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Imobiliário e Urbanismo
Governo

aprova

experimental

regime

da

execução,

exploração e acesso à informação
cadastral, visando a criação do
SINERGIC.
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Aprovado regime experimental que antecede SINERGIC
Uma das medidas centrais do Programa do XVII Governo Constitucional
era a viabilização de um sistema de informação predial único que
condensasse a realidade factual da propriedade imobiliária com o registo
predial, as inscrições matriciais e as informações cadastrais. Desta forma,
o Governo aprovou, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º
45/2006, de 4 de Maio, as linhas orientadoras para a criação do Sistema
Nacional de Gestão de Informação Cadastral (“SINERGIC”).
Neste contexto, é aprovado agora, através do Decreto-Lei n.º 224/2007, de
31 de Maio, o regime experimental da execução, exploração e acesso à
informação cadastral, com vista à criação do SINERGIC, traçando os
princípios gerais e conceptuais deste sistema.
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O SINERGIC configura-se como parte de um sistema partilhado de
informação territorial, que garante a gestão uniforme e informática dos
conteúdos cadastrais, de forma compatível entre os diversos sistemas
utilizados pelas entidades competentes para a sua produção, e a sua
actualização permanente segundo princípios de validação e harmonização
que garantam a coerência do sistema.
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O sistema experimental agora aprovado visa prosseguir vários objectivos,
nomeadamente:
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(a) Assegurar a identificação unívoca dos prédios, mediante a atribuição
de um número único de identificação, de utilização comum a toda a
Administração Pública, possibilitando a criação da informação predial
única;
(b) Unificar, num único sistema de informação, os conteúdos cadastrais
existentes e a produzir;
(c) Permitir uma gestão uniforme e informática dos conteúdos cadastrais;
(d) Assegurar que a descrição predial do registo predial é acompanhada
de um suporte informático;
(e) Garantir a compatibilidade com os sistemas informáticos utilizados
pelas entidades competentes; e
(f)
Esta

informação

é

de

carácter

genérico, pelo que não deverá ser
considerada

como

profissional.

Se

aconselhamento
precisar

de

aconselhamento jurídico sobre estas
matérias

deverá

contactar

um

advogado. Caso seja nosso cliente,

Assegurar o acesso à informação pela Administração Pública, pelos
cidadãos e pelas empresas, designadamente por via electrónica e
com a garantia da protecção de dados pessoais envolvidos.

A aplicação deste regime será, num primeiro momento, circunscrita a um
conjunto determinado de freguesias e concelhos dada a sua natureza
experimental, e terá o intuito de testar e aperfeiçoar os seus
procedimentos, desenvolvendo-se os trabalhos técnicos necessários para
a posterior implementação plena do SINERGIC.

pode contactar-nos por email dirigido a
um dos contactos acima referidos.
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