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Cadastro moderno 

Em 1807 ordenou a 
criação de mapas e de 

registos cadastrais 



Holanda 

1850 – cobertura integral 
de todo o território 

Receita média anual 
160 M€ 

 Em menos de 30 dias caía o Governo!! 

Brainstorming institucional 

Fim do cadastro 



“He inquestionável que o Cadastro, a 
Topographia e a Estatistica são os três grandes 
elementos da sciencia de governar,…” 

Portugal 

“He inquestionável que o Cadastro, a 
Topographia e a Estatistica são os três grandes 
elementos da sciencia de governar,…” 

Portugal 
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Sem documentos ????? 

Matriz predial 
(Finanças) 

?70%? 

Escritura Pública 
(Notários) ????? 

Registo Predial 
(Conservatórias) ????? 
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Sem dono ]15%, 20%[ 



CADASTRO (rústico) 

SEM 
(?14.500.000?) 

Estimam-se 
88% 

n.º prédios 

COM Estimam-se 
12% 

2.000.000 
n.º prédios 



 132 municípios 

 1.935.000 prédios rústicos 

 4.890.000 ha 

Arquipélago da Madeira 

Arquipélago dos Açores 

Grupo Oriental 

Predial 

JURÍDICO – rústico e urbano 

FISCAL – rústico 

1926 - IGC 1995 - IPCC 2002 - IGP 

2012 - DGT 



Receitas IMI - prédios inscritos na matriz 
2009  

7.910.890 

11.611.394 

N.º prédios 

1 

130 260 

(2009) (2014) 

Urbano 
(€131,39) 

€1.087.471.700 

99,2% 
(€2.300.000.000) 

(2014) 

(IMI médio prédio) 

0,8% Rústico 
(€0,72) 

€8.374.300 (IMI médio prédio) 
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VAMOS DEIXAR FALAR OS 
ESPECIALISTAS DE 

CADASTRO 



Portugal já tem cadastro 

Temos a cartografia do País e portanto já temos cadastro 

O parcelário agrícola é cadastro 

O cadastro custa muito dinheiro 

O cadastro do País faz-se em 3 anos 

O cadastro do País faz-se em 5 anos 

As matrizes prediais são cadastro 

As Finanças têm o cadastro 

Dêem-nos o dinheiro…(“a nós”)… que nós fazemos o cadastro 

Com 10 M€ fazemos o cadastro 

“Arranje-se” uma PPP que nós fazemos o cadastro 

Concedam-nos os direitos  sobre o cadastro que nós fazemo-lo sem custos para o Estado 

A Espanha fez o cadastro em poucos anos 

Os outros países fizeram o cadastro em pouco tempo 

Os militares já têm o cadastro 

O que é que estão à espera para fazer o cadastro!? 

Só os ignorantes é que podem dizer que o cadastro é caro 

Qualquer dia os velhotes já morreram todos e não temos quem nos diga a quem 
pertencem os terrenos 

Não percebo como se pode ordenar, planear e gerir um território sem cadastro 

Como é que podemos exercer medidas coercivas sobre os proprietários que não limpam 
as terras se não sabemos a quem pertencem? 



Se há um entendimento generalizado sobre a importância 
do cadastro como um dos instrumentos de apoio ao 
desenvolvimento (economia), porque é que em 2012 
ainda estamos neste estado? 

- Não há coincidência entre o período de execução cadastral 
e os ciclos eleitorais 

- Todos falam de cadastro mas poucos entendem a sua 
verdadeira natureza 

- Informação é poder: dentro da administração pública 
“todos” querem ser os “donos” do cadastro 

- A informação geográfica não é “inaugurável” 

- O cadastro coloca na parte de cima do tapete muito do que 
tem sido varrido para debaixo 
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O que é? 

Estimulante orgânico? Doença? 

(Sistema Nacional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral) 

+ 



SI SI 

SI 

SI 

SI 

Dados cadastrais 

Informação cadastral 

SiNErGIC 



CRÍTICAS (os especialistas continuam a falar) 

- Dispendioso 
 
- Período de execução demasiado longo (?30 anos?)  

 
- Exatidão posicional exagerada 
 



Dispendioso 

ACB 700 M€ 

≈300 M€ 
execução  das áreas necessárias de 
acordo com as prioridades 
estabelecidas 

ACB 700 M€ 



Período de execução demasiado 
longo (30 anos?) 

Nenhum País do mundo, que 
conheça, executou o cadastro em 

menos de 10 anos 

= 30 anos 

ACB 

EXECUÇÃO 



Exatidão posicional exagerada 
CGPR: 1:1 000; 1:2 000; 1:5 000 

CORRELAÇÃO 



até 

Complemento: 

 RCM n.º56/2012: “conversão” do CGPR para jurídico + 
 inventariação da informação de natureza cadastral 
 existente + delimitação perimetral dos terrenos agrícolas 
 e florestais para efeitos da Bolsa de Terras  

O que já está concretizado e em execução: 
 - Convertido para digital (vector) ≈70% do CGPR 
 - Especificações Técnicas de produção 
 - Análise Custo-Benefício 
 - SI (em fase de conclusão) 
 - Projeto-piloto (em curso): 7 concelhos 

QREN 
(cofinanciamento) 

OPORTUNIDADE – QEC (2014-2020) 
QEC – Quadro Estratégico Comum 
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Presidente do Korea Cadastral 
Survey Corporation (KCSC) 
desde 2010  h
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O principal da entrevista 

• O cadastro moderno foi estabelecido na Coreia do Sul há cerca de 100 anos 
 

• Os mapas cadastrais foram obtidos em diferentes escalas com recurso aos 
métodos convencionais de levantamento 
 

• As novas tecnologias – GNSS – e os novos processos permitem 
melhorar/corrigir a informação existente 
 

• Entre 1990 e 2003 foram convertidas para digital os mapas cadastrais em 
papel existentes 
 

• A rápida industrialização e urbanização, com o consequente aumento do 
comércio jurídico dos prédios, impuseram uma alteração no modelo do 
cadastro existente por forma a defender os direitos dos cidadãos 
 

• Criação de um projeto que até 2030 assegure o “re-levantamento” 
cadastral dos 38 milhões de prédios existentes 



AJUDA-ME 

NAPOLEÃO 

“As verdadeiras vitórias, 

as únicas que não 

deixam desgosto, são 

aquelas que se obtêm 

sobre a ignorância.” 
Napoleão Bonaparte 

Concluo 




