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Visão Geral 

A apresentação de candidaturas e propostas às terras do Estado, pode ser efetuada 

por uma das seguintes formas: 

 Internet, diretamente no sistema de informação da Bolsa de terras 

(SiBT), devendo os concorrentes para o efeito efetuar previamente 

o seu registo de utilizador, para poderem aceder às funcionalidades 

disponibilizadas; 

ou 

 Via Postal, através de correio registado para o endereço indicado 

no Anúncio de Concurso, caso em que a data e hora do carimbo do 

correio conta como data da apresentação. A candidatura, propostas 

e documentos que a acompanham, deve ser efetuada em subscrito 

fechado, identificando o procedimento a que respeita, dirigido à 

entidade gestora da Bolsa de terras, conforme endereço indicado 

no Anúncio do Concurso. 

ou 

 Presencialmente, diretamente no endereço e no horário indicado 

no Anúncio de Concurso. A candidatura, propostas e documentos 

que a acompanham, deve ser efetuada em subscrito fechado, 

identificando o procedimento a que respeita, dirigido à entidade 

gestora da Bolsa de terras, conforme endereço indicado no Anúncio 

do Concurso. 

 

Funcionamento Genérico do SiBT 

O acesso ao sistema de informação da Bolsa de Terras (SiBT), é feito através da 

plataforma eletrónica disponível no sítio internet da Direção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGADR), de acesso público, com o endereço 

www.bolsanacionaldeterras.pt. O SiBT é de utilização livre e aberto ao público 

interessado e dispõe de um conjunto de menus temáticos. 

http://www.bolsanacionaldeterras.pt/


 

 

Síntese do Fluxo de Atividades 

Candidaturas e propostas apresentadas através da internet 

Para os concorrentes que optem pela apresentação através do sistema de informação 

da Bolsa de terras (SiBT), da candidatura e da proposta, e dos documentos que a 

acompanham, apresenta-se de seguida os principais passos a realizar. 

Sequência de atividades 

 

Registo de Utilizador 

Preenchimento do Formulário de Registo e Anexação de documentos. 
Atribuição de senha de Acesso à Área Reservada. 

 

Área Reservada – Candidatura a Terras do Estado 
Menu – Lista de terras do Estado 
Menu – Apresentar Candidatura a Prédio 

Consulta de procedimentos e terras a concurso. Apresentação de 

intenção de candidatura a terra do Estado (inicio do processo de 

submissão no SiBT) 

 

Área Reservada – Candidatura a Terras do Estado 
Menu – Gestão de Candidaturas a Prédios 

Consulta de intenções de candidatura a terras do Estado. Anexação de 

Documentos e Submissão de Candidatura e Proposta (fim do processo 

de submissão no SiBT) 

 

Área Reservada – Candidatura a Terras do Estado 
Menu – As Minhas Candidaturas 

Confirmação das candidaturas e propostas apresentadas. 

 

Enquadramento do Guia de Utilização 

A informação disponibilizada no presente Guia, não dispensa a consulta da 

legislação e regulamentação aplicável à Bolsa de Terras. 

 

Passo 4 

 

Passo 3 

 

Passo 2 

 

Passo 1 



 

O presente Guia pretende apoiar os utilizadores na utilização do sistema de 

informação com o objetivo de facilitar os procedimentos nas seguintes áreas 

funcionais: 

A- Registo de Utilizador 

B- Área de Candidatura a Terras do Estado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Registo de Utilizador 



 

O Registo de Utilizador no SiBT, é obrigatório para quem pretenda aceder às 

funcionalidades disponibilizadas pelo SiBT, designadamente: 

 Disponibilização de terras na Bolsa de Terras, no caso de utilizadores 

que sejam proprietários de terras; 

 Candidatura a terras do Estado, no caso de todos os interessados em 

concorrer aos Concursos. 

O utilizador seleciona o menu de acesso público, Registo de Utilizador, 

através do qual acede ao respetivo formulário de registo. 

Formulário de Registo 

 

O utilizador deve proceder ao preenchimento dos elementos que constituem o 

formulário de registo, verificando se todos os dados inseridos se encontram 

devidamente preenchidos e completos, de acordo com os documentos formais 

de identificação e de morada. 



 

Os dados recolhidos destinam-se exclusivamente, ao uso pelas entidades 

intervenientes na gestão da Bolsa de Terras, visando facilitar o contacto e a 

verificação da informação prestada pelos utilizadores. 

 

INFORMAÇÃO SOBRE OS CAMPOS 

Aviso 

Os campos obrigatórios encontram-se identificados com o símbolo 

asterisco (*) 

 

*Nome Introduzir o nome completo, conforme consta de 

documento de identificação 

*NIF Introduzir corretamente o Número de Identificação 

Fiscal (NIF), o qual corresponde ao Utilizador, para 

efeitos de acesso à Área Reservada dos Utilizadores 

*BI/Cartão do 

Cidadão 

Introduzir corretamente o Numero do Bilhete de 

Identidade ou do Cartão do Cidadão. 

No caso de pessoas coletivas, deve corresponder à 

identificação do seu representante legal. 

*Morada 
*Código Postal 1 
 Código Postal 2 

Introduzir corretamente a informação, para que seja 

possível estabelecer contacto por parte das entidades 

de gestão da Bolsa de Terras. 

*Telefone Introduzir os dados do contacto telefónico do utilizador. 

*Email Introduzir dados de endereço eletrónico em 

funcionamento.  

Meio privilegiado de comunicação com as entidades de 

gestão da Bolsa de Terras. 

*Distrito 
*Concelho 
*Freguesia 

Selecionar a partir da lista disponibilizada a localização 

da morada a disponibilizar na Bolsa de Terras. 

 

*Password Deve ser introduzida a senha para efeitos de acesso à 

Área Reservada dos Utilizadores. 

Recomenda-se a utilização de letras (minúsculas e 



 

maiúsculas), números e símbolos, em número não 

inferior a 8 caracteres 

Documentos 

(1, 2, 3) 

Inserir documentos, que permitam confirmar os dados 

pessoais e de representação legal. 

Documentos 

(Descrição) 

O utilizador no caso de ter inserido documentos deve 

proceder à respetiva descrição síntese. 

Divulgação 

Nome 

E-mail 

Telefone 

No caso de Utilizadores que sejam Proprietários de 

terras, o SiBT apresenta ao público em geral os dados 

de identificação e contacto autorizados e 

disponibilizados, os quais resultam do preenchimento 

destes campos. 

Este preenchimento não se aplica a outros utilizadores. 

*Aceitação de 

Termos 

O termo de aceitação encontra-se disponível para 

leitura no lado direito do ecrã de registo, devendo o 

utilizador, finda a respetiva consulta, selecionar a 

opção “SIM”. 

*Código de 

Verificação 

 

 

O utilizador deve introduzir todos os carateres 

apresentados 

 

Submissão do Registo 

O utilizador após verificar que os dados e os documentos inseridos estão devidamente 

preenchidos, finaliza o registo, selecionando o botão  

No caso de não ocorrer a validação de algum dos dados inseridos, o SiBT não aceita a 

submissão do registo, sendo apresentada a respetiva mensagem. 

Confirmação do Registo 

Efetuada a validação dos dados inseridos, é apresentado um ecrã sumário com toda a 

informação introduzida e emitida notificação ao utilizador, sendo utilizado o E-mail 

inserido no registo de utilizador, contendo os dados de registo para verificação. 

O utilizador pode proceder à alteração dos dados, caso detete que existe alguma 

informação incorreta, devendo para o efeito selecionar a opção  



 

Após a introdução dos novos dados, para que os mesmos possam ser aceites pelo 

SiBT, deve ser selecionada a opção  

É remetida notificação por E-mail, ao utilizador onde constam os novos dados, os 

quais devem ser guardados em lugar seguro e estarem acessíveis para futuro acesso 

à Área Reservada de Utilizador. 

Finalização do Registo 

O processo de registo finaliza-se quando o utilizador seleciona a opção aqui, que é 

apresentada na mensagem seguinte que consta do ecrã de registo, sendo gerada a 

notificação com os dados finais de registo para o E-mail do utilizador. 

 

 

 

 

Informação 

Os dados pessoais constantes do registo de utilizador, podem voltar 

a ser acedidos, a partir da Área Reservada dos Utilizadores, a qual 

possui a opção Perfil do Utilizador. 

 

No caso de subsistirem dúvidas relacionadas com o Registo, o utilizador pode 

contactar com a Bolsa de Terras, recorrendo ao formulário de   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – Área de Candidatura a Terras do Estado 



 

O acesso à Área Reservada de Utilizadores é efetuado através do SiBT, sendo 

obrigatório para quem pretenda disponibilizar as suas terras na Bolsa de Terras 

ou candidatar-se através da internet aos Concursos das terras do Estado. 

O utilizador seleciona o menu Área Reservada de Utilizadores, através do 

qual acede ao respetivo formulário de acesso. 

 

 

 

ACESSO ÁREA RESERVADA 

O acesso á Área Reservada, efetua-se através da inserção dos dados de 

registo de utilizador: 

- Utilizador – corresponde ao NIF do utilizador. 

- Password – corresponde à senha de acesso escolhida pelo utilizador, 

os quais constam da notificação dos dados de registo de utilizador. 

Ao selecionar a opção                e desde que os dados estejam corretos o 

utilizador acede à sua Área Reservada. 

 

O ecrã do SiBT relativo à Área Reservada de Utilizador, possui um conjunto 

de menus os quais compreendem: 



 

 Prédios Disponibilizados (aplicável aos proprietários de terras); 

 Prédios em processamento (aplicável aos proprietários de terras); 

 Prédios em Verificação (aplicável aos proprietários de terras); 

 Perfil de Utilizador (aplicável a todos os utilizadores); 

 Prédios Cedidos a Terceiros (aplicável aos proprietários de terras); 

 Inserir Prédios (aplicável aos proprietários de terras); 

 Área de Candidatura a Terras do Estado (aplicável a todos os 

utilizadores, nomeadamente aos que pretendem apresentar candidatura) 

 

PERFIL DE UTILIZADOR 

O utilizador pode consultar, editar e alterar os dados pessoais referentes ao 

seu Registo. 

Aviso 

O utilizador depois de concluído o registo não pode alterar através do 

SiBT, o NIF e o BI/Cartão de Cidadão, devendo nestes casos 

estabelecer contacto com a Bolsa de Terras, através do Formulário 

de Pedido de Informação.  

 

 



 

 

INFORMAÇÃO SOBRE OS CAMPOS 

A informação relativa à Identificação possui o seguinte botão: 

Editar 

Permite editar e atualizar os dados do Utilizador. 

Não é possível alterar os dados referentes ao Nº de 

Identificação Fiscal (NIF) e ao BI/Cartão do Cidadão. 

No caso de subsistirem dúvidas relacionadas com o Registo de Utilizador, 

pode ser contactada a Bolsa de Terras, recorrendo ao formulário de   

 

 

ÁREA DE CANDIDATURA A TERRAS DO ESTADO 

Após o acesso à Área Reservada de utilizador, os interessados em concorrer 

às terras do Estado, dispõem de um Menu específico designado “Área de 

Candidatura a Terras do Estado”, no qual devem clicar para aceder às 

funcionalidades disponibilizadas. 

Este Menu possui um conjunto de opções as quais compreendem: 

Menu Funcionalidades 

Lista de Terras do 

Estado 

Permite visualizar e consultar os elementos referentes 

às terras incluídas em Concursos que estejam abertos. 

Estas terras estão igualmente visíveis na área pública 

do SiBT e podem ser visualizados por eventuais 

interessados ainda não registados no SiBT. 

 

Apresentar 

Candidatura a 

Prédio 

Permite visualizar os procedimentos que estão abertos 

e os respetivos documentos que lhe estão associados. 

Esta consulta também está disponível na área pública 

do SiBT. O concorrente pode ainda consultar a Lista 

de terras incluídas no Anúncio de Concurso e 

apresentar a sua candidatura. 



 

Gestão de 

candidaturas a 

Prédios 

Permite inserir e consultar os documentos obrigatórios 

inseridos, que instroem a Proposta: 

- Modelo de Proposta 

- Certidões ou autorizações de consulta 

- Descrição sumária da atividade a desenvolver 

- Declarações 

- Outros documentos 

As minhas 

candidaturas 

Permite consultar as candidaturas e propostas 

submetidas, bem como os documentos anexados. 

 

 

Lista de Terras do Estado 

 

O utilizador através do Menu “Lista de terras do Estado”, têm acesso à 

totalidade à informação detalhada das terras publicitadas nos Anúncios de 

Concurso das terras do Estado. 

 

Informação 
Não existindo procedimentos de concurso em aberto, o SiBT não 
apresenta qualquer informação neste Menú. 

 

 

INFORMAÇÃO SOBRE OS CAMPOS 

Na lista apresentada constam as seguintes opções: 



 

 

Permite consultar a informação detalhada da descrição da 

terra 

 

Permite consultar os documentos associados à terra, por 

exemplo o Documento da Bolsa de terras (obtido no 

parcelário) 

 

Permite consultar os documentos associados ao procedimento 

de concurso, incluindo os relativos às decisões proferidas pela 

entidade gestora da Bolsa de terras (DGADR) 

 

Permite que os interessados iniciem o processo de 

apresentação de candidatura a terras do Estado. Esta opção 

deve ser selecionada para que seja possível passar à fase 

seguinte que inclui a apresentação da proposta e dos 

documentos que a acompanham. 

 

De seguida descrevem-se em detalhe os campos apresentados relativos a: 

 Procedimento, e 

 Candidatar a prédio. 

 

 

Procedimento 

O utilizador pode visualizar os documentos do procedimento, sendo 

apresentada a informação da seguinte forma. 

 

 

 



 

Detalhe dos Campos apresentados 

Procedimento Identifica o Número do Anúncio de Concurso 

Documento Permite aceder ao documento inserido e 

visualizar o seu conteúdo. 

Descrição Permite consultar o detalhe da descrição do 

documento inserido. 

Tipo de 

Documento 

Permite consultar os documentos de acordo com 

a sua tipologia. 

 

 

Informação 
Os documentos desde que sejam classificados de acesso público 
podem ser visualizados igualmente fora da Área Reservada, no sitio 
da Bolsa de terras. Os documentos classificados como restritos 
apenas são visualizados na Área Reservada de utilizador. 

 

Candidatar a Prédio 

O detalhe é igual ao que se encontra descrito no Menu “Apresentar 

Candidatura a Prédio”, que se apresenta de seguida. 

 

Apresentar Candidatura a Prédio 

 

 

O utilizador através do Menu “Apresentar Candidatura a Prédio”, iniciam o 

processo previsto no Anúncio de Concurso, demonstrando a sua intenção em 

juntar a respetiva proposta e documentos que a acompanham. 



 

 

 
Alerta 
A apresentação de Candidatura não corresponde à submissão 
completa dos elementos exigidos no Anúncio de Concurso, apenas 
corresponde à demonstração de intenção em vir a apresentar uma 
proposta e os documentos que a acompanham. 

 

INFORMAÇÃO SOBRE OS CAMPOS 

Na lista apresentada constam as seguintes opções: 

 

Permite consultar os documentos associados ao 

procedimento. 

 

Permite consultar a informação detalhada do procedimento 

(síntese do Anúncio de Concurso) 

 

Permite consultar as terras que estão incluídas no 

Procedimento (Anúncio de Concurso) selecionado. 

 

De seguida descreve-se em detalhe o campo apresentado relativo a: 

 Candidatar a prédio. 

 

 

Candidatar a prédio 

Para confirmar a sua intenção de candidatura o utilizador deve selecionar esta 

opção e de seguida confirmar os dados apresentados, procedendo à 

submissão da candidatura. 

 



 

 

Detalhe dos Campos apresentados 

Procedimento Identifica o Número do Anúncio de Concurso 

Prédio Identifica a designação da terra 

 

O utilizador depois de confirmar os dados 

anteriores e caso pretenda candidatar-se a uma 

terra deve clicar na opção Submeter a 

candidatura, o que corresponde à aceitação 

dos termos do Concurso. 

 

Atenção 
Esta fase ao nível do SiBT corresponde ao início do processo de 
candidatura a uma terra do Estado.  
 
O utilizador pode selecionar mais que uma terra, no entanto apenas 
efetua este passo uma única vez para cada terra para a qual tenha 
intenção de se candidatar. 
 
Este procedimento não corresponde à conclusão do processo, 
permanecendo o mesmo incompleto, caso não venha ser 
submetida no Menu “Gestão de Candidaturas a Prédios”, a 
candidatura, proposta e os respetivos documentos. 

 

Gestão de Candidaturas a Prédios 

 

O utilizador através do Menu “Gestão de Candidaturas a Prédio”, pode 
visualizar as intenções de candidatura a prédios, tendo à sua disposição uma 
opção de adicionar documentos à candidatura (Modelo da Proposta, 
Declarações, Descrição sumária da atividade, Certidões, etc.. 



 

 

 

INFORMAÇÃO SOBRE OS CAMPOS 

Na lista apresentada constam as seguintes opções: 

 

Permite consultar os documentos que já foram adicionados 

pelo utilizador.  

No caso de pretender corrigir alguma informação ou substituir 

o documento, o utilizador através desta opção, pode Editar o 

registo e efetuar a sua atualização. 

 

Permite ao utilizador inserir os documentos que instroem a 

candidatura e a proposta.  

Deve ser efetuada a divisão dos documentos de acordo com 

a classificação que é apresentada. 

 

Permite submeter a candidatura, a proposta e os documentos 

que a acompanham. 

 

Atenção 
A opção de “Apresentação da candidatura e proposta” só se 
encontra ativa no período definido no Anúncio de Concurso 
para apresentação de candidaturas e propostas. 
 
O utilizador contudo pode proceder, no período aberto para 
apresentação de candidaturas e propostas, à inserção e atualização 
de documentos, visando preparar todos os elementos necessários 
para formalizar a sua candidatura, quando o período se iniciar. 

 

De seguida descrevem-se em detalhe os campos apresentados relativos a: 

 Adicionar docs candidatura 

 Apresentação da candidatura e proposta. 

 

Adicionar Docs candidatura 

 



 

É apresentado um formulário que se destina à descrição e anexação de 

documentos que constituem a candidatura e proposta. 

 

Atenção 
A apresentação das candidaturas e das propostas, bem como dos 
documentos obrigatórios que as devam acompanhar, tem lugar no 
prazo de 10 dias a contar do início do prazo de candidatura, sob 
pena de rejeição liminar. 
 

(n.º 2, do artigo 19º do Decreto-Lei n.º 21/2014, de 11 de fevereiro) 

 

 

 

Detalhe dos Campos apresentados 

Enquadramento 

do documento 

O utilizador seleciona uma das opções 

apresentadas, conforme se trate de 

documentos associados ao “Procedimento” ou 

“Prédio”. 

 

Tipo de 

Documento 

O utilizador em resultado da seleção efetuada 

no Enquadramento do Documento, deve 

proceder à inserção dos documentos 

respeitando a classificação apresentada de 

seguida. 

 



 

 

Enquadramento 

do Documento 

Tipo de Documento 

Procedimento Documento obrigatório – Certidão da 
Segurança Social ou autorização de 
consulta (Ponto 5.2, alínea a) do 
Anúncio) 

Documento obrigatório – Certidão das 
Finanças ou autorização de consulta 
(Ponto 5.2, alínea b) do Anúncio) 

Prédio Documento obrigatório - Modelo de 
Proposta (Ponto 5.2 - Anexo II do 
Anúncio) 

Documento obrigatório – Descrição 
Sumária da Atividade (Ponto 5.2, 
alínea c) do Anúncio) 

Nota: Não dispensa a leitura do Anúncio 

 

Documento O utilizador deve agrupar os documentos em 

conformidade com classificação indicada na 

tabela anterior. 

Descrição O utilizador procede a uma breve descrição dos 

documentos inseridos (texto livre) 

 

Para adicionar os documentos, o utilizador clica 

na opção “Adicionar” 

 

 

 

Apresentação da candidatura e proposta 

 

O utilizar após verificar se introduziu todos os elementos que instroem a 

candidatura e proposta, deve selecionar a opção “Apresentação da 

candidatura e proposta”, sendo-lhe apresentada a seguinte informação. 

 



 

 
 

Detalhe dos Campos apresentados 

Procedimento Identifica o Número do Anúncio de Concurso 

Prédio Identifica a designação da terra 

Aceito os 

termos do 

procedimento e 

submeto a 

candidatura ao 

prédio 

Por defeito encontra-se selecionada a opção 

“Não”, o que obriga o utilizador a alterar por sua 

iniciativa a opção para “Sim”. 

Este passo tem correspondência aos termos 

descritos no Modelo da Proposta, a qual é 

anexada nos documentos, devidamente 

assinada. 

 

A submissão da candidatura e da proposta, 

bem como dos documentos que a 

acompanham, só ocorre após o utilizador clicar 

na opção “Atualizar”. 

No caso do utilizador pretende retornar e não 

submeter a candidatura, deve clicar na opção 

“Voltar”. 

 

 

 

Após ter sido submetida uma vez a candidatura, proposta e documentos que a 

acompanham, quando o utilizador retorna ao Menu “Gestão de candidaturas 

a prédios”, opção “Apresentação da candidatura e proposta” possui uma 

informação atualizada, face à situação inicial. 

 



 

 
 

 
Informação 
Candidatura e proposta de substituição - Durante o período 
definido no Anúncio de Concurso para apresentação de candidaturas 
e propostas, e até à data limite para apresentação de candidaturas o 
utilizador pode remeter candidatura e proposta de substituição, 
bem como dos documentos que a acompanham. 
 
Nestas situações fica registado no SiBT, a candidatura, a proposta e 
os documentos correspondentes ao último envio, não sendo mantido 
histórico das submissões efetuadas anteriormente. 

 

 

As minhas candidaturas 

 

 

Os utilizadores que tenham submetido candidaturas podem confirmar a sua 

submissão através do menu “As minhas Candidaturas”, através do qual 

podem consultar os documentos que inseriram. 

 

 



 

Informação 
Apenas as candidaturas visíveis no Menu “ As minhas Candidaturas” 
correspondem a candidaturas rececionadas através do SiBT, 
contudo não corresponde à confirmação de que a candidatura foi 
corretamente apresentada e possui todos os documentos. 
 
No caso do candidato verificar que não possui candidaturas visíveis, 
deve verificar os passos anteriores no sentido de completar o 
processo de submissão. 

 

 

INFORMAÇÃO SOBRE OS CAMPOS 

Na lista apresentada constam as seguintes opções: 

 

Permite consultar os documentos da candidatura e proposta 

submetida a concurso. 

Desde que esteja aberto o período de apresentação de 

candidaturas e propostas, o utilizador pode aceder ao Menu 

“Gestão de candidaturas a prédios”, efetuar as devidas 

atualizações e voltar a submeter a candidatura e proposta. 

 

Após o encerramento do procedimento, permite consultar a 

lista de candidatos ao prédio a que o utilizador se candidatou, 

bem como a candidatura e proposta e os documentos que as 

acompanham. 

 


