
 

 
 

Ficha de projeto: Versão de 28 de fevereiro de 2023 

Designação do Projeto: 

SI:NTC – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS NORMAS TÉCNICAS DA CONSTRUÇÃO 

Para melhor traduzir o conteúdo do sistema de informação a designação do Projeto evoluiu para 

SILUC – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE URBANISMO E CONSTRUÇÃO. 

 

Código do Projeto: 

Projeto n.º POCI-05-5762-FSE-000187 

 

Entidade beneficiária: 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) 

 

 

Datas: 

Submissão da candidatura – 18 de janeiro de 2018 

Início da operação – 5 de novembro de 2018 

Fim da operação – 4 de novembro de 2022 

 

Custos e apoios: 

Custos total elegível – 300 000 € 

Apoio financeiro da União Europeia – 201 000 € 

Apoio Público Nacional – 99 000 € 

 

 

Objetivo principal: 

O Projeto visa criar um serviço público de informação sobre as disposições legais aplicáveis aos 

projetos de obras e à sua execução, que seja oficial, fidedigno, atualizado e de fácil acesso pelos 

utilizadores. Para o efeito, foram desenvolvidos um sistema de informação com a relação da 

legislação de urbanismo e construção em vigor em Portugal, e uma plataforma informática que 

proporciona o acesso ao sistema de informação por parte dos utilizadores que pesquisam a relação 

e das entidades que a atualizam. 

 

Objetivo específicos: 

1) Melhorar o acesso à informação sobre as disposições legais e regulamentares aplicáveis à 

construção, aumentando a segurança jurídica e técnica dos intervenientes no processo da 

construção e contribuindo para uma melhor coordenação entre as entidades públicas; 

2) Garantir o cumprimento do imperativo legal que obriga os membros do Governo responsáveis 

pelas obras públicas e pelo ordenamento do território a disponibilizar uma relação atualizada em 

permanência das disposições legais e regulamentares aplicáveis ao projeto e à execução das obras; 

3) Melhorar a eficácia e eficiência dos serviços da Administração Pública na gestão da LUC, através 

da criação de uma rede de cooperação permanente entre entidades públicas e destas com 

entidades parceiras constituídas em rede de pontos focais; 

4) Facilitar o acompanhamento e a avaliação regular da produção legislativa nos domínios do 

urbanismo e da construção; 
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5) Permitir o acesso, a partilha e o cruzamento de informação com outras entidades, nacionais e 

internacionais; 

6) Concretizar os objetivos do Governo Eletrónico, criando condições para o exercício mais efetivo 

da cidadania. 

 

Atividades: 

A1 – Conceito e modelo estruturante do serviço 

A2 – Fontes de informação e modelo de dados 

A3 – Ferramentas informáticas de suporte 

A4 – Compilação, indexação, catalogação, carregamento e validação das NTC 

A5 – Aquisição de equipamentos e aplicações informáticas 

A6 – Disseminação 

A7 – Gestão do Projeto e governança 

 

Principais resultados: 

Sistema de informação (atividade 4) 

Sistema de informação com a Relação da Legislação de Urbanismo e Construção em vigor em 

Portugal. 

Plataforma web (atividade 3) 

Plataforma web que proporciona o acesso ao sistema de informação por parte dos utilizadores que 

pesquisam a Relação e das entidades que a atualizam. 

Rede de parcerias (atividade 7) 

A cooperação entre as entidades promotoras e parceiras através do SILUC assenta em processos de 

gestão comuns e na partilha de uma infraestrutura tecnológica comum (sistema de informação, 

Plataforma web e servidores). 

 

 

Entidades promotoras: 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

Direção-Geral do Território 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 

 

Entidades parceiras: 

Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda 

Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção 

Ordem dos Arquitectos 

Ordem dos Engenheiros 

Ordem dos Engenheiros Técnicos 

Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário 
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