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Estudo Casa na Hora – Reinventar um Processo Básico para o Cidadão 
 
 

APDSI apresenta proposta 
para simplificar procedimentos da compra de habitação 

 
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2007 – A APDSI - Associação para a Promoção e 
Desenvolvimento da Sociedade da Informação apresentou os resultados de um estudo 
efectuado ao longo dos últimos seis meses sobre as hipóteses de simplificação do 
processo de compra de habitação.  
 
A Casa na Hora prevê a redução de 13 para 3 do número de passos necessários para 
concretizar o processo de aquisição de imóvel. A proposta é sustentada numa 
reengenharia de processos no backoffice, orientada à informatização dos serviços, a uma 
maior desmaterialização de processos e à interoperabilidade da informação entre 
serviços.      
 
O grupo de trabalho responsável pelo desenvolvimento do estudo identificou um 
conjunto de questões que contribuem de forma negativa para a excessiva burocracia que 
envolve a aquisição de um imóvel. Entre os aspectos observados distinguem-se a 
inexistência de uma entidade coordenadora do processo de aquisição, a inexistência de 
uma perspectiva integrada, as diferenças de visão e perspectiva dos vários organismos, a 
dificuldade de harmonização de conceitos e fraca informatização nos serviços 
envolvidos. 
 
Foram identificados um máximo de sete organismos envolvidos na aquisição de 
habitação (instituição de crédito, notário, registo predial, tribunal, câmara municipal, 
finanças e IPPAR). Se tiver necessidade de percorrer todos os sete passos, o cidadão 
terá de se deslocar fisicamente aos serviços mais de uma dúzia de vezes. A eliminação 
de certidões desnecessárias e a passagem para o Estado da responsabilidade por um 
conjunto de validações de informação, que hoje têm de ser feitas pelo cidadão, 
permitiria reduzir para três o número de entidades envolvidas no processo: instituição de 
crédito, registo predial e notário e consequentemente o número de passos necessários 
para comprar casa.   
 
A interoperabilidade dos sistemas de informação mostra-se crítica ao nível do cadastro, 
titularidade e tributação dos imóveis hoje apoiados em sistemas que funcionam de 
costas voltadas. A criação de um Dossier Electrónico do Imóvel que permitisse ter uma 
visão global de todo o processo e assegurasse uma representação única da casa teria 
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impactos positivos na desburocratização de processos, mas também ao nível dos 
esforços de ordenamento do território.  
 
A desmaterialização dos serviços e a criação de pontos únicos de atendimento seriam, 
da mesma forma, dois passos fundamentais para eliminar a burocracia, garantindo uma 
solução ao alcance dos cidadãos com fácil acesso à Internet – que por esta via podem 
poupar muitas deslocações aos serviços –, mas também daqueles que não possuem uma 
ligação à rede e que ainda correspondem à maioria da população (64 por cento). 
   
Algumas das medidas aqui sugeridas seguem aliás a mesma linha de outras propostas 
entretanto apresentadas com o mesmo objectivo, como sejam o Casa Pronta, inserida no 
programa do Simplex para 2007, ou o programa Casa Simples, Casa Segura da 
responsabilidade da Ordem dos Notários. A proposta da APDSI pretende afirmar-se 
como complementar a estas iniciativas, posicionando-se como mais contributo para a 
simplificação de processos básicos. 
 
A concepção da proposta Casa na Hora inclui um leque alargado de parceiros e acolheu 
a participação de vários representantes de organismos ligados ao processo de aquisição 
de imóveis, que permitiram desenvolver uma perspectiva multidisciplinar do tema e 
apresentar uma proposta que tem em conta os principais constrangimentos do actual 
sistema.  
 
O estudo teve o patrocínio da consultora Deloitte e a liderança de Luís Vidigal, membro 
da direcção da associação. A sua realização actualiza um trabalho desenvolvido também 
no seio da associação, em 2003, que analisou os processos básicos na Administração 
Pública. Com esta nova iniciativa focou-se o trabalho num desses processos básicos 
com o objectivo de encontrar uma solução de simplificação para o seu funcionamento.  
 
Está disponível na página de Internet da APDSI a apresentação que acompanhou a 
cerimónia de divulgação da proposta Casa na Hora, assim como o relatório final do 
trabalho.  
 
 
Sobre a APDSI 
Criada em 2001, a APDSI tem por objectivo a promoção e o desenvolvimento da 
Sociedade da Informação e Conhecimento em Portugal, reunindo com este interesse 
comum indivíduos e empresas. Na linha destes propósitos a Associação para a 
Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação tem vindo a desenvolver 
diversas actividades, onde se destacam uma série de estudos realizados por grupos de 
trabalho multidisciplinares sobre os vários temas da actualidade na Sociedade da 
Informação, nomeadamente Administração Pública, Aprendizagem, Justiça, Saúde, 
Educação, Comércio e Negócio Electrónicos. Em todos estes trabalhos a APDSI 
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procura identificar as tendências de evolução e também as interacções entre as 
tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais 
aberta para a discussão e eficaz implementação destes conceitos na Sociedade 
Portuguesa. 
 
 
Para mais informações contacte: 
 
APDSI  
Associação para a Promoção e Desenvolvimento 
da Sociedade da Informação 
Madan Parque – PCTAS, Edifício VI 
Campus da Caparica, Monte de Caparica 
2829-516 Caparica - Portugal 
Tel.: +351 212 949 606 
Fax: +351 212 949 607 
E-mail: secretariado@apdsi.pt 
URL: http://www.apdsi.pt 
 


