Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT)
Manual do Utilizador - Fluxograma de acompanhamento dos
PU/PUI e dos PP/PPI e da alteração dos PDM/PDI na PCGT

Fluxograma de acompanhamento dos PU/PUI e dos PP/PPI e da
alteração dos PDM/PDI na PCGT
Siglas e acrónimos
Sigla ou acrónimo

Definição

AM

Assembleia Municipal

AltPDM/PDI

Alteração de PDM/PDI

CC

Comissão Consultiva

CCDR

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional

CM

Câmara Municipal

CMA

Conjunto de municípios associados para a elaboração de Plano Intermunicipal - que
podem corresponder também a Comunidades Intermunicipais ou a Áreas Metropolitanas,
conforme definido no n.º 1 e 2 do artigo 111.º do RJIGT

DGT

Direção-Geral do Território

DR

Diário da República

ERAE

Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas

ERIP

Entidades representativas dos interesses a ponderar na área do plano territorial.

ERPT

Entidade responsável por programa territorial

Gestor do processo

É o responsável por coordenar o processo de acompanhamento dos planos territoriais no caso dos PU/PUI, PP/PPI e altPDM/PDI o Gestor do processo representa a CM/CMA,
consulta entidades, convoca reuniões de acompanhamento com entidades com tutela de
interesses na área e solicita à CCDR a convocação da conferência procedimental.

OD-CMA

Órgão Deliberativo do conjunto de municípios associados, tal como definido acima,
conforme definido no n.º 1 e 2 do artigo 112.º do RJIGT.

PCGT

Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial

PP/PPI

Plano de Pormenor de âmbito municipal ou intermunicipal

PU/PUI

Plano de Urbanização de âmbito municipal ou intermunicipal

SSAIGT

Sistema de Submissão Automática dos IGT para Publicação e Depósito

Técnicos Entidades

Técnicos que representam as entidades ERIP e ERAE (inc. a CCDR).

Técnico CCDR

Técnico da CCDR com responsabilidade de representar a CCDR no acompanhamento do
plano territorial, convocar conferência procedimental e disponibilizar o parecer emitido
em conferência procedimental.
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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

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
Atribui um Gestor ao processo
Carregar Ficheiros
Criar pedidos de nomeação
Responder a pedido de nomeação/Nomear Técnico(s)
Rejeitar pedido de nomeação
Criar pedido de parecer (p. ex. sobre RFCD)
Convocar reunião de acompanhamento
Carregar parecer solicitado
Juntar Ata de reunião
Solicitar Conferência Procedimental (parecer final)
Convocar a Conferência Procedimental
Convocar reunião de concertação
Juntar ata de reunião de concertação
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Consulta (facultativa) às ERAE
sobre a qualificação do plano para
Avaliação Ambiental Estratégica.
As ERAE emitiram parecer sobre a
qualificação.

Deliberação CM

PCGT

Publicação da decisão de
alterar o Plano no DR através
da SSAIGT

Registo automático na PCGT no separador
Caracterização geral

SSAIGT
E-mail: 1-B
Administrador CM/CMA
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).
No Menu Processos> Sem gestor nomeado
selecionar o registo respeitante ao plano territorial
publicado e nomeia o Gestor ao processo (e
eventualmente outros Técnicos CM/CMA), entre o
utilizadores já criados, que terá(ão) acesso ao
Processo para editar.
Premir o botão Fase seguinte-> Dec. Elaborar.

Aguarda Atribuição

E-mail: 2-B

Decisão início
Gestor processo (CM/CMA) no separador Decisão
de elaborar, preenche informação e carrega
ficheiros solicitados:
 Aviso publicado no DR;
 Deliberação da CM/CMA e respetiva data;
 Prazo de elaboração, etc.
 Termos de referência
Prime botão guardar

O procedimento tem
contrato de
planeamento?

O procedimento está
sujeito a
Avaliação Ambiental?

Sim
Sim

Não

Não

Gestor processo no
separador Decisão de
Início de
Procedimento,
preenche a moldura
Definição do Âmbito
da AA, respondendo
“sim”, e na moldura
Consulta das ERAE,
junta os pareceres
emitidos (antes da
deliberação CM).

Gestor processo, no
separador Decisão de
Início de Procedimento, preenche a
moldura Definição do
Âmbito da AA
respondendo que
“Não”.

Gestor processo, no
separador Decisão de
Início de Procedimento,
preenche a moldura
Contrato de planeamento
na PCGT e junta os
documentos.
Prime botão Guardar.

Prime botão Guardar.

Prime botão Guardar.

Gestor do Processo: prime o botão Fase seguinte-> Acompanhamento.

Decisão de início
Acompanhamento
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Decisão de início

PCGT

Acompanhamento
Gestor processo (ou Técnico CCDR, aquando
Conferência Procedimental), em modo “editar”,
acede ao separador Acompanhamento>Entidades
a consultar ou convocar, e cria pedidos de
nomeação às entidades ERIP e ERAE que se
tenham que pronunciar sobre o plano.

E-mail: 6-B

No fim premir o botão Criar pedido de nomeação
e o botão Guardar.
Administrador de Entidade designa/nomeia
técnico para emitir parecer ou para representar
em reunião/conferência procedimental.

Não se pode passar a acompanhamento
sem obter a nomeação de técnicos das ERIP
e ERAE que se devam pronunciar sobre o
plano, nem efetuar o pedido de Conferência
Procedimental (parecer final) sem estar
nomeado técnico(s) pela CCDR.

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).
No Menu PROCESSOS> PEDIDOS DE NOMEAÇÃO
nomeado selecionar o registo respeitante ao plano
territorial publicado e responde ao pedido
nomeando Técnico(s), entre os utilizadores já
criados, que juntará o parecer ou representará
aquela entidade na CC e terá acesso ao Processo
para editar, podendo adicionar outros técnicos, e
premindo no fim o botão Nomear.

E-mail: 7-B

Gestor Processo: recebe mensagem referindo o
técnico nomeado pelo Administrador Entidade.

E-mail: 8-B

CM/CMA prepara a
proposta de plano (ou de
alteração ou de revisão).

Técnico Entidade (inc. CCDR) toma conhecimento
da designação/nomeação.
(Oportunamente receberá pedido(s) de
parecer ou convocatória(s) para reuniões
de acompanhamento ou para a
conferência procedimental).

A CM/CMA pretende que o plano
seja acompanhado pela CCDR e
outras entidades?
(Os técnicos da ERIP e ERAE têm
que estar nomeados)

Sim

Não
Apenas se pretende obter o
parecer final em Conferência
Procedimental

Durante o
acompanhamento o
Gestor pode efetuar:

Reuniões de acompanhamento

Consultas
Gestor processo seleciona “editar”, acede ao
subseparador Consultas adiciona um pedido de
parecer (p. ex. sobre RFCD):
- Carrega os Documentos para parecer.
- Preenche informação adicional se necessário;
- Seleciona o(s) técnico(s) das entidades a
consultar.
Prime botão Cria Pedido de Parecer e o botão
Guardar.

Gestor processo, para Convocar reunião de
acompanhamento, seleciona “editar”, acede ao
subseparador Reuniões de acompanhamento do
separador Acompanhamento na PCGT:
- Carrega os documentos para a reunião.
- No bloco Convocatória preenche os campos;
- Seleciona os utilizadores das entidades a
convocar.
Prime botão Criar reunião e o botão Guardar.

E-mail: 13-B

E-mail: 14
Técnico Entidade (inc. CCDR) acede ao separador
Pareceres e no bloco Pareceres emitidos Carrega
parecer solicitado respetivo.
Prime o botão Atualizar pedido de parecer e
depois o botão Guardar.
(no prazo de 30 dias a contar do pedido de parecer
(CPA) salvo as exceções previstas na Lei.)

CM/CMA altera
documentos do plano e
solicita novos pareceres ou
convoca novas reuniões.

Continuar acompanhamento

Continuar
acompanhamento ou pedir
Conferência
Procedimental?

Técnico Entidade: subseparador Reuniões pode
Carregar parecer solicitado no bloco Pareceres
emitidos.
Se a entidade não comparecer à reunião a
junção do parecer é obrigatória e prévia à
reunião (cf. n.º 3 do art. 84.º do RJIGT)

Gestor Processo: junta ata de reunião no
subseparador Reuniões de acompanhamento do
separador Acompanhamento.

Pedir Conferência Procedimental
(parecer final)
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PCGT
Gestor Processo: introduz os dados estatísticos do
Plano, no subseparador Ficha de Dados
Estatísticos.
No fim premir botão Guardar.

Gestor Processo: para solicitar Conferência
Procedimental (parecer final), acede ao
subseparador Conferência procedimental do
separador Acompanhamento, junta versão final
da proposta do plano.
Prime o botão Pedir Conferência Procedimental.

E-mail: 15

Técnico CCDR verifica se todas as entidades a
convocar para a Conferência Procedimental já
têm representante nomeados. Para o efeito
consulta o subseparador Entidades a Consultar
ou Convocar.

Prime o botão Guardar.

Sim

Todas as
entidades ERIP e
ERAE nomearam
técnicos?

Não

Técnico CCDR: Seleciona o modo “editar”, acede
ao separador Acompanhamento>Conferência
Procedimental, e Convoca a Conferência
Procedimental.
Prime o botão Atualizar pedido de Conferência
Procedimental.
Prime o botão Guardar.

E-mail: 16
Técnico entidade toma conhecimento da
convocatória para Conferência Procedimental e
acede aos documentos no subseparador
Acompanhamento>Conferência Procedimental.

CCDR realiza Conferência
Procedimental.

Sim

Técnico Entidade vai à
Conferência
Procedimental?

Não

Técnico Entidade: pode carregar parecer na
Moldura Pareceres do subseparador Reuniões de
Acompanhamento.

CCDR elabora ata/parecer
final.

Técnico CCDR: junta ata de reunião no
subseparador Conferência Procedimental do
separador Acompanhamento.
No fim premir botão Atualizar Conferência
Procedimental e o botão Guardar.

E-mail: 17
Gestor do Processo: (CM/CMA) acede á PCGT e
toma conhecimento da Ata/ Parecer Final.

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?

Não
Sim

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

Gestor processo para convocar reunião de
concertação, acede ao separador Concertação na
PCGT:
 Carrega os Documentos para reunião.
 Na moldura de Convocatória preenche os
campos da convocatória;
 Seleciona as entidades a convocar.
Prime botão Enviar convocatória.
Prime o botão Guardar.
(20 dias após Parecer Final)

CM/CMA realiza reuniões de
concertação e elabora ata.

E-mail: 18

Técnico Entidade toma conhecimento da
convocatória e acede aos documentos na PCGT em
modo “Mostrar”.

Gestor processo: Junta ata de reunião de
concertação no subseparador Concertação no
conjunto da respetiva reunião.

Se necessário o Técnico, antes da reunião,
em modo “editar” carrega o ficheiro no
bloco Pareceres emitidos do mesmo
separador.

Prime o botão Guardar.

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

Concertação
(se necessário)

Discussão Pública

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

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

Gestor Processo: no separador Discussão Pública,
introduzir informação e adicionar os ficheiros da
versão do Plano a sujeitar a discussão pública.
Premir o botão Guardar.

Discussão pública
Gestor Processo: no separador Discussão Pública,
disponibilizar o Relatório de Ponderação dos
Resultados da Discussão Pública, e disponibilizar o
plano em resultado da discussão pública (se for
diferente).
Premir o botão Guardar.

Sim
Alterações resultantes da
discussão pública implicam
nova discussão pública?

Não

CM/CMA aprova e submete à
aprovação da AM/OD-CMA.

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

Discussão pública
Aprovação/
Publicação
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PCGT
Discussão pública
Aprovação/
Publicação

AM/OD-CMA aprova o plano.

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

A alteração de
PDM carece de
ratificação?
Sim
(só aplicável a
alteração de
PDM/PDI)

Premir o botão Guardar.
Não

CM/CMA publica Plano no DR
através da SSAIGT.
Gestor Processo: no separador
Aprovação/Publicação, introduzir informação
relativa à aprovação e adicionar ficheiro da
Deliberação da AM que aprovou o plano.

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

Premir o botão Guardar.

Aprovação/
Publicação
Ratificação/
Publicação (só alt.PDM)

CM solicita ratificação ao
Governo.

Governo solicita parecer:

À CCDR

À ECP

Governo ratifica e publica o
Plano no DR através da
SSAIGT

Depósito

Técnico CCDR: no separador
Ratificação/Publicação introduzir informação
sobre o pedido de ratificação e adicionar o
ficheiro do parecer da CCDR e da(s) ECP se for o
caso.

Gestor Processo (CM/CMA): premir o botão
Fase seguinte-> Depósito.

E-mail: 19
DGT: Registar na PCGT
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