Plataforma SSAIGT 3.0
Pagina inicial onde se seleciona a temática que pretende submeter para publicação e depósito.

Consoante a seleção aparece o menu pretendido:

IGT
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REN

ARU

Em cada um destes menus poderá aceder à respetiva área de apoio, onde irá encontrar vários
documentos de ajuda à utilização da plataforma, contendo informação pertinente sobre vários
assuntos (legislação, formatos de ficheiros, tipo de ficheiros, etc)
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Área de Apoio IGT

4

Após seleção do respetivo menu, abre-se a pagina onde deve introduzir as credenciais atribuídas
pela INCM que irão permitir o acesso aos formulários de submissão da plataforma do SSAIGT

Credenciação

I.

Menu

Esta página disponibiliza o acesso aos formulários para instrução dos procedimentos de envio,
dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), da Reserva Ecológica Nacional (REN) e das
Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) para publicação e depósito.
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1. Novo procedimento
O utilizador deverá selecionar a opção adequada para submissão do respetivo procedimento

2. Continuar processo

Esta opção permite ao utilizador retomar o processo em instrução, no ponto em que procedeu
à gravação, com sucesso, do passo respetivo em conformidade com as regras de validação
estipuladas.
3. Consultar processo

Esta opção permite ao utilizador consultar a listagem de processos submetidos através da
plataforma SSAIGT, nomeadamente o estado em que se encontram:




em validação DGT,
em validação INCM,
Rejeitado,
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Publicado/Depositado e neste estado aceder ao link do DR em que foi publicado, permite
também saber quais o ficheiros submetidos para publicação

4. Corrigir processo

Esta opção permite ao utilizador submeter o, ou os ficheiros corrigidos quando após análise
efetuada pela DGT ou pela INCM forem rejeitados por não se encontrarem em condições.
5.

Área Pessoal
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Nesta opção pode:
 atualizar os respetivos dados gerais da entidade que representa, como por exemplo,
telefone ou endereço de correio eletrónico,
 dar permissão aos colegas do mesmo Municipío de visualizarem todos os processos
submetidos por este utilizador na plataforma do SSAIGT.
6. Ajuda

Disponibiliza o acesso ao manual de utilização da plataforma.
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II.

Instrução de procedimento
Exemplifica-se fluxo de procedimento para a submissão de uma alteração de um Plano de Pormenor:

Passo 1- selecionar a opção adequada:

Passo 2 – Iniciar preenchimento do formulário de dados gerais.
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Passo 3 – Guardar formulário
Após o preenchimento do formulário o utilizador deverá guardar o mesmo.
Caso existam campos de preenchimento obrigatório vazios o sistema identificará o campo em
causa e só passará ao passo seguinte depois deste se encontrar preenchido.
Caso existam campos preenchidos com dados não conformes, devido há existência de regras de
validação internas, o sistema apresentará a mensagem de erro respetiva, como mostra a figura infra

Passo 4 – Selecionar e anexar os ficheiros a enviar para publicação e/ou depósito
Neste formulário o utilizador procederá à seleção dos itens a submeter, devendo considerar para todos
os procedimentos as seguintes regras:



Existem elementos de submissão obrigatória devidamente assinalados (*)
Caso não pretenda publicar e depositar alguns dos elementos referenciados no formulário
deverá preencher o respetivo campo de observações.
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O utilizador deverá iniciar a marcação das caixas de seleção para os elementos que deseja
publicar e/ou depositar, sendo de referir que qualquer elemento que seleciona para publicação também o
deverá ser para depósito.

Após esta tarefa, deverá proceder ao carregamento dos ficheiros nos campos selecionados.
O ficheiro encontra-se anexado e pode, no caso de rejeitado, ser eliminado posteriormente. Não
esquecer de, depois de ter todos os ficheiros carregados, gravar o formulário utilizando a
opção guardar.
Em cada item pode anexar no máximo 10 ficheiros zip, tendo em atenção que:
 cada ficheiro zip só pode conter no máximo 500 Megabytes
 o total anexado não pode ultrapassar os 2 Gigabytes

Passo 5 – Metadados - Série
Caso existam peças gráficas para publicação, será redirecionado para a página de Metadados. Deve ser
preenchido inicialmente o formulário dos metadados do Plano.

Após proceder ao preenchimento do formulário, em conformidade com as normas, constantes do
documento de apoio, selecionar Guardar.
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Passo 6 – Conjunto de dados geográficos

Será disponibilizado um formulário de metadados para cada uma das peças gráficas submetidas.
Deve proceder ao preenchimento do formulário, de acordo com as normas constantes do documento
de apoio, e no final selecionar a opção Guardar, para salvar os dados e passar ao formulário seguinte.
Caso pretenda submeter fichas de metadados adicionais o sistema disponibiliza essa possibilidade,
através de formulário específico que permite introduzir o título da nova ficha de metadados, assim
como, copiar a informação da ficha previamente submetida.

12

Passo 7 – Confirmar submissão

Passo 8 – Recibo

No recibo consegue ter a informação dos ficheiros submetidos na plataforma permitindo posteriormente
saber quais os ficheiros enviados neste processo.
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III.

Correção Processo

O utilizador acede ao menu "corrigir processo" e seleciona o IGT cujo procedimento foi rejeitado.

Ao aceder ao processo, no formulário inicial visualiza-se a vermelho uma listagem dos ficheiros
submetidos que foram rejeitados. Devem ser eliminados e carregados novamente, devidamente
corrigidos.
Além desta informação visualiza-se o nº de vezes que já foi submetido. Neste caso já é a 3ª vez que é
submetido.

Após efetuadas as devidas alterações não esquecer de Guardar. Os passos seguintes são idênticos aos
efetuados inicialmente aquando da 1ª submissão , no final será emitido novo recibo, cujo numero
será o mesmo seguido de um digito de controle, este digito corresponde ao numero de vezes
que foi submetido.

IV.

Continuar Processo

Conforme mencionado anteriormente, após Guardar cada formulário o utilizador poderá retomar a
instrução do processo sempre que quiser, selecionando no menu principal a opção 'Continuar Processo'.
Deste modo acede à listagem de todos os processos que se encontram em tramitação.

Para aceder ao processo deve selecionar o IGT cujo procedimento quer retomar a partir do botão editar.
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