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I. Enquadramento 

A. Aspetos Gerais 

O presente documento fornece a informação destinada à utilização da plataforma eletrónica designada 
como Plataforma dos Técnicos de Cadastro Predial (PTCP), desenvolvida pela Direção-Geral do 
Território para submissão de pedidos, documentos, comunicações e notificações no âmbito da inscrição 
na lista oficial de técnicos de cadastro predial, de acordo com os procedimentos regulados pela Lei n.º 
3/2015, de 9 de janeiro, e demais legislação aplicável.  

 

B. Funcionalidades da Plataforma dos Técnicos de Cadastro Predial 
(PTCP) 

A PTCP viabiliza a inscrição na lista de técnicos de cadastro predial (LTCP) para acesso à atividade 
profissional de cadastro predial, conforme indicado na Figura 1. 

Dirige-se aos profissionais que pretendam exercer atividade profissional nesta área, sendo o meio 
adequado para submissão do pedido de acesso e inscrição, bem como para consulta do respetivo 
processo, desmaterializado, e dos trâmites processuais (consultar II.C). 

Dirige-se também aos cidadãos que pretendam consultar a lista atualizada dos técnicos de cadastro 
predial habilitados a exercer esta atividade em território de Portugal Continental (consultar II.D). 

 

 

Figura 1 – Menu Inicial 

II. Instruções de Utilização da Plataforma dos Técnicos de Cadastro 
Predial 

A. Acesso à Plataforma dos Técnicos de Cadastro Predial (PTCP) 

O acesso à plataforma dos técnicos de cadastro predial faz-se através do sítio na internet da Direção-

Geral do Território, no endereço http://tcp.dgterritorio.gov.pt/. 

http://192.168.1.20/cadastro/procurar�
http://tcp.dgterritorio.gov.pt/�
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B. Etapas para Inscrição na Lista  

A inscrição na Lista dos Técnicos de Cadastro Predial (LTCP) depende do cumprimento das etapas que 

se exemplificam na Figura 2. 

Etapas 
 
Descrição 
 

1 
 
Registo para acesso à plataforma 
 

2 
 
Início de Sessão na plataforma 
 

3 
 
Submissão do pedido 
 

4 
 
Pagamento da taxa de inscrição na LTCP 
 

5 
 
Submissão de comprovativo do pagamento da taxa  
 

6 
 
Inscrição de nome do técnico na LTCP  
 

 

Figura 2 – Inscrição na LTCP - Etapas a Seguir 

 

Os procedimentos de cada etapa são indicados no ponto C, conforme segue.  

C. Inscrição na Lista dos Técnicos de Cadastro Predial (LTCP) 

O pedido de inscrição na lista dos técnicos de cadastro predial é submetido através do preenchimento 

de formulário eletrónico disponível na plataforma dos TCP a que se refere o ponto anterior. 

O pagamento da taxa de inscrição na LTCP, fixada na Portaria n.º 222/2019, de 17 de julho, só deve ser 
feito após comunicação, para o efeito, da DGT. 

O nome do interessado é inscrito na LTCP somente após receção, pela DGT, do comprovativo do 
pagamento da taxa. 

Apresentam-se, nos pontos seguintes, os procedimentos que o utilizador deve seguir para efetuar o 

pedido de inscrição na lista dos Técnicos de Cadastro Predial. 
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1. Registo do Utilizador 
 
Se pretende submeter o pedido de inscrição na LTCP, mas ainda não se encontra registado na PTCP, 

selecione o botão , sublinhado a azul na Figura 3, e siga as orientações da plataforma 
eletrónica e as dadas por email. 

 

 

Figura 3 – Criar Conta de Utilizador 

 

A PTCP gera automaticamente um email com o link/caminho que lhe permite direcionar-se para a área 
da plataforma, definir a senha/password de acesso à sua área reservada e introduzir a sua fotografia, 

premindo de seguida, o botão . 
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2. Iniciar sessão 

Efetuado o registo, está em condições de iniciar uma sessão na área que lhe é reservada, e retomá-la 
sempre que o desejar.  

Após aceder à plataforma, selecione o botão , com sublinhado a azul na Figura 4,  introduza o seu 

nome de utilizador e a senha respetiva e acione o botão . 

 

Figura 4 – Iniciar Sessão 

 

Iniciada a sessão na área reservada, dispõe do menu que se apresenta na Figura 5, onde pode aceder ao 
formulário para pedido de inscrição e à área de monitorização do pedido. 

 

Figura 5 – Menu da Área Reservada ao Utilizador   
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3. Recuperar Senha 

Caso esqueça o seu nome de utilizador ou a sua senha/password, selecione o texto 

 que aparece na Figura 6, e siga as instruções do email gerado pela 
plataforma. 

 

Figura 6 – Recuperar Nome de Utilizador ou Senha de Acesso   

 

Para terminar a recuperação do nome de utilizador ou a senha de acesso, introduza o email com que 
efetuou o registo na plataforma ou o nome de utilizador que definiu, conforme o caso, e acione o botão 

, apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7 – Recuperar Acesso 

Vai receber um email com as instruções para recuperar o acesso à sua área dedicada na plataforma.  
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4. Terminar Sessão 

Para sair da área que lhe é reservada, termine a sessão selecionando o botão  , apresentado na 
Figura 8.  

 

Figura 8 – Terminar Sessão 

 

5. Submissão do Pedido de Inscrição  
 

O pedido de inscrição na LTCP é feito no formulário eletrónico disponibilizado para o efeito. 

Antes de iniciar o seu preenchimento, deve informar-se sobre se reúne as condições para acesso à 

atividade de técnico de cadastro predial. 

Para o efeito, selecione ainda o botão , seguido do botão  apresentado na 

Figura 9, e aceda à área das perguntas frequentes (FAQ).  Aí, informe-se sobre os documentos que deve 

submeter juntamente com o formulário, para fundamentação do pedido de inscrição na LTCP. 

Também pode efetuar a consulta do Manual do Utilizador através da escolha do botão 

. 

 

Figura 9 – Perguntas Frequentes e Manual do Utilizador 
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Depois, para efetivar o pedido de inscrição, inicie uma sessão na área que lhe é reservada e selecione o 

botão  ,com sublinhado a azul na Figura 10. 

 

Figura 10 – Pedido de Inscrição na LTCP 

 

Submeta os elementos indicados no formulário que se reproduz nas Figuras das alíneas de a) a e), que 
se seguem. 

Os campos do requerimento identificados com o símbolo * são de preenchimento obrigatório. 

Após preenchimento do formulário, confirme se os elementos introduzidos estão corretos e submeta o 

pedido selecionando o botão , que se localiza na parte inferior do formulário, para 

efeitos da verificação da sua conformidade pela DGT.  

Alerta-se para que os eventuais erros de preenchimento do formulário impedem que a submissão se 

efetive, caso em que deve dar atenção às mensagens informativas que aparecem no ecrã. 
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a) Formulário – Identificação do Interessado  

O ponto 1 do formulário, que se apresenta na Figura 11, destina-se aos elementos de identificação do 

Interessado. 

  

 

Figura 11 – Identificação do Interessado 

O formulário tem formatação pré-definida, pelo que deve preenchê-lo tendo em atenção o que se 

indica de seguida.  
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Para o campo: 

• Código Postal, introduza 7 caracteres numéricos; 

• Telefone e Telemóvel, introduza um mínimo de 9 caracteres numéricos; 

• Endereço de correio eletrónico, tem de introduzir um email válido; 

• Número de Identificação Fiscal (NIF), introduza apenas caracteres numéricos; 

• Morada profissional, introduza a morada completa; 

• Código postal, de introdução obrigatória; 

• Localidade, de introdução obrigatória. 

Quando tal não aconteça, o campo é sinalizado com um retângulo vermelho e produzida uma 

mensagem informativa, conforme exemplos da Figura 12.  

Se não corrigir os elementos assinalados pelas mensagens de alerta, a plataforma não aceita a 

submissão do pedido. 

 

Campo Mensagem de Alerta 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

  

Figura 12 – Identificação – Exemplos de Mensagens de Alerta 
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b) Formulário – Área Geográfica de Exercício 

No ponto 2 do formulário, a que se refere a Figura 13, deve escolher a área ou áreas geográficas, em 

que pretende exercer a atividade profissional de cadastro predial.  

 

Figura 13 – Identificação da Área Geográfica  

Caso pretenda exercer a atividade profissional em todo o território de Portugal Continental, aceda à 

seta mostrada na Figura 14, escolha a área CONTINENTE e selecione o botão . 

 

 

Figura 14 – Escolha da Área Continental 

Caso pretenda exercer a atividade numa determinada região de Portugal Continental, aceda às setas 

mostradas na Figura 15, selecione a região da lista disponibilizada e, de seguida, selecione o botão 

. 

 

Figura 15 – Escolha de Região  
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Caso pretenda exercer somente num determinado município, aceda à seta mostrada na Figura 16 e a 

partir da lista disponibilizada, selecione a região, seguida do município pretendido, e prima o botão 

. 

 

Figura 16 – Escolha de Município  

 

Caso pretenda exercer em mais do que uma região ou/e município, proceda como indicado 

anteriormente, selecionando o botão  em cada área geográfica escolhida.  

No exemplo da Figura 17, o utilizador escolheu a região do Alentejo e o município de Albufeira como 

áreas para exercício da atividade profissional. 

 

Figura 17 – Escolha de uma Região e de um Município de outra Região 

Para anular uma área de atuação do formulário, selecione o botão  .  

No exemplo da Figura 18, o utilizador removeu a região do Alentejo da sua área de atuação e manteve 

o município de Albufeira. 

 

Figura 18 – Remover uma Região/Município 
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c) Formulário – Pedido de Inscrição 

Para preenchimento do ponto 3 do formulário e consoante o que entenda mais adequado ao seu 

pedido de inscrição, selecione a via de acesso à atividade de entre as que se mostram na Figura 19 e 

carregue os documentos aí indicados. 

 

Figura 19 – Vias de Inscrição Disponíveis 

 

(1) Via Académica 

 

Se estiver habilitado com curso em cadastro predial ou curso superior em domínio relevante para 

acesso à atividade de técnico de cadastro predial, escolha a via de inscrição no botão  , 

prima a seta correspondente à mostrada na Figura 20 e, de seguida, selecione o tipo de curso com que 

está habilitado de entre as duas opções disponibilizadas. 

 

 

Figura 20 – Inscrição por Via Académica  
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Se estiver habilitado com curso em cadastro predial, selecione a opção 

, prima a seta correspondente 

à mostrada na Figura 21 e, de seguida,  selecione um dos dois cursos aí disponíveis. 

 

Figura 21 – Curso de Especialização ou Curso Superior Profissional em Cadastro Predial 

 

Se estiver habilitado com curso de especialização tecnológica em cadastro predial, selecione a opção 

, e efetue o carregamento do certificado de habilitações 

premindo o botão , seguido do botão  , apresentado na Figura 22. 

 

Figura 22 – Via Académica–Habilitação com Curso de Especialização Tecnológica em Cadastro Predial 
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Se estiver habilitado com curso técnico superior profissional em cadastro predial, selecione a opção 

, e efetue o carregamento do certificado de habilitações, premindo 

o botão , seguido do botão  apresentados na Figura 23. 

 

Figura 23 – Via Académica – Habilitação com Curso Técnico Superior Profissional em Cadastro Predial 

 

Caso pretenda remover um ficheiro inserido indevidamente, antes de submeter o pedido de inscrição, 

dispõe do botão , apresentado na Figura 24.  

 

Figura 24 – Carregar/Remover Documento 
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Se estiver habilitado com curso superior em domínio relevante para o exercício da atividade de técnico 

de cadastro predial, selecione a opção , 

prima a seta mostrada na Figura 25 e, de seguida,  selecione uma das três tipologias de curso aí 

disponíveis. 

 

Figura 25 – Curso de Ensino Superior em Domínio Relevante para a Atividade de Cadastro Predial  
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Se estiver habilitado com curso complementar de cadastro predial – Tipologia A, selecione a opção 

 , efetue o carregamento do certificado de habilitações e do certificado de 

aproveitamento no curso de formação complementar em cadastro predial, e prima o botão  

seguido do botão  , conforme mostrado na Figura 26. 

 

 

Figura 26 – Via Académica – Habilitação com Curso de Tipologia A 
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Se estiver habilitado com curso complementar de cadastro predial – Tipologia B, selecione a opção 

, efetue o carregamento do certificado de habilitações e do certificado de 

aproveitamento no curso de formação complementar em cadastro predial, e prima o botão  

seguido do botão  , conforme mostrado na Figura 27. 

 

 

Figura 27 – Via Académica – Habilitação com Curso de Tipologia B 
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Se estiver habilitado com curso complementar de cadastro predial – Tipologia C, selecione a opção 

, efetue o carregamento do certificado de habilitações detalhado e do certificado de 

aproveitamento no curso de formação complementar em cadastro predial, prima o botão , 

seguido do botão  , conforme mostrado na Figura 28. 

 

Figura 28 – Via Académica – Habilitação com Curso de Tipologia C 

Caso pretenda remover um ficheiro inserido indevidamente, antes de submeter o pedido de inscrição, 

dispõe do botão , apresentado na Figura 29.  

 

Figura 29 – Carregar/Remover Documento(s) 
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(2) Via Experiência Profissional 

Se em 14 de janeiro de 2015 era detentor de experiência profissional no domínio de cadastro predial, 

com duração não inferior a 5 anos, escolha a via de inscrição no botão , 

prima a seta correspondente à mostrada na Figura 30 e, de seguida, selecione a tipologia do curso 

complementar de cadastro predial com que está habilitado (D ou E). 

 

Figura 30 – Inscrição pela Via da Experiência Profissional  

Se estiver habilitado com curso complementar de cadastro predial - tipologia D, selecione a opção 

 , efetue o carregamento do certificado de aproveitamento no curso de formação 

complementar em cadastro predial e do curriculum vitae, com descrição da experiência profissional no 

domínio do cadastro predial e respetivos documentos comprovativos (num ficheiro único), e prima o 

botão , seguido do botão  , conforme mostrado na Figura 31. 

 

Figura 31 – Experiência Profissional – Habilitação com Curso de Tipologia D 
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Se estiver habilitado com curso complementar de cadastro predial - tipologia E, selecione a opção 

 , efetue o carregamento do certificado de aproveitamento no curso de formação 

complementar em cadastro predial e do curriculum vitae com descrição da experiência profissional no 

domínio do cadastro predial, e respetivos documentos comprovativos (num ficheiro único), e prima o 

botão , seguido do botão , conforme mostrado na Figura 32. 

 

Figura 32 – Experiência Profissional – Habilitação com Curso de Tipologia E 

 

Caso pretenda remover um ficheiro inserido indevidamente, antes de submeter o pedido de inscrição, 

dispõe do botão , apresentado na Figura 33. 

 

Figura 33 – Carregar/Remover Documento(s) 
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(3) Via Protocolo 

O reconhecimento da experiência profissional e da componente formativa complementar necessárias 

ao exercício da atividade de cadastro predial para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º 

da Portaria n.º 380/2015, de 23 de outubro pode ser feito ao abrigo dos protocolos celebrados entre a 

DGT e a Associação Nacional de Topógrafos (ANT), Associação Portuguesa de Geógrafos (APG), Ordem 

dos Advogados (AO), Ordem dos Engenheiros (OE), Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET) e Ordem 

dos Solicitadores e Agentes de Execução (OSAE). 

Assim, caso seja associado ou membro de uma destas associações ou ordens profissionais e pretenda 

ser abrangido pelas condições do respetivo protocolo, recomenda-se o contacto com a mesma. 

Subsequentemente, preencha o formulário selecionando a via de inscrição no botão , 

prima a seta conforme mostrado na Figura 34 e, de seguida, selecione a associação ou ordem  

profissional correspondente. 

 

 

Figura 34 – Inscrição por Via de Protocolo - DGT e Associação Profissional 
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Se for associado da ANT, selecione a opção  , efetue o 

carregamento do certificado de aproveitamento em curso de formação complementar em cadastro 

predial (tipologia E) e do documento emitido pelo competente órgão da Associação Profissional que 

ateste o depósito, junto desta, da documentação exigida para reconhecimento da experiência 

profissional, e prima o botão , seguido do botão  , conforme mostrado na 

Figura 35. 

 

Figura 35 – Inscrição Via Protocolo com ANT 
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Se for associado da APG, selecione a opção   , efetue  o 

carregamento do certificado de aproveitamento em curso de formação complementar em cadastro 

predial  (tipologia E) e do documento emitido pelo competente órgão da Associação Profissional que 

ateste o depósito, junto desta, da documentação exigida para reconhecimento da experiência 

profissional, e prima o botão , seguido do botão  , conforme mostrado na 

Figura 36. 

 

Figura 36 – Inscrição Via Protocolo com APG 
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Se for membro da OA, selecione a opção   , efetue o 

carregamento do certificado de aproveitamento em curso de formação complementar em cadastro 

predial  (tipologia D) e  do documento emitido pelo competente órgão da Ordem Profissional que 

ateste o depósito, junto desta, da documentação exigida para reconhecimento da experiência 

profissional, e prima o botão , seguido do botão  , conforme mostrado na 

Figura 37.  

 

Figura 37 – Inscrição Via Protocolo com OA 
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Se for membro da OE, selecione a opção  , efetue o 

carregamento do certificado de aproveitamento em curso de formação complementar em cadastro 

predial  (tipologia E) e do documento emitido  competente órgão da Ordem Profissional que ateste o 

depósito, junto desta, da documentação exigida para reconhecimento da experiência profissional, e da 

condição de membro efetivo e respetiva especialidade, e prima o botão , seguido do botão 

 , conforme mostrado na Figura 38. 

 

 

Figura 38 – Inscrição Via Protocolo com OE 
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Se for membro da OET, selecione a opção  , efetue o 

carregamento do certificado de aproveitamento em curso de formação complementar em cadastro 

predial  (tipologia E), do curriculum vitae com descrição da experiência profissional no domínio do 

cadastro predial e respetivos documentos comprovativos (num ficheiro único), e de declaração emitida 

pelo competente órgão da Ordem Profissional que ateste a condição de membro efetivo e respetiva 

especialidade, e prima o botão , seguido do botão  , conforme mostrado na 

Figura 39. 

 

 

Figura 39 – Inscrição Via Protocolo com OET 

  



Plataforma dos Técnicos de Cadastro Predial 2020 
 

31 Manual do Utilizador – Técnicos de Cadastro Predial 
 

Se for membro da OSAE, selecione a opção  , efetue o 

carregamento do certificado de  aproveitamento em curso de formação complementar em cadastro 

predial  (tipologia D) e  do documento emitido  pelo competente órgão  da Ordem Profissional que 

ateste o depósito, junto desta, da documentação exigida para reconhecimento da experiência 

profissional, e prima o botão , seguido do botão  , conforme mostrado na 

Figura 40. 

 

 

Figura 40 – Inscrição Via Protocolo com OSAE 
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(4) Nacional de Estado Membro da EU ou do EEE 

Se for nacional de outro Estado membro da União Europeia (EU) ou do Espaço Económico Europeu 

(EEE), tiver qualificações profissionais obtidas fora de Portugal e não for associado ou membro de uma 

das entidades com quem a DGT tem protocolo, deve remeter à DGT o pedido de reconhecimento 

dessas qualificações que devem ser acompanhadas da declaração de reconhecimento de qualificações 

profissionais obtidas fora de Portugal a que se refere a legislação em vigor. 

Na posse destes dois documentos, selecione a opção , efetue 

o seu carregamento e prima o botão , seguido do botão  , conforme 

mostrado na Figura 41. 

 

Figura 41 – Inscrição de Profissional Nacional de Estado Membro da UE ou do EEE 

Caso pretenda remover um ficheiro inserido indevidamente, antes de submeter o pedido de inscrição, 

dispõe do botão , apresentado na Figura 42.  

 

Figura 42 – Carregar/Remover Documento(s) 
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d) Formulário – Observações 

Caso entenda haver alguma informação complementar do pedido de inscrição na LTCP que considere 

relevante e a pretenda inserir, dispõe de um campo de escrita livre, para o efeito, no ponto 4 do 

formulário, conforme exemplificado na Figura 43. 

 

Figura 43 – Área destinada a Observações  

 

 

e) Formulário – Condições 

A submissão do pedido de inscrição depende ainda da aceitação das condições legalmente 

estabelecidas.  

Para o efeito, no ponto 5 do formulário selecione os itens “Aceito as condições” e “Tomada de 

Conhecimento” apresentados na Figura 44 e prima o botão .  

 

Figura 44 – Condições obrigatórias para Submissão do Pedido  
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6. Tramitação do Pedido de Inscrição 

Os pedidos e comunicações, bem como a apresentação de documentos ou de informações no âmbito 

do procedimento inerente à tramitação do pedido de inscrição na LTCP são feitos, por via eletrónica, na 

plataforma dedicada. 

 O interessado dá seguimento ao pedido na sua área reservada, de acordo com as orientações enviadas 

através da plataforma TCP. 

O interessado deve monitorizar o estado do seu pedido e proceder em concordância com o indicado 

neste manual. 

Só após confirmação, pela DGT, de que se mostram verificadas as condições legalmente estabelecidas 

para inscrição na lista dos técnicos de cadastro predial, é que o interessado é notificado para proceder 

ao pagamento da taxa aprovada pela Portaria n.º 222/2019, de 17 de julho.  

 

a) Da submissão à aceitação de um pedido 

Uma vez submetido, o pedido de inscrição na lista dos Técnicos de Cadastro Predial passa ao estado 

 .  

O interessado pode consultar o conteúdo do pedido de inscrição submetido no botão , 

apresentado no exemplo da Figura 45. 

 

 

Figura 45 – Pedido de Inscrição no Estado “Submetido (aguarda validação)” 
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Ao premir o botão , tem ao seu dispor duas áreas distintas. Uma, destinada à consulta do 

conteúdo do pedido de inscrição submetido, acedida através do botão . 

Outra, a de edição, acionada através do botão , onde tem acesso a diferentes botões de 

função, consoante o estado do seu pedido. Este é o botão que deve utilizar para interagir com a 

plataforma, seguindo sempre as instruções indicadas, até concluir o procedimento de inscrição na lista 

dos Técnicos de Cadastro Predial. 

Após submissão, a DGT verifica a conformidade do pedido e dos documentos que o acompanham com 

as condições legalmente estabelecidas. O resultado é introduzido na plataforma, sendo gerados emails 

automáticos de informação ao interessado e de indicação dos procedimentos a seguir.  

Sempre que o pedido de inscrição é aceite, passa ao estado “Validado (aguarda pagamento)”, 

exemplificado na Figura 46 . 

 

 

Figura 46 – Pedido de Inscrição no Estado “Validado (aguarda pagamento) ” 
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Proceda ao pagamento da taxa de inscrição e carregue o respetivo comprovativo de pagamento na sua 
área reservada na plataforma. 

Caso os dados para emissão da fatura/recibo referente a esse pagamento sejam diferentes dos 
submetidos no pedido de inscrição, e disponíveis na área reservada do utilizador, selecione o quadrado 
que aparece na Figura 47 e introduza o número de identificação, o nome e a morada pretendida. 

 

 

Figura 47 – Dados para Emissão de Recibo 

 

 

Carregue o respetivo comprovativo, premindo o botão , seguido do botão  , 

e a seguir prima o botão , conforme exemplificado na Figura 48. 

 

Figura 48 – Envio de Comprovativo de Pagamento da Taxa 
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Se anexar o comprovativo de pagamento e não premir o botão que permite enviar esse comprovativo, 
o documento é guardado na sua área reservada sem ser submetido à DGT e o pedido de inscrição 
caduca após ultrapassado o prazo para o seu envio. A Figura 49 apresenta um exemplo de um pedido 
com comprovativo anexado sem ter sido selecionado o botão de envio apresentado na Figura 48. 

 

Figura 49 – Mensagem de Alerta  

Após envio do comprovativo de pagamento da taxa de inscrição, o pedido passa ao estado “Pago”

, conforme exemplificado na Figura 50. 

 

Figura 50 – Pedido de Inscrição no Estado “Pago” 

 

Após receção do comprovativo do pagamento, a DGT procede à inscrição do interessado na lista dos 

Técnicos de Cadastro Predial disponibilizada na plataforma dedicada, e o pedido de inscrição passa a 

“Admitido” sendo atribuído ao técnico um número de inscrição (registo) na lista dos TCP, conforme 

Figura 51. 

 

 

Figura 51 – Pedido de Inscrição no Estado “Admitido” 
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b) Pedido a aguardar elementos em falta 

Após submissão, a DGT verifica a conformidade do pedido e dos documentos que o acompanham com 

as condições legalmente estabelecidas. Caso se justifique, a DGT emite notificação para submissão dos 

elementos em falta através da plataforma. O pedido passa ao estado “Submetido (aguarda correção)” 

conforme  Figura 52. 

 

 

Figura 52 – Pedido de Inscrição no Estado “Submetido (aguarda correção)” 

 

Ao premir o botão , deve selecionar a área de edição acionada através do botão  e 

carregar os documentos que lhe foram solicitados por mensagem eletrónica. 

Os elementos em falta, assim como o prazo fixado para a sua entrega, também podem ser consultados 
na área destinada às “Observações do validador” apresentada nos exemplos da Figura 53. 

 

 

Figura 53 – Consultar as Observações do Validador (DGT) 

Se anexar um documento e não premir o botão que permite o seu envio, o documento é guardado na 

sua área reservada sem ser submetido à DGT, e o pedido de inscrição caduca após ultrapassado o prazo 

para o seu envio.   

Submetido (aguarda correção) 
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Deve confirmar se, após efetuado o envio do documento em falta, o estado do pedido passa para o 

apresentado na Figura 54. 

 

 

Figura 54 – Pedido de Inscrição no Estado “Submetido (aguarda revalidação)” 

 

c)  Pedido Caducado 

Se não remeter o comprovativo do pagamento da taxa de inscrição no prazo fixado na notificação 

eletrónica que recebeu, o pedido de inscrição na lista caduca, e passa ao estado “Caducado”, conforme 

exemplificado na Figura 55.  

 

 

Figura 55 – Pedido de Inscrição no Estado “Caducado” 

 

Um pedido que se encontre no estado “Submetido (aguarda correção)” também caduca se não forem 
enviados, dentro do prazo, os elementos em falta no pedido de inscrição. 

 

Um pedido caducado tem necessariamente como efeito a obrigatoriedade de apresentação de um 

novo pedido, caso mantenha a intenção de aceder à atividade de cadastro predial. 

Submetido (aguarda revalidação) 
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d) Pedido Rejeitado 

Sempre que se verifique que o pedido de inscrição e/ou os documentos que o acompanham não estão 

conformes com as condições legalmente fixadas, é rejeitado, passando ao estado “Rejeitado”, 

conforme exemplificado na Figura 56. 

 

 

Figura 56 – Pedido de Inscrição no Estado “Rejeitado” 

 

Um pedido rejeitado tem necessariamente como efeito a obrigatoriedade de apresentação de um novo 

pedido, caso mantenha a intenção de aceder à atividade de cadastro predial. 

O motivo da rejeição pode ser consultado na área destinada às “Observações do validador” desse 
pedido, apresentada na Figura 53. 

 

 

e) Alteração de dados submetidos na PTCP 

Os dados referentes à morada completa, contactos telefónicos e de correio eletrónico e área geográfica 

de atuação publicados na lista dos técnicos de cadastro predial podem ser alterados na área reservada 

ao utilizador. 

Os dados da morada completa profissional podem ser alterados em qualquer estado do pedido. 

Os restantes dados só podem ser alterados após efetivação da inscrição do Técnico na lista dos técnicos 

de cadastro predial. 
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f) Renovação da taxa anual de inscrição 

O pagamento da taxa anual de renovação da inscrição é efetuado até ao dia 31 de janeiro do ano civil 

em que se pretende exercer a atividade, e o comprovativo desse pagamento submetido através da 

plataforma, na área do utilizador respetiva (Artigo 2º da Portaria n.º 222/2019, de 17 de julho). 

 A 1 de janeiro, o técnico que se encontra inscrito na LTCP é alertado, por mensagem eletrónica, da 

obrigatoriedade de efetuar esse pagamento e do prazo para submissão do respetivo comprovativo 

através da plataforma. Nessa data, o pedido no estado “Admitido” passa ao estado “Taxa (aguarda 

pagamento anual)” apresentado na Figura 57. 

 

 Figura 57 – Inscrição no Estado “Taxa (aguarda pagamento anual)” 

Na área destinada ao utilizador, premir o botão e selecionar a área de edição acionada através do 

botão  para carregar o documento comprovativo de pagamento da taxa desse ano civil. De 

seguida, premir o botão de envio do comprovativo. O pedido passa ao estado “Pago (taxa anual)” 

conforme apresentado na Figura 58. 

 

 Figura 58 – Inscrição no Estado “Pago (taxa anual)” 

O número de inscrição (registo) do técnico na lista dos TCP mantém-se inalterado. 

Pago (taxa anual) 
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Ultrapassado o prazo para submissão do comprovativo de pagamento através da plataforma, o nome e 

demais dados do técnico são removidos da lista oficial e o pedido muda para o estado “Inscrição 

suspensa” apresentado na Figura 59. 

 

Figura 59 – Inscrição no Estado “Inscrição suspensa” 

 

O técnico pode, quando o entender, efetuar o pagamento da taxa anual de inscrição e submeter o 

respetivo comprovativo de pagamento através da plataforma na sua área reservada, conforme 

exemplificado na Figura 48. O pedido passa a “Pago (inscrição suspensa)” conforme exemplo da Figura 

60. 

 

Figura 60 – Inscrição no Estado “Pago (inscrição suspensa)” 

 

 

 

 

Pago (inscrição suspensa) 
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O nome e dados do técnico são disponibilizados novamente na lista dos TCP e o pedido passa a 

“Admitido”, conforme Figura 61.  

 

 

Figura 61 – Inscrição no Estado “Admitido” 

 

Também nesta situação, o número de inscrição (registo) do técnico na lista dos TCP se mantém 

inalterado. 

 

g) Remoção de nome e dados do técnico da Lista 

A remoção de um nome da lista dos Técnicos de Cadastro Predial pode ser solicitada pelo respetivo 

titular a todo o tempo. Para o efeito, basta iniciar uma sessão na sua área reservada na plataforma e, 

na subárea destinada à edição, submeter o pedido de anulação.  

Este pedido tem como efeitos a remoção do nome e de todos os dados do interessado da lista de TCP, 

visualizando-se o registo sobre a inscrição no estado “Inscrição Suspensa”, conforme exemplo 

apresentado na Figura 59. 

 

 

 

 

 

  

Admitido 52 
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7. Consulta do Estado de Pedido de Inscrição 
 

Para consultar o estado do seu pedido de inscrição na LTCP, inicie uma sessão na plataforma eletrónica 

através da sua conta, e selecione o botão , com sublinhado a azul na Figura 62. 

 

Figura 62 – Consulta do Estado do Pedido  

 

A Figura 63 apresenta os diversos estados de um pedido de inscrição e o significado de cada um deles. 

Estado do Pedido Descrição 
Submetido (aguarda validação) Pedido a aguardar verificação pela DGT. 
Validado (aguarda pagamento) A aguardar comprovativo do pagamento da taxa de inscrição na Lista. 

Pago Submetido comprovativo de pagamento da taxa de inscrição. 
Admitido Inscrição na Lista dos Técnicos de Cadastro Predial concretizada. 

Caducado Pedido expirado por falta de comprovação do pagamento da taxa ou por 
falta do envio de elementos adicionais. 

Rejeitado Pedido não conforme com as condições legalmente estabelecidas.  
Submetido (aguarda correção) A aguardar correção de erros ou a junção de elementos pelo utilizador. 

Submetido (aguarda revalidação)  A aguardar verificação, pela DGT, da correção dos erros ou elementos 
solicitados. 

Taxa (aguarda pagamento anual) A aguardar comprovativo do pagamento da taxa anual de inscrição na 
Lista. 

Pago (taxa anual) Submetido comprovativo do pagamento da renovação da taxa de 
inscrição. 

Inscrição suspensa Removidos da Lista os dados do técnico por falta de pagamento da taxa 
anual ou a pedido deste. 

Pago (inscrição suspensa) Submetido comprovativo de pagamento da taxa anual de inscrição 
suspensa. 

Submetido (aguarda suspensão) Pedida remoção de dados de um técnico da Lista. 
 

Figura 63 – Estado dos Pedidos de Inscrição 
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D. Consulta da Lista dos Técnicos de Cadastro Predial 

A Lei n.º 3/2015, de 9 de janeiro, regula o regime de acesso e exercício da atividade profissional de 

cadastro predial, estabelecendo a disponibilização, no sítio da Internet da DGT e em sistema 

informático próprio, da lista atualizada dos técnicos de cadastro predial habilitados a exercer a 

atividade no território português. 

Se pretende consultar a lista dos técnicos de cadastro predial, selecione o botão  , 
com sublinhado a azul na Figura 64. 

 

Figura 64 – Disponibilização da Lista de Técnicos de Cadastro Predial 

Para consultar a lista a partir do nome do técnico, digite o nome no campo e 

selecione o botão . 

Caso pretenda consultar a lista dos técnicos que exercem a atividade numa determinada área 

geográfica, selecione a seta do botão  , escolha a região e/ou o município pretendidos, e 

de seguida, acione  o botão . 

Para consulta de todos os dados de um técnico selecione os textos da Lista que aparecem na cor azul. 

 

Caso pretenda obter a lista dos técnicos de cadastro predial num ficheiro editável, selecione o botão

 que aparece no canto inferior esquerdo da lista, e descarregue o ficheiro.  
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