
 
 

 

 
Designação do projeto 
Capacitação da Administração Pública (FSE) - Sistema de Informação Cadastral Simplificada  
  
Código do projeto  
NORTE-09-5762-FSE-000039 
  
Objetivo principal  
Reforçar a capacidade institucional das autoridades públicas e das partes interessadas e a eficiência da 
administração pública (FSE) 
  
Região de intervenção:  
Lousada (NUT III)  
  
Entidade beneficiária  
Município de Lousada  
  
Data de Aprovação: 27-04-2021 
Data de início: 30/07/2021 
Data de conclusão: 31-12-2022  
Custo total elegível: 97 798,07€  
Apoio Financeiro da União Europeia: FSE – 83 128,36€  
Apoio Financeiro Local: 14 669,71€  
  
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos  
O projeto “Sistema de Informação Cadastral Simplificada” (SICS) tem como objetivo identificar e delimitar os prédios rústicos e 
mistos existentes no concelho através da plataforma BUPi - Balcão Único do Prédio. Pretende-se capacitar a equipa técnica do 
Município para a implementação do SICS; equipar o Município com meios técnicos de apoio ao registo de prédios na plataforma 
BUPi – Balcão Único do Prédio; implementar Gabinetes de Apoio onde os proprietários poderão registar as suas propriedades; e 
dotar o território de um sistema de informação cadastral robusto e com informação predial completa. O conhecimento dos limites e 
da titularidade das propriedades são fundamentais para que os Municípios possam planear e gerir os seus territórios.  
Assim, a implementação do projeto passa por instalar balcões de atendimento descentralizados e próximos da população, 
nomeadamente, nas sedes das Juntas de Freguesia, dotados de técnicos que vão auxiliar cada proprietário na identificação, 
delimitação e registo das suas propriedades na plataforma BUPi. 
A operação é composta por duas atividades que serão desenvolvidas e implementadas em simultâneo: capacitação e 
operacionalização dos Gabinetes de Apoio e comunicação do projeto. 
Os resultados a atingir passam pela modernização e aumento da eficiência dos serviços municipais através do cadastro das matrizes 
existentes; contribuição para a integração de serviços públicos e para as estratégias e objetivos de políticas públicas de 
modernização e capacitação da Administração Pública; e pelo contributo para melhoria da prestação do serviço aos cidadãos e às 
empresas. 

 


