
dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra, Penela, Sertã, Caminha, Alfândega da Fé e Proença-a-Nova; (ii) o Balcão Único do Prédio (bupi), que
se constitui como balcão físico e virtual, da responsabilidade do irn, i.
p., que agrega a informação registal, matricial e georreferenciada relacionada com os prédios, bem como uma plataforma de articulação do
cidadão com a Administração Pública no âmbito do cadastro predial.
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De acordo com o estatuído no n.º 1 do artigo 5.º da Lei em
apreço, a representação gráfica georreferenciada constitui “a configuração geométrica dos prédios constantes da base cartográfica acessível através do bupi, sendo efetuada através de delimitação do prédio,
mediante representação cartográfica das estremas do prédio, unidas
através de uma linha poligonal fechada, obtida por processos diretos
de medição, nomeadamente com recurso a sistemas de posicionamento global, ou de forma indireta, designadamente, através de recurso à
fotointerpretação sobre os ortofotomapas disponíveis no BUPi”1516.
Deste modo, nenhuma preocupação foi revelada com a ausência
de cadastro do domínio do Estado, continuou-se a deixar de lado os
prédios urbanos e abandonou-se, de modo aparentemente definitivo,
a ideia de um cadastro multifuncional ou multifinalitário.
Acresce que, o cadastro base dos prédios rústicos e mistos também não foi assegurado, pois a representação gráfica georreferenciada
pode estar bem longe do que é cadastro físico, como resulta do estatuído no n.º 1 do artigo 5.º, acabado de transcrever17, bem como do
preâmbulo do Decreto-Regulamentar n.º 9-A/201718, de 3 de Novembro, onde se pode ler: “Estabelece-se igualmente como princípio
O itálico é nosso.
Saliente-se que nos termos do n.º 2 e do n.º 5 do artigo 5.º, a informação
resultante da representação gráfica georreferenciada do prédio rústico que seja validada nos termos da presente lei, no que se refere à área e à localização geográfica do
mesmo, releva para efeitos de natureza cadastral, registal e matricial, sem prejuízo
de, nos casos de sobreposição dos polígonos, a informação constante do bupi não
poder ser usada como meio de prova, nem para a invocação de aquisição de direitos
por usucapião sobre os prédios.
Em caso de litígio emergente da sobreposição dos polígonos, os interessados, de
acordo com os artigos 7.º e 9.º da Lei em apreço, podem recorrer ao mecanismo de
composição administrativa de interesses, assim exercendo o seu direito de oposição,
desde que o maior intervalo entre as linhas poligonais sobrepostas seja inferior a 1
metro.
17
Sublinhe-se, ainda, que segundo o n.º 3 do artigo 7.º, “a informação resultante da representação gráfica georreferenciada do prédio rústico que seja validada
por todos os proprietários confinantes assume a natureza de cadastro predial para
todos os efeitos legais.”
18
Este diploma legal foi publicado na sequência da Lei n.º 78/2017, de 17 de
Agosto, uma vez que esta determinou que alguns dos seus aspetos e matérias seriam
definidos por Decreto-Regulamentar. Designadamente: o procedimento administrativo da representação gráfica georreferenciada (rgg); as especificações técnicas e
respetiva estrutura de atributos a observar naquela representação; o procedimento
especial de registo de prédio rústico e misto omisso; o mecanismo de composição de
interesses; a instalação, condições de funcionamento, interoperabilidade e funcionalidades do bupi.
15
16
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orientador que deve ser impulsionada a obtenção do maior número
de informação possível relacionada com os limites e titulares dos prédios — com destaque para a rgg como instrumento privilegiado de
conhecimento de território — ainda que a mesma possa conter vários
níveis de detalhe diferenciados, os quais podem ir desde o mero esboço preparatório de uma RGG até ao cadastro predial.”19-20. E, ainda, dos n.os 3
e 4 do artigo 7.º dos quais resulta que verificando-se sobreposição de
polígonos entre prédios confinantes os promotores de cada rgg não
serão notificados, com vista à composição dos respetivos interesses21,
sempre que o maior intervalo entre as linhas poligonais sobrepostas seja
inferior a 1 metro, caso em que a representação gráfica do limite das estremas de cada prédio apresentada no BUPi será automaticamente ajustada
pela demarcação de nova linha poligonal, dividindo a parcela em litígio
por partes iguais.
Portanto, e em jeito de conclusão, sobre o cadastro português:
Portugal não tem um cadastro nacional e, portanto, não se conhece.
Ora, um país que nem sequer se conhece dificilmente pode desenvolver-se, ou desenvolver-se de forma ordenada e harmoniosa. Pura
e simplesmente, porque se ignora a si mesmo, desconhece o seu perfil,
O itálico é nosso.
A propósito do esboço do prédio o artigo 3.º estatui o que de seguida se
transcreve:
“1 — O interessado pode, mediante indicação do nome do proprietário e
identificação do prédio, através do bupi, por via eletrónica ou mediante atendimento
assistido em posto próprio, efetuar um esboço do prédio, utilizando para tal a ferramenta de representação gráfica sobre a cartografia disponibilizada pelo bupi.
2 — A apresentação do esboço referido no número anterior pode dar início
a um procedimento de rgg, com a sua remessa eletrónica a um técnico habilitado, o
qual avalia a verificação das condições necessárias, nos termos dos artigos seguintes.”
O artigo 5.º, por seu turno, determina que a rgg se materializa no bupi
através de um polígono georreferenciado de acordo com os diferentes sistemas de referência em vigor para o território nacional, respetivamente: a) Continente — pt-tm06/etrs89 (European Terrestrial Reference System 1989); b) Regiões Autónomas
dos Açores e da Madeira — ptra08-utm/itrf93 (International Terrestrial Reference
Frame 1993).
21
O procedimento administrativo de composição de interesses é um mecanismo de oposição, previsto no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 78/2017, de 17 de Agosto,
que nos termos do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Regulamentar n.º 9-a/2017 se
destina a possibilitar aos interessados alcançarem um acordo relativamente à sobreposição de polígonos de prédios confinantes resultante de procedimentos de rgg,
tendo em vista a célere composição de todos os interesses em presença.
Saliente-se que, de acordo com o estatuído no n.º 2 do mesmo preceito, “o recurso à composição de interesses não obsta à realização do registo fora do âmbito do
procedimento nem à instauração do procedimento de registo, ou à sua conclusão, caso
este se encontre pendente.”
19
20
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não sabe que potencialidades tem ou que debilidades o afectam”22.
Perante esta realidade, a realização urgente de um cadastro predial impõe-se como uma insofismável evidência23.
Recordamos, ainda, que o facto de a informação cadastral estar
inserida no conjunto prioritário de temas do anexo i da diretiva inspire — infrastructure for spatial information in europe, publicada no
jornal oficial em 25 de abril de 2007 que entrou em vigor em 15 de
maio de 2007 — constitui, para lá de um estímulo, uma orientação
política para que o cadastro predial seja efectivamente, e finalmente,
realizado no nosso país.
5. A Proposta de Lei 161/XIII. Dando cumprimento ao estatuído no artigo 32.º da Lei n.º 78/2017, de 17 de Agosto, o Governo
apresentou à Assembleia da República o relatório final de avaliação
da operacionalização do projecto-piloto do sistema de informação
cadastral simplificada, o qual procedeu a uma descrição estruturada
da evolução da implementação do projecto-piloto e concluiu no sentido do alargamento desta iniciativa a todo o território nacional, em
consequência, foi apresentada pelo Governo a Proposta de Lei 161/
xiii que, sendo aprovada, manterá em vigor o sistema de informação
cadastral simplificada para os prédios rústicos e mistos, constante da
Lei n.º 78/2017, de 17 de Agosto, a partir de 1 de Novembro de
2018: (i) aplicando o procedimento de rgg aos prédios rústicos e
mistos, nos municípios que não dispõem de cgpr ou cadastro predial
Neste sentido vide António Araújo, “Prefácio”, in Sarmento de Beires, O
Cadastro e a Propriedade Rústica em Portugal, viii.
23
“Impõe-no a nossa economia, pois o investimento nacional e estrangeiro
não se compadece com incertezas prediais e exige procedimentos céleres e claros;
por outro lado, um cadastro atualizado permitiria a identificação de muitos imóveis
do estado sem utilização que poderiam ser afetos a atividades produtivas. Impõe-no
as nossas finanças, com os benefícios que resultariam de uma atualização cadastral,
nomeadamente com atualizações fidedignas de valores patrimoniais e identificação
de prédios indevidamente omissos na matriz. Impõe-no as nossas obras públicas,
no planeamento das infraestruturas e na agilização e redução de custos nos processos expropriativos, designadamente pela desnecessidade de proceder a morosos
levantamentos topográficos e de identificação de proprietários. Impõe-no o nosso
ordenamento do território, na elaboração e implementação de instrumentos de planeamento territorial. Impõe-no a nossa agricultura, por via da identificação de terras
disponíveis e da simplificação dos projetos de investimento e da inventariação das
culturas. E (…) impõe-no a nossa justiça, com os numerosos litígios nos nossos
tribunais que seriam evitados e a redução de custos e de tempo na decisão dos existentes.” José Luís Moreira da Silva / Alexandre Roque, “A Componente Jurídica
do Cadastro”, INGENIUM — A Engenharia em Revista, ii série, 155 (Setembro/Outubro de 2016) 47.
22
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em vigor; (ii) alargando o procedimento especial de registo de prédio
rústico e misto omisso a todo o território nacional; (iii) estabelecendo
um procedimento especial de justificação de prédio rústico e misto
omisso, igualmente aplicável a todo o território nacional; (iv) prevendo a universalização do bupi, enquanto plataforma nacional de
registo e cadastro do território, a qual abrange os prédios urbanos,
rústicos e mistos de todo o território nacional; (v) estabelecendo um
período excecional, durante o qual os proprietários, a título gratuito
e sem sanções, as autarquias locais e outras entidades públicas com
competência de natureza territorial procederão ao levantamento e comunicação de informação cadastral simplificada, e estendendo esse
regime às operações conexas24.
6. Conclusão. Tendo em conta todo o afirmado ao longo deste texto, perante a Proposta de Lei 161/xiii, não vislumbramos que,
num futuro próximo, Portugal passe a ter um modelo conceptual/
funcional de cadastro que acompanhe as melhores práticas de cadastro ao nível internacional.
Acresce que, tendo conhecimento de como se têm efectuado os
esboços do prédios — utilizando a ferramenta de representação gráfica sobre a cartografia disponibilizada pelo bupi — e, portanto, as
rggs, tememos que, a curto prazo, se comessem a constatar múltiplas
sobreposições de polígonos entre prédios confinantes e cresça exponencialmente o recurso ao procedimento administrativo de composição de interesses25, à arbitragem relativa aos litígios de natureza civil26,
bem como às acções judiciais.

Disponível in: <http://app.parlamento.pt>.
Previsto no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 78/2017 e no artigo 16.º do DecretoRegulamentar n.º 9-A/2017.
26
Cfr. artigo 20.º da Lei n.º 78/2017.
24
25

