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MENSAGEM INSTITUCIONAL 

 

 
O Município de Silves encontra-se apostado em reforçar a prestação dos serviços públicos através 

do recurso aos meios digitais, estimulando uma intensa desmaterialização de processos e de 

procedimentos administrativos, com o propósito de simplificar e desburocratizar, mas também criar 

uma Administração Pública mais moderna e transparente, e, simultaneamente, mais próxima dos 

cidadãos. 

 
Em ordem a alcançar tal desiderato, a autarquia tem envidado amplos esforços no aperfeiçoamento 

do seu Sistema de Informação Geográfica Municipal (GeoSILVES), mediante o desenvolvimento de 

aplicações de gestão de dados e informação administrativa para exclusiva utilização dos técnicos do 

Município de Silves ou dos seus munícipes. 

 
Destaca-se, neste âmbito, a mais recente aplicação de uso externo (EPLoc) que foi criada para 

permitir a consulta interativa de toda a informação geográfica constante do novo Plano Diretor 

Municipal de Silves, bem como a emissão das respetivas plantas de localização pelos particulares. 

 
Trata-se de uma primeira versão, que ao momento não dispõe ainda do cadastro associado, mas 

que poderá ser disponibilizado em breve, com o apoio da competente Direção-Geral do Território 

(DGT). De todo o modo, para melhor compreender a estrutura, organização e funcionamento da 

EPLoc, sugerimos a consulta do seu manual de utilização, que estabelece as normas de produção 

de plantas de localização, disponível em www.cm-silves.pt. 

 
Por outro lado, a simplificação e modernização administrativa, tornando a Administração Pública 

Municipal mais eficaz e mais eficiente, pressupõe uma progressiva desmaterialização dos 

procedimentos de gestão urbanística, em consonância com as novas exigências formais e com os 

desafios de reorganização administrativa decorrentes da recente entrada em vigor do novo Plano 

Diretor Municipal de Silves (publicado, através do aviso n.º 33/2021, no Diário da República, 2.ª 

série, n.º 1, de 04 de Janeiro).   

 

 

http://www.cm-silves.pt/
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Pelo que, em conjugação com a disponibilização da EPLoc, enquanto instrumento de simplificação 

na acessibilidade à informação administrativa online e que constitui um incremento de rigor e 

transparência por parte do Município de Silves, importa descomplexificar a realidade procedimental 

urbanística, através da normalização, no essencial, da estrutura dos ficheiros/informação digital que 

deve constar dos levantamentos topográficos e, bem assim, do modo de apresentação electrónica 

das plantas de implantação e de síntese.  

 

É neste sentido que se elaborou a presente Norma Técnica que estabelece as normas de produção 

dos levantamentos topográficos e das plantas de implantação (pedidos de informação prévia e 

projectos de arquitectura) e de síntese (loteamentos urbanos), auxiliando, deste modo, a correcta 

instrução em formato digital das pretensões urbanísticas dos particulares, no âmbito de uma 

Administração Pública que se deseja mais moderna, mais eficaz e mais eficiente, com capacidade 

de responder, cabal e adequadamente, às legítimas expectativas dos cidadãos e das empresas. 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal de Silves 

 
Rosa Cristina Gonçalves da Palma 
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NORMA TÉCNICA 

 
Normas de Produção dos Levantamentos Topográficos  

e das Plantas de Implantação e de Síntese 

 

Todos os procedimentos urbanísticos previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

iniciam-se através de requerimento ou comunicação dirigida ao Presidente da Câmara Municipal de 

Silves e obedecem ao estabelecido no artigo 9.º daquele regime jurídico, devendo ser 

acompanhados dos elementos instrutórios legalmente e regulamentar exigíveis. 

 
Acresce que, de acordo com o disposto no artigo 10.º, n.º 2, do Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação do Município de Silves, “devem ainda ser juntos ao requerimento ou 

comunicação os elementos instrutórios complementares que se mostrem necessários à correcta 

compreensão do pedido, em função, nomeadamente, da natureza e localização da operação 

urbanística pretendida”. 

 
Sendo que, por força do disposto no artigo 11.º, n.º 1, do Regulamento Municipal de Urbanização e 

Edificação do Município de Silves, “os procedimentos de licenciamento, de comunicação prévia e de 

autorização de utilização, são instruídos em papel e em formato digital, com os elementos 

instrutórios previstos na lei e em portaria especialmente aplicável, e, complementarmente, com os 

elementos instrutórios previstos no presente regulamento e nas normas de instrução de processos 

disponibilizadas nos locais de atendimento municipal ou no site institucional do Município de Silves, 

na internet”. 

 
Com apoio neste encadeamento legal e regulamentar, e com o objectivo de ganhar eficiência e 

eficácia na tramitação digital dos procedimentos de gestão urbanística, contribuindo, deste modo, 

para a desmaterialização procedimental em face das novas exigências e desafios colocados pelo 

novo PDM de Silves, foi elaborada a presente Norma Técnica que estabelece as normas de 

produção dos levantamentos topográficos e das plantas de implantação e de síntese, nos 

seguintes termos e condições: 
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1 - LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 

 

Os levantamentos topográficos destinados a instruir os processos urbanísticos em formato digital, 

devem respeitar as seguintes especificações: 

 

1.a) Ser disponibilizados, em formato digital, no sistema de referência planimétrico ETRS 89/PT-

TM06 (EPSG 3763), em coordenadas planimétricas rectangulares, com o Elipsóide de referência 

GRS80, na Projecção Transversa de Mercator (sistema de referência oficial nacional, para Portugal 

continental, nos termos do artigo 3.º-A do Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de Julho, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 de Setembro). 

  

1.b) O sistema de referência para as altitudes é o Datum altimétrico de Cascais 1938, nível médio 

das águas do mar no marégrafo de Cascais.  

 

1.c) Conter uma quadrícula gráfica com a representação de, pelo menos, 3 pontos com as 

coordenadas planimétricas M e P, com a indicação do sistema de coordenadas, orientação a norte, 

escala, entidade/técnico responsável pela elaboração e respectiva credencial de Associação ou 

Ordem Profissional ou carteira profissional equivalente, e data de execução.   

 

1.d) A unidade de medida linear a utilizar nos ficheiros é o metro, com precisão de duas casas 

decimais e a medida das áreas deve ser expressa em metros quadrados (m2). 

 

1.e) Os ficheiros devem ser disponibilizados em formato DWG ou DXF e em DWFx (neste último 

caso assinado digitalmente pelo técnico responsável pela sua elaboração), respeitando a estrutura 

de dados (layers) disponibilizada pelo Município de Silves (vide quadro em baixo e para fazer 

download do template clique aqui). 

 

1.f) Todos os elementos gráficos devem estar perfeitamente identificados de forma a não haver 

dúvida sobre o que representa cada objecto, devendo ser utilizados como elementos gráficos 

“pontos”, “linhas” e “polígonos”; sendo que as linhas devem ser polylines e os polígonos devem ser 

polylines fechadas. 

https://www.cm-silves.pt/pt/menu/719/publicitacao---instrucao-de-processos.aspx
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1.g) Em perímetros urbanos, aglomerados rurais ou sempre que esteja em causa a realização de 

operação urbanística contígua com outras construções, o levantamento topográfico deve incluir, 

sempre que possível, relativamente à intervenção uma distância mínima de 5,00 metros para cada 

um dos lados e indicar as cotas de soleira, do beirado e do ponto mais alto da construção. 

 

1.h) Os requerentes estão dispensados do cumprimento da presente Norma Técnica quando estiver 

em causa alterações em obra titulada nos termos lei, que não impliquem a alteração da implantação 

anteriormente aprovada pela Câmara Municipal de Silves; nos restantes casos, deverá ser entregue 

o levantamento topográfico para permitir a correcta aferição da implantação da operação 

urbanística. 

 

2 - PLANTAS DE IMPLANTAÇÃO E DE SÍNTESE 

  

As plantas de implantação (pedido de informação prévia e projectos de arquitectura) e de 

síntese (loteamentos urbanos) destinadas a instruir os processos urbanísticos em formato digital, 

devem respeitar as seguintes especificações: 

 

2.a) A planta de implantação e de síntese deve ser apresentada sobre o levantamento topográfico 

anterior, garantindo a georreferenciação (manter o ficheiro do levantamento topográfico original e 

não introduzir ampliações ou reduções - “scale”). 

 

2.b) Os ficheiros vectoriais devem ser disponibilizados em formato DWG ou DXF e em DWFx (neste 

último caso assinado digitalmente), respeitando a estrutura de dados (layers) disponibilizada pelo 

Município de Silves (vide quadro em baixo e para fazer download do template clique aqui). 

 

2.c) Os ficheiros devem conter uma legenda identificando o técnico autor, pelo nome e identificação 

na respectiva Associação ou Ordem Profissional (certificado da Associação ou Ordem Profissional 

em anexo), nome do requerente, localização do levantamento, especialidade/fase, a designação do 

desenho, escala, número do desenho, norte cartográfico e sistema de coordenadas. 

 

 

https://www.cm-silves.pt/pt/menu/719/publicitacao---instrucao-de-processos.aspx
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2.d) Todos os elementos gráficos devem estar perfeitamente identificados de forma a não haver 

dúvida sobre o que representa cada objecto, devendo ser utilizados como elementos gráficos 

“pontos”, “linhas” e “polígonos”; sendo que as linhas devem ser polylines e os polígonos devem ser 

polylines fechadas. 

 

3 - ESTRUTURA DE DADOS DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (T) E DAS 

PLANTAS DE IMPLANTAÇÃO E DE SÍNTESE (PLT) 

 

3.1 - Os levantamentos topográficos destinados a instruir os processos urbanísticos em formato 

digital, devem respeitar a seguinte estrutura de dados: 

 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (T) 
LAYER DESCRIÇÃO 

(objecto) 
Elemento gráfico 

O layer zero (“0”) deve permanecer vazio. 

T_LimPredio Delimitação do prédio Polyline fechada 

T_Construcao Limite construção existente Polyline fechada 

T_Ruina Limite ruína existente Polyline fechada 

T_Muro Implantação dos muros de vedação Polyline 

T_Piscina Piscina Polyline fechada 

T_AreaPav Área pavimentada/impermeabilização Polyline fechada 

T_Estrada Faixa de rodagem Polyline 

T_Caminho Faixa de rodagem  Polyline  

T_Vedacao Rede de vedação Polyline  

T_TxInfo Todo o Texto informativo (legenda, 

moldura, toponímia,…) 

Texto 

T_Ponto  Ponto com referida cota altimétrica Ponto 3D 

T_TxCotas Texto de todas as cotas informativas 

(soleira, beirado, ponto mais alto, cota 

coroamento dos muros, pontos de 

inflexão) 

Texto 

T_CXvisita Localização das caixas de visita, com Circulo/bloco  
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respectiva cota de soleira e distinção do 

tipo de caixa 

T_Postes Localização dos postes e distinção dos 

postes 

Polyline fechada/bloco 

T_LimLoteamento Limite do loteamento  Polyline fechada 

T_LimLote Limite do lote Polyline fechada 

T_CNMestre Curva de nível mestra Polyline 3D 

T_CN Curva de nível normal  Polyline 3D 

T_Talude Talude Polyline 

T_Valado Valado antigo em pedra Polyline  

T_Passeio Limite de passeio Polyline 

T_Estacionamento Zona de estacionamento  Polyline 

T_LinhaAgua Linha de água Polyline 

T_Bloco Árvores, mobiliário urbano, sistema de 

incêndio (SI), … 

Bloco  

 

3.2 - As plantas de implantação (pedido de informação prévia e projectos de arquitectura) e 

de síntese (loteamentos urbanos) destinadas a instruir os processos urbanísticos em formato 

digital, devem respeitar a seguinte estrutura de dados: 

 

PLANTAS DE IMPLANTAÇÃO E DE SÍNTESE (PLT) 
LAYER DESCRIÇÃO 

(objecto) 
Elemento gráfico 

PLT_LimPredio  Delimitação da área do prédio ou 

lote 

Polyline fechada 

PLT_Implantacao Polígono com a delimitação da área 

de implantação do edifício (inclui 

piscinas), relativa ao perímetro 

exterior do contacto do edifício com 

o solo, conforme Decreto-

Regulamentar n.º 5/2019, de 27 de 

Setembro  

Polyline fechada 

PLT_Implantacao Cave Polígono com a delimitação da área 

de implantação do edifício (inclui 

Polyline fechada 
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piscinas), relativa ao perímetro 

exterior do contacto do edifício com 

o solo, conjugada com a área das 

paredes exteriores do piso em cave, 

quando aplicável, conforme 

Decreto-Regulamentar n.º 5/2019, 

de 27 de Setembro 

PLT_AreaPav Área 

pavimentada/impermeabilização 

Polyline fechada 

PLT_TxCotas Texto de todas as cotas informativas 

(soleira, beirado, ponto mais alto, 

cota coroamento dos muros, pontos 

de inflexão, cotas do terreno…) 

Texto 

PLT_Muro Implantação dos muros de vedação Polyline  

PLT_Piscina Piscina Polyline fechada 

PLT_LimLoteamento Limite do loteamento  Polyline fechada 

PLT_LimLote Limite do lote Polyline fechada 

 


