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    Enquadramento 
  

É um sistema de Informação oficial, de 
âmbito nacional, desenvolvido e gerido pela 
DGT, e partilhado em rede pelas entidades 
públicas com responsabilidade na gestão 
territorial.  

 
Presta um serviço público de informação 
sobre o território nacional e o estado do seu 
ordenamento e serve finalidades de 
acompanhamento e avaliação da política de 
ordenamento do território e do urbanismo.  

 
É suportado em tecnologias Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG) e de 
Infraestruturas de Dados Espaciais (IDE), segue 
a Diretiva INSPIRE e as normas internacionais. 
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    Objetivos 
  

Facilitar o acompanhamento e a avaliação regular das Políticas Públicas de 
Ordenamento do Território e do Urbanismo (OT/U) e das Políticas Sectoriais com 

impacte na organização do território. 

Melhorar o acesso à informação sobre Ordenamento do Território e Urbanismo 
e sobre as práticas de gestão territorial nos âmbitos nacional, regional, local e 

internacional. 

Permitir o acesso, a partilha e o cruzamento de informação com outras 

entidades, nacionais e internacionais, interessadas no OT/U. 

Apoiar o funcionamento da DGT, dinamizando o seu relacionamento com o 

exterior (outras entidades e público em geral). 

Concretizar os objetivos do Governo Eletrónico, criando condições para o 
exercício mais efetivo dos direitos de cidadania. 
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    Concretização (2007 a 2012) 
 

1 – Estratégia 
•Plano Estratégico SNIT 
•Constituição Equipa 
•Procedimentos 
Administrativos 

2 – Preparação informação 
IGT;  PGU (Histórico);CUP e 
CRUS 

3 - Infraestrutura 
informática 

4 – Desenvolvimento 
aplicacional  PORTAL OT/U 
e IDE/SNIT 

5 -  Desenvolvimento 
plataformas colaborativas 

6 -  Qualidade; normas e 
orientações técnicas 

POAP 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PE/SNIT 

Contratação bens e serviços F1 
F2 F3 F4 F5 

Preparação conteúdos IGT (PDM+ PROT+PEOT+PU+PP) 

Preparação conteúdos AH (PGU) 

Preparação conteúdos CUP + CRUS 

Atualização conteúdos AH (PGU) 

Atualização conteúdos CRUS e CUP (inclui serviços web) 

Atualização conteúdos IGT (inclui serviços web) 

Centro de dados (F1) Centro de dados (F4;5) Centro de dados (F2) Centro de dados (F3) 

Micro informática; hardware e 
software(F2) 

Assistências técnicas, contratos 
de manutenção (F4) 

Portal OT/U (F1) Portal OT/U (F2) 

SIG/SNIT (F1) SIG/SNIT (F2) IDE/SNIT (F5) 

Acesso simples  
Acesso avançado 
WMS 

SIG/SNIT (F2) 

Manutenção evolutiva 

PCGT/PEC (F2) 

SSAIGT (F3) 

PCGT/PEC (F5) 

Norma metadados (MOTU)  

Modelo Dados PDM   Simbologias e 
convenções gráficas PDM   

PGQIT (F1) 

Controle qualidade informação e plataforma 
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    Concretização (2013-2015) 
 

1 – Estratégia 
•Procedimentos 
Administrativos 

2.1 – Atualização 
informação 
IGT;  PGU (Histórico);CUP e 
CRUS 
2.2 Preparação informação 
SRUP E GEOEQUIP 

3 - Infraestrutura informática 

4 – Desenvolvimento 
aplicacional  PORTAL OT/U e 
IDE/SNIT 

5 -  Desenvolvimento 
plataformas colaborativas 

6 -  Qualidade; normas e 
orientações técnicas 

2013 2014 2015 

F6 F7 F8 

Preparação conteúdos SRUP 

Atualização conteúdos AH (PGU) 

Atualização conteúdos CRUS e CUP (inclui serviços web) 

Atualização conteúdos IGT (inclui serviços web) 

Centro de dados (F6) Centro de dados (F8) 

Assistências técnicas, contratos de manutenção  

Portal DGT (F6) 

IDE/SNIT – comercialização serviços web 

SRUP (F6) 

Geoequipe (F6) Manutenção evolutiva 

Gestão Documental (F7) Articulação PCGT/PEC e SSAIGT (F8) 

Dashboard  (F6) 

Norma metadados SRUP e Geoequip (MOTU)  

Modelo Dados SRUP e Geoequip Simbologias e convenções gráficas SRUP e Geoequip 

Controle qualidade informação e plataformas 

Atualização conteúdos SRUP (inclui serviços web) 

Preparação conteúdos Geoequip Atualização conteúdos Geoequip (inclui serviços web) 
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Disponibilização IGT 
através da IDE/SNIT 

Formatos 

•Lei de Bases da Política do Ordenamento do Território e do Urbanismo (Lei nº. 48/98, de 
11.08, alterada pela Lei nº. 54/2007, de 31.08) 

•Regime Jurídico dos IGT(Decreto-Lei nº. 380/99, de 22.09, alterado pelo Decreto-Lei nº. 316/2007, 
de 19.09, na redação atual, e pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20.02) 

•DR 9, 10, 11/2009, de 29.05. 

•DL 2/2011, 6 de janeiro (SIMPLEGIS) e Portaria n.º 245/2011, de 22.06. 

•Diretiva INSPIRE 2007/2/CE; Regulamento (CE) n.º 1205/2008; ISO, Geographic Information; 
OGC  
 

IGT submetidos (desde 

1/07/2011): 

Destinada  à realização 

simultânea dos 

procedimentos de envio dos 

instrumentos de gestão 

territorial para publicação DR 

e depósito na DGT. 

. 

 

 

 Legislação 

Informação 
disponível 

Plataformas  

Etapas 

. 

 

IGT em vigor e 

depositados (desde 1992): 

 

Regulamento; 

Peças gráficas (matricial);  

Dinâmica;  

Metadados MOTU; 

Serviços web; 

CRUS e CUP (vetorial). 

 

 

 

janeiro 2008 

Atualização Acesso: Público  Acesso: AC; AR; AL (CM) 

2011 

Entrada em vigor IGT 
(Publicação DR e depósito DGT) 
 

Acesso: DGT;CCDR; Público 

IGT em curso (desde 2009): 

 

Sistematiza e disponibiliza 

informação sobre o estado 

dos procedimentos de gestão 

territorial que em cada 

momento se encontram em 

curso no território nacional 

2010 

Decisão da elaboração; …IGT 
(Publicação DR) 
 

© DGT Conferência “Licenciamento Zero”.  APDSI – Lisboa, 23 de abril  de2014 



INSPIRE 2013: THE GREEN RENAISSANCE 

9 

A infraestrutura de dados espaciais SNIT 
(IDE/SNIT) disponibiliza para consulta 
“na hora” ao cidadão os Instrumentos de 
Gestão Territorial (IGT) em vigor, 
nomeadamente as peças gráficas 
georreferenciadas de planos territoriais e 
as respetivas peças escritas (diplomas 
legais e relatórios). 

O AH reúne e disponibiliza um conjunto de 
informação “histórica” essencial para o 
estudo e a compreensão da história do 
ordenamento do território e do urbanismo 
em Portugal, designadamente plantas 
originais de planos territoriais, fotografias 
aéreas e um número significativo de 
documentos escritos relacionados com a 
elaboração e aprovação dos planos. 
 

Disponibiliza informação sobre os procedimentos 
de gestão territorial em curso. É partilhada em 
rede entre a DGT e as CCDR, prevendo-se o 
sucessivo alargamento a outras entidades 
públicas. A PCGT permite o acesso instantâneo e 
seguro a informação cuja compilação atualmente 
demora semanas a meses. 

Permite o envio simultâneo dos planos territoriais à 
INCM, para publicação em Diário da República, e à 
DGT, para depósito, possibilitando a 
desmaterialização de procedimentos e 
assegurando, simultaneamente, a sua coordenação 
e fiabilidade. 

Plataforma em rede para registo e disponibilização 
das áreas de servidões e restrições de utilidade 
pública. 

Sistema de informação, de âmbito nacional, para o 
acompanhamento e avaliação das políticas 
públicas, em particular no que respeita à 
racionalização da dotação territorial de 
equipamentos coletivos permitindo a comunicação 
e partilha de informação. 
 

Produto de informação territorial oficial, 
de âmbito nacional, produzida pela DGT, 
baseada nos Planos Diretores Municipais 
(PDM) em vigor, numa tentativa de 
uniformização das diversas classes dos 
usos do solo ao nível do continente. 
 

Concretização 
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Concretização 
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Decisão da elaboração; 
revisão;…IGT 

(Publicação DR) 

Entrada em vigor IGT 

(Publicação DR e depósito DGT) + Disponibilização IGT 
na IDE/SNIT 

Acesso: DGT;CCDR; Público Acesso: AC; AR; AL (CM) Acesso: Público  

40% PDM em revisão prazo 

superior a 5 anos 

5 dias úteis (inclui a publicação, depósito e disponibilização e a 

criação de serviços web) Tempos 
médios 

Plataformas 

Etapas 

5 dias úteis 

Em (4/2014)  

Situação anterior ao SNIT 

Antes IDE/SNIT – Consulta presencial na DGT ou na entidade responsável pela elaboração do 

IGT – 3500 presenças anuais ano 2006 (IGT)  

 

Antes SSAIGT – Publicação DR + Envio DGT para depósito – Tempo médio 60 dias 

 

Antes PCGT/PEC – Disponibilização só após solicitação por escrito à DGT 

24 horas (disponibilização 

informação 

  Produção 

Resultados 

Situação atual 

com SNIT 
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     Resultados 
  
☺  Ordenamento do Território e Urbanismo: 

Permite  o “acesso  na hora” ao cidadão aos Instrumentos de Gestão 
Territorial (IGT) em vigor, designadamente peças gráficas (planos territoriais) e 
respetivas peças escritas (diplomas legais e relatórios); 
Promove a divulgação de regras/normas e orientações para as entidades que 
tem competência na elaboração dos IGT (entidades públicas) e empresas desta 
área que executam esta tarefa mediante a contratação de serviços pelo Estado.  
  

☺  Eficiência e eficácia dos serviços: 
Eliminados os tempos de circulação dos processos físicos entre entidades, 
possibilitando a consulta imediata do estado de cada procedimento de gestão 
territorial em curso; 
 Reduzidos os encargos financeiros com a circulação dos processos em 
suporte analógico (papel), através da eliminação de passos e a redução dos 
recursos humanos que seriam necessários no molde tradicional. 
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    Resultados 
  
☺ Boas práticas de modernização administrativa:  

 Desmaterialização tão esperada dos IGT (peças escritas e gráficas);  

 Estabelecimento e assegurando  critérios de qualidade da informação 

territorial disponível ao publico; 

Boa governança, por via da difusão da informação através de plataformas 

colaborativas, possibilitando a interação e participação vertical e horizontal de 

todos os interessados nas matérias OT/U. 

 
☺ Boas práticas em tecnologias IDE: 

Cumprimento das iniciativas no âmbito europeu e internacional dirigidas à 

harmonização da informação geográfica e à criação de infra-estruturas de 

dados espaciais (INSPIRE, OGC, CEN, ISO); 

 Desenvolvendo soluções inovadoras capazes de gerar valor sustentável. 
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SNIT e  Licenciamento Zero 

 
 

 
Pagina inicial  
Portal da DGT 

Licenciamento Zero  
Planta de Localização 
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1ª Etapa 

2ª Etapa 

 DL n.º 169/2012, de 1 de agosto de 2012 

http://portalsnit.dgterritorio.pt/LicenciamentoZero/LicenciamentoZero.aspx 

http://portalsnit.dgterritorio.pt/LicenciamentoZero/LicenciamentoZero.aspx


O contributo do SNIT para o Ordenamento do Território  

 

17 

 
SNIT e  Licenciamento Zero 

 
 

 

Selecionar e delimitar área 

3ª Etapa 

Gerar Planta de localização (Pdf, impressão) 

4ª Etapa 
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Retorno obtido SNIT e licenciamento Zero 

 

-Aumento da eficiência e da eficácia dos serviços (por via da redução dos 
tempos médios de resposta e pela simplificação dos processos administrativos); 

 

-Aumento da transparência junto do cidadão; 

 

-Aumento da qualidade da informação/dados territoriais; 

 

-Redução dos custos associados aos procedimentos administrativos; 

 

-Aumento do interesse no investimento (decorrente de um maior esclarecimento 
e conhecimento das possibilidades de negócio); 

 

-Aumento do esclarecimento junto da população; 

 

-Agilização da decisão (nas várias áreas da administração). 
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Retorno obtido SNIT e licenciamento Zero 
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Retorno obtido SNIT e licenciamento Zero 
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