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BUPi

BUPi é uma plataforma para identificar, mapear e 

entender o território português, onde

conhecimento é transformado em valor para 

todos.

Balcão Único do Prédio



De onde partimos



10
MUNICÍPIOS

• Alfândega da Fé

• Caminha

• Castanheira de Pera

• Figueiró dos Vinhos

• Góis

• Pampilhosa da Serra

• Pedrógão Grande

• Penela

• Proença-a-Nova

• Sertã

13.8%

REGISTOS

Da área dos municípios

MATRIZES

677.865

92%
Da área dos municípios 

261.735

O piloto



Como mobilizámos as 
populações - piloto



Fomos às propriedades



Entrevistámos titulares



Fomos aos balcões Simulámos a compra de terrenos



Feira em Penela



Lar em Góis



Onde Chegámos



50.2%
RGGs

139,063
De área conhecida

Onde Chegámos



O desafio para a Expansão



308
MUNICÍPIOS
que podem beneficiar dos 
procedimentos especiais de 
registo de prédio rústico e 
misto omisso

174 MUNICÍPIOS

que podem aderir ao 
procedimento de representação 
gráfica georreferenciado (Portugal 
Continental 153, Açores 15 e 
Madeira 6)

2/3
TERRITÓRIO NACIONAL

É ocupado por espaços 
silvestres (solo rústico)

24%
Do solo rústico Português está 
afeto à exploração produtiva
da Floresta.

36%
Encontra-se assilvestrado

0.57
HECTARES
é a média dos prédios 
rústicos em propriedade 
privada (em 14 dos
18 distritos)

8.694.011
MATRIZES A GEORREFERENCIAR

em Portugal Continental

2.740.544
PRÉDIOS RÚSTICOS REGISTADOS

A Expansão

9 729 393 986 ha

Dos 152 municípios 
beneficiários, apresentaram 
candidatura aos PO Regionais:

68 zona Norte

70 da zona Centro

141 municípios no sistema



OBJETIVO

da área conhecida dos municípios 

aderentes no final de 2023

A Expansão
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Como mobilizámos a população – 6 meses

Comunicação Digital para CIMs, Municípios e Técnicos



Preparação 
para o terreno



Penela (município piloto)

Trabalho de investigação - CES

Objetivos

• Obter um retrato da experiência dos cidadãos com o 
procedimento de RGG

• Identificar canais de comunicação eficazes/ não 
eficazes durante o piloto

• Observar as dinâmicas locais no contexto de 
pandemia

• Entrevistas (presenciais e videochamada) 

• Observação in loco da plataforma 

• Incursões no território para observação da atual dinâmica 
comunitária

• Mapas de percurso de cidadãos utilizadores

Métodos de Pesquisa

Preparação para o terreno



Mapa de Percurso

Mulher, 52 anos, Penela



Arouca (município de expansão)

Objetivos

• Identificar as dinâmicas locais que permitirão a disseminação 

da informação e a adesão ao procedimento de RGG, 

designadamente face ao contexto de pandemia

• Identificar o grau de conhecimento e as expectativas locais em 

torno da iniciativa

• Identificar como está pensada a comunicação (canais e 

elementos de comunicação)

• Entrevistas

Métodos de Pesquisa

Trabalho de investigação - CES

Preparação para o terreno



Preparação para o terreno

Service Design – Workshop Plano de Comunicação



Preparação para o terreno

Service Design – Workshop Plano de Comunicação



Preparação para o terreno

Service Design – Entrevistas a Técnicos Habilitados do projeto piloto

Resultados

A grande maioria dos motivadores e dissuasores prende-se 

com necessidades e desejos individuais, tanto racionais como

emocionais.  

+



Plano Integrado 
para a Expansão



Plano de Expansão Integrado

Macro-objetivo
da comunicação

Neste ano de arranque oficial alargado do BUPi, 
é fulcral centrar todos os esforços naquele que é o 
principal e mais elementar passo para o nosso
projeto: garantir RGGs e iniciar processos de 
registo. 

Assim, o plano foca-se nos proprietários, aqueles
que de facto podem efetuar RGGs, bem como nos
futuros herdeiros, capazes de mobilizar e auxiliar 
os primeiros.

- Aumentar o número de RGGs 

e processos de registo.



Princípios de Comunicação

Plano Integrado para a Expansão

Tendo também como base os learnings que foram
retirados da experiência nos municípios-piloto, 
estabelecemos critérios de comunicação que 
devem permear, a diferentes níveis e sempre que 
possível, as nossas peças e ações de comunicação.

1. Simplificar a linguagem e a mensagem

2. Trazer um tom mais positivo

4. Ponderar a sazonalidade

5. Permitir adaptação ao contexto local

3. Detalhar o passo-a-passo



Plano Integrado para a Expansão

Local



Plano Integrado para a Expansão

Workshops de Comunicação com Municípios



Proprietários
Cartaz



Plano Integrado para a Expansão

Balcões de atendimento - Oleiros



Plano Integrado para a Expansão

Digital



bupi.gov.pt

Site BUPi



Blog.bupi.gov.pt

Blog BUPi
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Como mobilizámos a população – 6 meses

Comunicação Digital para o cidadão



Plano Integrado para a Expansão

Nacional



Proprietários 
Outdoors



BUPi

O nosso território 
é conhecimento.



Pedro Tavares

pedro.tavares@ebupi.mj.gov.pt

eBUPI

Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado

Campus de Justiça – HUB Inovação

Alameda dos Oceanos 1341, Edifício G

1990-083 Lisboa

Praça do Município (Ed. do Antigo Governo Civil)

6000-458 Castelo Branco

+351 213 212 484

geral@ebupi.mj.gov.pt

ebupi.justica.gov.pt | bupi.gov.pt

Obrigado


