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(Simplificado) Candidatura às Terras do Estado 
Estrutura de Menus     Sequência de Atividades 

 

 

 

Consulta de 
Anúncios 

Publicitados e 
apresentação de 

intenção de 
candidatura a 

prédio 

 Aceder á Área Reservada de Utilizador 

Aceder à Área de Candidatura a terras do Estado 

Aceder ao Menu “Lista de Prédios do Estado” 
Consultar a lista de Anúncios de Concurso Publicitados e 
as datas para apresentação de candidaturas 

Escolher o procedimento e o prédio a que pretende 
candidatar-se 

Selecionar a opção “Candidatar a Prédio”, para iniciar o 
processo de envio por internet. Esta opção está 
igualmente disponível no Menu “Apresentar Candidatura a 
Prédio”, podendo ir diretamente para esta opção. 
Este passo corresponde apenas à intenção de 
candidatura ao prédio escolhido e não corresponde à 
conclusão do processo. Para o efeito deve prosseguir 
para o Passo 3 

 

 

Apresentação de 
Proposta e 

Anexação de 
Documentos 

 Aceder ao Menu “Gestão de Candidaturas a Prédios” 

É apresentada a lista de prédios para os quais foi 
apresentada intenção de candidatura, no Passo 2. 

Escolher a opção “Adicionar Documentos” e deve 
adicionar todos os documentos que constituem a 
candidatar e proposta. Para o efeito são disponibilizadas 
Minutas de suporte. Repetir a operação até inserir a 
totalidade dos documentos. 

Submeter a candidatura e proposta ao Concurso. Esta 
opção só está ativa no período definido no Anúncio. Neste 
período e caso verifique a falta de elementos ou a sua 
imprecisão, pode remeter candidatura e proposta de 
substituição, sendo apenas considerada a última versão 
submetida. 

 

 

Confirmação de 
envio de 

candidatura e 
proposta 

 Aceder ao Menu “As Minhas Candidaturas” 

Pode consultar a candidatura e proposta que submeteu a 
Concurso, bem como os documentos que inseriu e que as 
acompanham. 

Enquanto estiver aberto o período para apresentação de 
candidaturas, pode remeter candidatura e proposta de 
substituição. Para o efeito deve retornar ao Passo 3 

No caso de submeter 2ª via, deve confirmar neste Menu 
se a candidatura se encontra visível e se os novos dados 
e/ou documentos estão correctos  

 

Após o fecho do Concurso, a partir de data a anunciar no sítio internet da Bolsa de terras, pode 
consultar a lista de candidatos ao prédio e procedimento a que concorreu. 

Nota: A consulta deste Guia não dispensa a leitura da legislação em vigor, os Anúncios de Concurso e demais documentos 
de apoio disponibilizados pela Entidade Gestora da Bolsa de Terras. 

 

Registo de 
Utilizador 

 Aceder ao menu “Registo do Utilizador” 

Preencher os dados do Formulário de Registo, de acordo 
com os seus documentos de identificação 

Anexar documentos de identificação 

Aceitar os termos de Uso do SiBT 

Preencher o código anti-spam 

Receção da notificação por e-mail dos dados de registo 

 

Passo 4 

 

Passo 3 

 

Passo 2 

 

Passo 1 

Área de Candidatura a terras Estado 

Apresentar candidatura a prédio 

Lista de terras do Estado 

Gestão de candidaturas a prédios 

As Minhas Candidaturas 

Área de Candidatura a terras Estado 

Apresentar candidatura a prédio 

Lista de terras do Estado 

Gestão de candidaturas a prédios 

As Minhas Candidaturas 

Área de Candidatura a terras Estado 

Apresentar candidatura a prédio 

Lista de terras do Estado 

Gestão de candidaturas a prédios 

As Minhas Candidaturas 

Registo de Utilizador 

Formulário de Registo 


