


Objetivo  do projeto

▪ Mais um passo no processo de Modernização Administrativa e Desmaterialização

no Município de Mealhada

▪ Num momento tão difícil e frágil das nossas vidas era importante acelerar a

implementação deste projeto, para garantir os padrões de qualidade, de

eficiência e de eficácia dos serviços municipais - DGUPT

▪ O formato analógico – papel – é de todo incompatível em contexto pandémico

▪ O objetivo é, a curto prazo, eliminar o papel de todas as interações no âmbito da

gestão urbanística



Enquadramento do projeto

▪ Vai ser utilizada a plataforma ePaper, uma solução informática que vai permitir

criar os processos digitais das operações urbanísticas e a tramitação

desmaterializada dos procedimentos administrativos

▪ O ePaper trabalha complementarmente com as soluções de gestão já existentes

no Município de Mealhada – SPO, MGD, MyNet, etc., com total garantia de

interoperabilidade

▪ Os processos novos vão assumir o formato único e totalmente digital



Enquadramento do projeto

▪ Vai possibilitar a entrega, pelos munícipes, requerentes e projetistas, de todos os

documentos em digital, que passará a ser obrigatório e substituirá a utilização do

papel

▪ A sua implementação visa potenciar e incrementar

Eficiência

Simplificação

Transparência

Melhoria dos serviços 

prestados 

Eficácia 

Qualidade de resposta



Enquadramento do projeto

▪ Reduz para poucos minutos a entrada de processos /requerimentos /elementos no atendimento com a

automatização total da tramitação

▪ O Dossier Digital fica automaticamente criado, organizado e em tramitação

▪ Elimina todas tarefas inerentes ao processo papel: personalizar pasta de cartão, organizar papel, furar

papel, comparar papel e digital, numerar, carimbar, imprimir, etc.

▪ Elimina a duplicação de registos obrigatórios – papel + sistema informático SPO (n.º 9 do artigo 9.º do

RJUE) – atualmente duas tramitações paralelas – INCOMPORTÁVEL

▪ A junção subsequente de quaisquer novos documentos

▪ As notificações

▪ As consultas a entidades externas e receção das respetivas respostas;

▪ Informações técnicas

▪ O teor das decisões dos órgãos municipais



Enquadramento do projeto

▪ O requerente/técnico recebe um recibo de entrega em formato digital que comprova os

elementos entregues e a sua conformidade com formato e assinatura

▪ As notificações ao requerente/técnico passam a ser efetuadas via eletrónica, com

documentos assinados digitalmente (desiderato previsto no artigo 121.º do RJUE)

▪ Os únicos documentos que serão impressos (nesta fase inicial) são:

▪ Emissão de guias

▪ Contratos Administrativos, Alvarás

▪ Certidões



Aplicação no tempo e regime transitório

A partir de 1 de Março de 2021

Novos processos – Todas tipologias Obrigatório em digital

Arquitetura por aprovar Termina aprovação em papel – Especialidades digital

Arquitetura aprovada Especialidades em digital

exceção entrega até 15 de março de 2021

Especialidades em apreciação Encerra em papel

Processos deferidos Pedido de emissão de Alvará em papel

Demais processos em curso Encerram em papel



Aplicação no tempo e regime transitório

De 1 de Março de 2021 a 1 de Setembro de 2021

Período de Adequação – Uma única exceção

Assinatura digital qualificada do requerimento – Não obrigatória

A autenticidade da assinatura do requerimento - Conferida na

receção do documento – exibição do respetivo documento de

identificação (reconhecimento por semelhança)



Portal do Urbanismo do Município

www.cm-mealhada.pt/urbanismo

Menu Urbanismo Digital

▪ Novas Normas Técnicas para a Instrução de Requerimentos e Elementos

Instrutórios

▪ Informação de apoio relativa às normas e aos elementos instrutórios

▪ Novos Requerimentos e outros modelos e minutas

▪ Manuais e Sofware de Apoio à preparação dos elementos instrutórios

CONCENTRA A INFORMAÇÃO DA 
GESTÃO URBANÍSTICA E PLANEAMENTO TERRITORIAL

http://www.cm-mealhada.pt/urbanismo


Portal do Urbanismo do Município



Portal do Urbanismo do Município



Normas Técnicas para a 
Instrução de Requerimentos 

e Elementos Instrutórios



Formas e canais de instrução

A instrução de qualquer processo/requerimento pode ser efetuada

epaper@cm-mealhada.pt

Por entrega de suportes ou dispositivos de armazenamento 

(CD/DVD/PenDrive)

Presencialmente

Correio Postal

Correio Eletrónico

mailto:epaper@cm-mealhada.pt


Regras gerais

Todos os Requerimentos e Elementos instrutórios obrigatoriamente entregues

apenas e só em formato digital

Cada elemento instrutório → apenas um ficheiro

Cada ficheiro → tamanho máximo de 30 MB

Cada folha de peça desenhada → não deve ocupar mais do que 512 KB em média

Quando o elemento de instrução corresponder a mais do que um documento distinto

com subscritores/autores distintos → constituir um único ficheiro que reúna esses vários

ficheiros mantendo formatos e assinaturas

Documentos
Peças Escritas

Peças Desenhadas



Regras gerais

Uma única pasta/diretoria por requerimento

O nome dos ficheiros deverá permitir identificar, inequivocamente, a que

elemento corresponde, contendo, obrigatoriamente, no início a SIGLA atribuída

a cada do elemento instrutório

Após a sigla poder-se-á complementar o nome dos ficheiros com o que se

desejar desde que não sejam utilizados espaços, devem ser substituídos pelo

símbolo “_”, e não seja colocada acentuação nem cedilhas

REQ LEG1 ARQLOT1 ACES1 EXEC1



Tipos de formatos admitidos

Requerimentos, Documentos, Peças Escritas, Imagens, Fotografias

Peças desenhadas

Georreferenciadas

levantamento topográfico, planta de implantação, planta das alterações na via pública,

planta das áreas de cedência para o domínio municipal, planta de síntese do loteamento,

planta do destaque, etc.

Restantes

PDF/A

DXF ou DWG

DWFx (com várias folhas)



Especificações DWFx

A primeira folha → Denominada obrigatoriamente

Lista e identificação de todas as folhas

Com exceção os ficheiros respeitantes às peças desenhadas georreferenciadas

A última folha → Denominada obrigatoriamente

Lista e identificação de todos os nomes de layers/camadas com as respetivas

descrições

Unidade utilizada → metro, com precisão de duas casas decimais

Permitir a identificação e controle da visibilidade dos layers/camadas

Indice

Layers



Assinatura Digital

Todos os requerimentos → assinados através de um certificado de assinatura digital

qualificada, pelos requerentes ou pelos seus representantes legais, devidamente

mandatados

Os elementos instrutórios indicados (peças escritas e desenhadas produzidas pelos

técnicos) → assinados através de um certificado de assinatura digital qualificado pelos

seus subscritores/autores

Ficheiros resultantes da digitalização de documentos entregues em papel pelas

entidades externas → entregues no formato PDF/A e não serão assinados digitalmente

Ficheiros emitidos por entidades e instituições que sejam entregues aos técnicos, ou

aos requerentes, assinados digitalmente → entregues na sua forma original



Especificações Elementos Instrutórios

A SIGLA, o Formato, a necessidade de Assinatura digital são definidas para

cada elemento instrutório e podem ser consultadas:

Requerimento



Especificações Elementos Instrutórios



Especificações Elementos Instrutórios

A SIGLA, o Formato, a necessidade de Assinatura digital são definidas para

cada elemento instrutório e podem ser consultadas:

Requerimento

Ficheiro Excel "Listagem de Requerimentos e Siglas“

Possui também outras informações úteis



Especificações Elementos Instrutórios



Junção, correção e substituição de 
documentos

Consiste na entrega de um novo ficheiro referente ao elemento a

substituir

Com a totalidade de folhas

Mantendo todas as propriedades

Designação ou título de cada folha

Ex.: plantas dos pisos, planta de coberturas, etc.

Escala

Posicionamento

Versionamento 

automático



Obrigada pela atenção

Dúvidas ou esclarecimentos

epaper@cm-mealhada.pt

mailto:epaper@cm-mealhada.pt

