Comunicação Nº 01/2021

Estimados colegas.
No dia 11/01/2021, a ANT foi recebida pela Exma. Sra. Diretora da
Direção Geral do Território (DGT). A ANT fez-se representar pelo
Presidente do Conselho Diretivo Nacional, João Nunes, e pelo Presidente
da Região Norte, João Pais. Por sua vez, a DGT este representada pela
Ex.ma

Diretora,

Dra. Fernanda

do

Carmo

e

pela

Sub-Directora,

Professora Dra. Ana Bordalo.
Inicio da reunião: 14h00; Conclusão 16h00.

1 - A ordem de trabalho desta reunião foi a seguinte:
Ponto nº1 – O indeferimento de algumas inscrições de sócios da ANT,
na lista de Técnicos de Cadastro Predial da DGT.
Ponto nº 2 - Processos de Reclamação Administrativa, relativo a prédios
localizados em concelhos com cadastro geométrico da propriedade
rústica em vigor.
Ponto nº 3 - Custos da inscrição na Lista de Técnicos de Cadastro
Predial.
Ponto nº 4 - Especificações técnicas a aplicar aos levantamentos
topográficos – Uniformização dos levantamentos topográficos a entregar
nos municípios.
Ponto nº 5 – Cadastro simplificado.
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Associação Nacional de Topógrafos -Conselho Directivo Nacional

Assunto: Reunião na Direcção Geral de Território

2 - Análise dos assuntos apresentados:

Ponto nº 1


Dentro da DGT, os assuntos relacionados com este ponto , são
coordenados pela senhora Subdiretora, a Professora Dra. Ana
Bordalo, que nos referiu que desde 2019 até à atualidade, deram
entrada 35 pedidos de inscrição para a lista de Técnicos de
Cadastro Predial da DGT, apresentados pela Tipologia E, ou seja
por Topógrafos, tendo sido recusados apenas 4 pedidos, por
estarem mal instruídos. Em 2019, dos 11 pedidos que foram
apresentados, 6 caducaram por falta de elementos ou porque os
pagamentos não foram feitos dentro dos prazos definidos.



Foi-nos ainda manifestada toda a disponibilidade para colaborar
com a ANT neste processo de inscrição dos Topógrafos na lista dos
Técnicos de Cadastro da DGT.



Em relação ao processo de um colega que foi rejeitado mesmo no
fim de ele ter enviado a documentação exigida, a Sra. Subdirectora
ficou de analisar o caso e de nos dar uma explicação sobre as
razões que determinaram essa segunda recusa.

Ponto nº 2


Sobre

este

assunto,

a

ANT

referiu

que

nos

processos

de

Reclamação Administrativa (Reclamação Cadastral), é necessário
que os Técnicos de Cadastro Predial exerçam as funções para as
quais foram preparados, como determinam os números 1 e 2 do
Artigo 3º da Portaria nº380/2015. Os processos na actualidade
2

seguem a mesma tramitação que seguiam antes de existirem os
Técnicos de Cadastro Predial, o que torna qualquer Reclamação
Administrativa muito morosa. Nestas circunstâncias, os Técnicos
de Cadastro Predial sentem-se subaproveitados, com expectativas
defraudadas e sentem que involuntariamente estão a enganar os

seus clientes porque ao apresentarem-se como Técnicos de
Cadastro Predial, os seus clientes acreditam que a resolução dos
casos seja mais célere, o que manifestamente não acontece.


Referimos, ainda, que os Topógrafos, sócios da ANT, com o curso
complementar de Cadastro Predial, estão cobertos por um seguro
de responsabilidade civil profissional, como exige o nº4 do Artigo
5º da Lei nº3/2015. Como tal, estão completamente habilitados
para desempenhar funções de manutenção de cadastro predial de
forma cabal.



A senhora Diretora reconheceu que, na atualidade, a tramitação de
uma reclamação cadastral, segue os mesmos procedimentos que
seguia antes de existirem os Técnicos de Cadastro Predial, tendo
referido que enquanto a Lei de bases do cadastro (DL nº 172/95)
não for revista, os procedimentos legais não podem ser alterados.



Foi-nos referidos que a DGT já concluiu todo o trabalho necessário
à revisão deste diploma, encontrando-se o mesmo na Assembleia
da República para aprovação, acreditando a Sra. Diretora que
teremos a sua aprovação ainda neste ano de 2021.



Com a aprovação desta alteração, os Técnicos de Cadastro Predial
passam a poder desempenhar funções mais amplas no cadastro,
nomeadamente nas operações de manutenção e conservação, até
operações de cadastro de raiz, uma vez que as mesmas deixam de
estar

condicionadas

à

unidade

administrativa

(freguesia

ou

concelho) e passam a poder ser feitas por prédio. As mesmas
podem ser de iniciativa privada e requeridas pelos proprietários,
suportando estes os custos desse trabalho.


Nesta área, tanto a Sra. Diretora como a Subdiretora referiram que
a responsabilidade dos técnicos de Cadastro são acrescidas, tendo
manifestado disponibilidade para colaborar com a ANT em ações de
reciclagem na área do Direito, o que registamos com agrado e
satisfação.
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Ainda relacionado com esta temática, a Sra. Directora lançou o
desafio à ANT, para organizar debates ou algo semelhante ao
Seminário que organizamos em 2019 em Cantanhede, onde a DGT
participou, subordinado ao tema do Cadastro Predial em Portugal,
tendo garantido a participação da DGT nessas iniciativas.



Como resposta, referimos que íamos tomar em boa conta o desafio
da DGT, tendo o mesmo chegado em boa altura, uma vez que a
ANT comemora este ano os seus 30 anos de existência e está nos
planos

desta

semelhantes

Associação
ao

Seminário

o

desenvolvimento
de

2019.

Se

a

de

iniciativas

pandemia

que

atravessamos nos permitir, poderá ter um êxito semelhante ou
maior que o de 2019. Tendo já a ANT analisado algumas possíveis
localizações para a realização deste evento, como seja a Figueira
da Foz, Aveiro, Coimbra, Porto e Lisboa, estando aberta a outras
localizações onde seja possível mobilizar o máximo de sinergias
possíveis, sem que a dignidade do evento e da data, sejam postos
em causa.

Ponto nº 3


Sobre a questão do pagamento da taxa dos 150 euros, quer seja
no inicio ou no fim do ano, a Sra. Diretora compreendeu o carácter
injusto da medida e referiu que é assim que está definido no
diploma legal que estabeleceu, comprometendo-se a sugerir
alteração ao mesmo.



A ANT sugeriu que essa alteração fosse por pagamento semestral,
em que no primeiro semestre o Técnico de Cadastro pagava 75
euros e os restantes 75 euros seriam pagos no segundo semestre.
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A Sra. Diretora não discordou da nossa proposta, comprometendose a suscitar a alteração ao diploma legal que define o pagamento
da taxa de inscrição na lista de Técnicos de Cadastro da DGT.

Ponto nº 4


Em relação a este assunto, tivemos a oportunidade de explicar à
Sra. Diretora, o problema dos Topógrafos que executam trabalhos
para Câmaras, em que cada uma define as suas próprias regras
para a execução desses trabalhos, nomeadamente

para os

levantamentos topográficos. Tendo a ANT referido que, em diálogo
com as partes interessadas, pretendia harmonizar procedimentos,
elaborando um documento com as especificações técnicas, a que
deviam obedecer os levantamentos topográficos em todos os 308
municípios de Portugal.


Esse documento ou especificações técnicas, deve estar em linha
com as ideias e a estrutura das “NORMAS E ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS DE CARTOGRAFIA TOPOGRÁFICA VETORIAL E DE
IMAGEM”

da

DGT

editadas

em

2020,

com

as

necessárias

adaptações à cartografia de grande escala, onde se inserem os
levantamentos topográficos.


A

necessidade

de

correspondência

entre

as

Normas

e

Especificações Técnicas de Cartografia Topográfica Vetorial e de
Imagem, elaboradas pela DGT e o documentos a produzir pela
ANT, deve-se ao facto de a informação georreferenciada produzida
pelos Topógrafos se destinar a ser carregada e aplicada sobre
cartografia de base, a qual foi elaborada segundo as normas legais
da

DGT.

Assim,

existe

toda

a

conveniência

que

haja

correspondência e interoperacionalidade entre documentos.


A Sra. Diretora compreendeu e elogiou a iniciativa, tendo-se
mostrado disponível para de alguma forma dar acompanhamento
técnico a este trabalho.



Aproveitámos

o

assunto

para

colocar

uma

questão

que

indiretamente, surgiu na conversa trazida pela Sra. Diretora, e que
se relaciona com o Regulamento da Câmara Municipal de Sintra,
que exige que os Topógrafos que produzem levantamentos para
este Município, estejam inscritos na DGT.
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Sobre esta questão a Sra. Directora referiu que nunca foi
consultada pelo Município de Sintra, nem deu quaisquer indicações
sobre

este

assunto,

tendo-se

disponibilizado

para

dar

essa

informação por escrito à ANT, caso a mesma seja requerida.

Ponto nº 5


Questionámos a Sra. Diretora sobre o cadastro simplificado e a
operacionalização do BUPi, tendo-nos referido que a DGT fornece
os ortofotos onde são carregadas as Representações Gráfica
Georreferenciada.

O

adiantado

da

hora

e

os

restantes

compromissos da Sra. Diretora e Subdiretora não permitiram que
se aprofundasse mais este assunto.

Oeiras, 13 de Janeiro de 2021
O Presidente da ANT
João Nunes
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