Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT)
Manual do Utilizador - Fluxograma de acompanhamento da
elaboração/revisão dos PDM/PDI na PCGT

Fluxograma de acompanhamento da elaboração/revisão dos PDM/PDI
na PCGT
Siglas e acrónimos
AM

Assembleia Municipal

CC

Comissão Consultiva

CCDR

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional

CM

Câmara Municipal

CMA

Conjunto de municípios associados para a elaboração de Plano Diretor Intermunicipal que podem corresponder também a Comunidades Intermunicipais ou a Áreas
Metropolitanas, conforme definido no n.º 1 do artigo 111.º do RJIGT

DGT

Direção-Geral do Território

DR

Diário da República

ERPT

Entidade responsável por programa territorial

Gestor do processo

É o responsável por coordenar o processo de acompanhamento dos planos territoriais no caso dos procedimentos de elaboração/revisão dos PDM/PDI representa a CCDR
preside à CC.

OE-CMA

Órgão Executivo do conjunto de municípios associados, tal como definido acima,
conforme definido no n.º 1 do artigo 65.º do RJIGT.

OD-CMA

Órgão Deliberativo do conjunto de municípios associados, tal como definido acima,
conforme definido no n.º 1 do artigo 112.º do RJIGT.

PCGT

Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial

SSAIGT

Sistema de Submissão Automática dos IGT para Publicação e Depósito

Técnicos Entidades

Técnicos que representam as entidades incluídas na Comissão Consultiva (inc. a CCDR).

Técnico CM/CMA

Técnico com responsabilidade de representar a CM/CMA na CC, isto é, para representar a
entidade que elabora o plano territorial, bem como juntar elementos do PDM/PDI para
originar ações do Gestor do Processo.

Legenda gráfica
Mensagem automática.

M

o

Botão para guardar ou cancelar

e

Botão de alteração de fase
Mudança de estado (fase)
– também indica o separador de fase a editar
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As hiperligações incluídas no
fluxograma
Lista das instruções incluídas no fluxograma

(permitem a consulta das instruções a
partir do mesmo, bem como o modelo de
email emitido)

Criar Utilizadores
Nomear um Técnico da CM/EIM
Atribui um Gestor ao processo
Carregar Ficheiros
Criar pedidos de nomeação
Responder a pedido de nomeação/Nomear Técnico(s)
Rejeitar pedido de nomeação
Disponibilizar os documentos iniciais
Carregar parecer solicitado
Solicitar a convocação de uma reunião da CC
Convocar reunião de CC
Juntar Ata de reunião
Convocar reunião de concertação
Juntar ata de reunião de concertação
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Publicação da decisão de
elaborar/rever Plano no DR
através da SSAIGT

SSAIGT

PCGT

Registo automático na PCGT no separador
Caracterização geral

E-mail: 1-A
Administrador CM
No Menu UTILIZADORES> CRIAR UTILIZADOR, se
necessário, Cria os Utilizadores da sua entidade
que entender virem a aceder à PCGT (no entanto
não acedem enquanto não forem atribuídos a um
processo).
No Menu PROCESSOS> SEM TÉCNICO NOMEADO
seleciona o registo respeitante ao plano territorial
publicado e nomeia um Técnico da CM (ou mais),
entre o utilizadores já criados, que terá(ão) acesso
ao Processo para editar.
Prime botão Fase seguinte-> Dec. Elaborar (A
aguardar pedido de reunião preparatória)

Aguarda Atribuição
Decisão início
(aguarda pedido de
reunião preparatória)

E-mail: 2-A
Técnico CM no separador Decisão de elaborar do
processo, preenche e carrega ficheiros solicitados:






Aviso publicado no DR;
Deliberação da CM e respetiva data;
Prazo de elaboração, etc.
Adiciona ficheiro do REOT;
Termos de referência.

E-mail: 3

Prime botão Fase seguinte-> Dec. Elaborar
(Solicitar reunião preparatória) que também
guarda a informação.

Técnico CM recebe mensagem do Administrador
da CCDR, dando conhecimento da nomeação do
Gestor do Processo.

Admin CCDR
Se necessário, no Menu Utilizadores> Criar
utilizador, cria os utilizadores da sua entidade que
entender virem aceder à PCGT (no entanto não
acedem enquanto não forem atribuídos a um
processo).
No Menu Processos> Sem gestor selecionar o
registo respeitante ao plano territorial publicado e
nomeia um Gestor (e eventualmente outros
Técnicos da CCDR) entre o utilizadores já criados,
que terá(ão) acesso ao Processo para editar,
podendo adicionar outros técnicos, e premindo no
fim o botão Nomear.

E-mail: 5

Premir o botão Fase seguinte-> Constituição da
Comissão Consultiva

Decisão de início
Constituição da
Comissão Consultiva

E-mail: 4

Gestor Processo (CCDR) convoca reunião
preparatória contactando o Técnico CM por e-mail
(não automático) através do sistema de
mensagens da PCGT, registando a data/hora,
acordada no separador Constituição da CC.

Reunião preparatória
(no prazo de 10 dias após
comunicação da CM)

Gestor Processo disponibiliza no separador
Constituição da CC:
 Ata e regista data da reunião;
 Texto do despacho de constituição (antes da
publicação)

Gestor Processo: Preparar
Despacho de constituição da
CC.

CCDR publica despacho
constitutivo da CC no DR
através da SSAIGT

Gestor Processo: Registo e adicionamento de
ficheiro no Separador Constituição CC

(no prazo de 10 dias após
reunião)
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PCGT
Gestor do processo: Cria os Pedido de nomeação
do mesmo separador, um por cada entidade que
integre a CC, e para cada uma delas prime o botão
Criar Pedido de Nomeação.

Gestor Processo: prime o botão
Fase seguinte>Acompanhamento.

Depois de criar todos os pedidos de nomeação ou
parte deles prime o botão Guardar.

E-mail: 6-A

Administrador de Entidade CC aceita ou rejeita o
pedido de nomeação para a CC?
(no prazo de 10 dias a partira da publicação em DR)

Aceita ou rejeita o pedido
de nomeação?

Rejeita pedido de nomeação:

Aceita pedido de nomeação:

No Menu PROCESSOS>
PEDIDOS DE NOMEAÇÃO
nomeado selecionar o registo
respeitante ao plano territorial
publicado, fundamentar a
rejeição do pedido de
nomeação, preenchendo o
campo de texto livre, e premir
o botão Rejeitar.

Se necessário, no Menu UTILIZADORES> CRIAR
UTILIZADOR, cria os utilizadores que entender
virem aceder à PCGT (no entanto não acedem
enquanto não forem atribuídos a um processo).

E-mail: 9

Gestor Processo: Refaz o
despacho da CCDR.

Gestor Processo: no separador
Constituição da CC, verificar
respostas de rejeição do
pedido de nomeação.

No Menu PROCESSOS> PEDIDOS DE NOMEAÇÃO
nomeado selecionar o registo respeitante ao plano
territorial publicado e nomeia um Técnico, entre
os utilizadores já criados, que representará aquela
entidade na CC e terá acesso ao Processo para
editar.

E-mail: 7-A

Gestor Processo: no
separador Constituição da CC,
verificar os nomes dos
técnicos nomeados.
(no prazo de 5 dias)

E-mail: 8-A

Técnicos CC
nomeados recebem
informação de que
foram nomeados para
o processo e das
ações a executar.

CCDR publica despacho
retificativo no DR através da
SSAIGT
(no prazo de 10 dias)

Gestor Processo: Registo no
Separador Constituição CC

Constituição da
Comissão Consultiva
Acompanhamento

Técnicos CC e Gestor CCDR disponibilizam no
separador Acompanhamento - Indicação dos
interesses setoriais a salvaguardar:
 Interesses;
 Planos Programas e Projetos.
Técnico DRAP/DGADR disponibiliza, ainda:
 Classificação do solo para efeitos de delimitação
da RAN.
(no prazo de 30 dias, desde nomeação
representante)
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PCGT
Técnico CM/CMA no separador
Acompanhamento - Documentos iniciais
disponibiliza os documentos iniciais previstos no
n.º 1-a) e no n.º 3 do artigo 12.º da Portaria n.º
277/2015:
 A metodologia e a programação dos trabalhos,
incluindo cronograma;
 Informação sobre as bases cartográficas;
 Proposta de âmbito da AAE e informação a
constar em Relatório Ambiental;
 Estudos de caracterização e diagnóstico.

E-mail: 10

Gestor Processo: no separador Acompanhamento
- Documentos Iniciais, disponibiliza os
documentos iniciais previstos no n.º 1-b) da
Portaria n.º 277/2015:
 Programa de trabalhos da CC;
 Proposta de regulamento da CC.
Selecionar “Sim” em “Solicitar pareceres” (apenas
quando estejam carregados todos os ficheiros).
Premir o botão Guardar.

Selecionar “Sim” em “Notificar a CCDR” (apenas
quando estejam carregados todos os ficheiros).

E-mail: 11

Premir o botão Guardar.
Técnicos CC e Gestor CCDR pronunciam-se sobre
os Elementos Iniciais, adicionam os ficheiros dos
seus pareceres no separador Acompanhamento Documentos Iniciais.
(no prazo de 20 dias)

Técnico CM/CMA: em modo “editar”, no
Separador Acompanhamento - Reuniões
Plenárias/setoriais, solicita a convocação de uma
reunião da CC, insere os ficheiros na moldura
Documentos para a reunião:





Email: 12-A

Proposta do plano;
Relatório Ambiental;
Delimitação da RAN;
Delimitação da REN.

Gestor do processo: em modo “Editar”, no
separador Acompanhamento - Reunião Plenária/
Setorial, premir o botão Reuniões, adicionar a
informação para a convocatória de reunião de CC,
data, hora, local.
Premir botão Atualizar a reunião.
Premir o botão guardar

Prime o botão Criar Pedido de reunião.

E-mail: 13-A

Premir o botão Guardar.

Técnicos CC: nos separadores Acompanhamento Reunião Plenária/ Setorial, podem juntar os
pareceres respetivos não puderem estar presentes
na reunião, ou documentos que devam ser
anexados à ata da reunião.
Reunião plenária/setorial

Gestor do processo: Disponibilizar ata da reunião
plenária/setorial.
Premir o botão Atualizar reunião, e o botão
Guardar.
Após última reunião da CC

Reformulação de documentos do plano
Gestor CDDR e Técnicos DGADR/DRAP:
preenchem os separadores “Delimitação RAN” e
“Delimitação REN”.

Técnico CM: atualizar os dados estatísticos do
Plano, no separador Ficha de Dados Estatísticos.
Gestor do Processo (CCDR) premir o botão
Fase seguinte-> Parecer Final da CCDR.

Acompanhamento
Parecer Final CCDR
E-mail: 17

Técnico CM/CMA: acede à
PCGT e toma conhecimento de
Parecer Final.

Gestor do Processo: (CCDR) disponibiliza o ficheiro
de Parecer final no separador Parecer Final da
CCDR.
(no prazo de 15 dias após a última reunião plenária)

Técnicos Entidades: recebe
mensagem para conhecimento
da emissão do parecer final.

Gestor do Processo premir o botão Fase seguinte-> Concertação.

Acompanhamento
Concertação
(se necessário)

O parecer final refere haver
entidades que discordaram com o
futuro plano?

Gestor do Processo premir o botão
Fase seguinte-> Discussão Pública.

Sim
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PCGT
Técnico CM: no separador Concertação, convocar
reunião(ões) de concertação.
CM/CMA realiza reuniões de
concertação.

(20 dias após Parecer Final)

Técnico CM: disponibilizar atas das reuniões de
concertação e outra informação no separador
Concertação, e guardar.

Concertação
(se necessário)

Enviar mensagem ao Gestor do processo para
mudar de fase.

E-mail: 18
Técnico Entidade ou Gestor processo toma
conhecimento da convocatória e acede aos
documentos na PCGT em modo “Mostrar”.
Tempestivamente pode juntar um parecer no
mesmo conjunto da reunião.

Gestor do Processo: premir o botão
Fase seguinte-> Discussão Pública.

Discussão Pública
CM/CMA delibera a abertura
do período de discussão
pública.

CM/CMA publica Aviso de
abertura do período de
discussão pública no DR
através da SSAIGT.

Técnico CM: no separador Discussão Pública,
introduzir informação e adicionar os ficheiros da
versão do Plano a sujeitar a discussão pública.

Técnico CM: no separador Discussão Pública,
disponibilizar o Relatório de Ponderação dos
Resultados da Discussão Pública.

Discussão pública

Técnico CM: disponibilizar plano em resultado da
discussão pública (se for diferente).

Alterações implicam nova
discussão pública?
Sim
Não

CM/CMA aprova e submete à
aprovação da AM.

Gestor do Processo: premir o botão
Fase seguinte-> Aprovação publicação.

Aprovação/
Publicação
AM aprova o plano.

Técnico CM: no separador Aprovação/Publicação,
introduzir informação relativa à aprovação e
adicionar ficheiro da Deliberação da AM que
aprovou o plano.

Plano carece de
ratificação?
Sim
Não

CM/CMA publica Plano no DR
através da SSAIGT.

Gestor do Processo: premir o botão
Fase seguinte->Ratificação/publicação.
Gestor do Processo: premir o botão
Fase seguinte->Depósito.

Ratificação/
Publicação
CM/CMA solicita ratificação
ao Governo.

Governo solicita parecer:
Gestor do processo: no separador
Ratificação/Publicação introduzir informação sobre o
pedido de ratificação e adicionar o ficheiro do parecer
da CCDR e da(s) ERPT se for o caso.

À CCDR

À ERPT

Gestor do processo: no separador
Ratificação/Publicação, introduzir informação
sobre o pedido de ratificação e adicionar o ficheiro
do parecer da(s) ERPT.

Governo ratifica e publica o
Plano no DR através da
SSAIGT

Gestor do Processo: premir o botão
Fase seguinte-> Depósito.

Depósito

E-mail: 19
DGT: Registar na PCGT

E-mail: 19
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