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Quadro legal aplicável ao desenvolvimento 
das redes de comunicações eletrónicas 
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Que poderes, competências e obrigações a lei 
confere às autarquias? 
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1. Direitos de passagem - acesso ao domínio público municipal 
2. Construção de infraestruturas aptas 
3. Autorização municipal. Taxas 
4. Acesso e utilização de infraestruturas aptas detidas ou geridas pela autarquia 
5. Harmonização de procedimentos e taxas 
6. Regime das small cells
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QUADRO LEGAL

• Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio (DL123/009) 
• Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro (RJUE)
• Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de janeiro (DL11/2003, Autorização municipal)
• Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE, Lei n.º 5/2004 de 10 de fevereiro- TMDP)
• Regime das small cells (Regulamento (U.E.) 2020/1070, de 20 de julho + Legislação a aprovar) 

Quadro legal a ter em conta



Quadro legal

#Rumoao5G25

QUADRO LEGAL

• É garantido às empresas o direito de utilização do domínio público municipal
• Este direito corporiza-se numa licença

À Autarquia cabe 
• Definir:  

• Por Regulamento procedimentos de atribuição da licença eficientes, simples, 
transparentes, não discriminatórios e céleres; 

• Instruções técnicas aplicáveis à construção ou ampliação de infraestruturas aptas.
• Publicitar no SIIA

1. Direitos de passagem - Acesso ao domínio público municipal
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QUADRO LEGAL

O que deve conter o Regulamento?
• Identificar os elementos para instrução do pedido e a quem deve ser dirigido;
• Obrigações de reparação de infraestruturas;
• Cauções ou outra garantia de reposição do local;
• Regras relativas ao anúncio prévio para captar a adesão à intervenção a realizar de outras 

empresas de comunicações eletrónicas.

1. Direitos de passagem - Acesso ao domínio público 
municipal
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QUADRO LEGAL

A destacar do regime legal: 
• Falta de decisão no prazo legalmente fixado (30 dias) = à atribuição do direito de passagem.
• Receita pela utilização do domínio público municipal = TMDP

1. Direitos de passagem - Acesso ao domínio público 
municipal
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QUADRO LEGAL

Em síntese, cabe a cada uma das autarquias:
• Fixar, por Regulamento, os respetivos procedimentos (acesso ao domínio público + instruções 

técnicas);
• Verificar se os que existem estão de acordo com a lei;
• Conformá-los sempre que necessário;
• Publicitar no SIIA. 

Porque não harmonizar?

1. Direitos de passagem - Acesso ao domínio público 
municipal
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QUADRO LEGAL

Regra geral: Comunicação prévia

Elementos instrutórios obrigatórios da comunicação prévia:
• Comprovativo do anúncio prévio de realização das obras de construção;
• Extrato da consulta ao SIIA, (ausência de informação de infraestruturas aptas integradas no 

domínio público capazes de satisfazer as necessidades da empresa ou comprovativo da recusa 
de acesso);

• Comprovativo do deferimento do pedido de direito de passagem ou do decurso do prazo; 
• O mero acesso físico a infraestruturas aptas para instalação ou manutenção de cabos de 

comunicações eletrónicas, não configura obra de construção e não está sujeito a comunicação 
prévia. 

2. Construção de infraestruturas aptas



Quadro legal

#Rumoao5G30

QUADRO LEGAL

Quando é que não se aplica a regra geral comunicação prévia? 
• Obras necessárias (saúde e segurança públicas, obras para reparação de avarias/resolução de 

desobstruções) - comunicação 1.º dia útil a seguir à intervenção;
• Instalação de infraestruturas sujeitas a autorização municipal.

2. Construção de infraestruturas aptas
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QUADRO LEGAL

Destaca-se:
• Presidente CM tem 30 dias para decidir do pedido (10 dias para pareceres);
• Possibilidade de indeferimento do pedido (audiência prévia) quando o justifiquem razões 

objetivas e fundamentadas relacionadas com a proteção do ambiente, do património cultural e 
da paisagem urbana ou rural (enumeração exemplificativa);

• Possibilidade de definição de localização alternativa num raio de 75m;
• Caso não se pronuncie no prazo, o requerente pode iniciar colocação após requerimento para 

emissão de guia de pagamento das taxas devidas (aqui não há TMDP).

3. Autorização municipal. Taxas. 
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QUADRO LEGAL

Taxas
• Taxas administrativas de instalação são definidas por regulamento municipal.

• Variação da taxa administrativa no âmbito da autorização municipal: entre 0 euros  e 8.709,70 
euros

Qual a justificação? Porque não harmonizar?

3. Autorização municipal. Taxas. 
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QUADRO LEGAL

Destaca-se:
• Definir procedimentos céleres, transparentes e publicitá-los no SIIA;
• Elaborar cadastro e disponibilizá-lo no SIIA;
• Obrigação de assegurar o acesso (condições justas e razoáveis, de igualdade, transparência e 

não discriminação);
• Cobrar uma remuneração orientada para os custos. (Aqui não se aplica a TMDP)

4. Acesso e utilização de infraestruturas aptas detidas ou 
geridas pela autarquia 



Quadro legal

#Rumoao5G34

QUADRO LEGAL

Em suma, a lei confere às autarquias competência:
• Direitos de Passagem;
• Condições de acesso e utilização de infraestruturas aptas;
• Autorizar/indeferir a instalação de infraestruturas de suporte de estações de base em 

determinado local;
• Fixar taxas e a remuneração devida.

Diversidade de procedimentos e regras dificulta a expansão de toda e qualquer rede.

Há vantagens para as autarquias, para as empresas de comunicações eletrónicas e 
consequentemente para os utilizadores na  uniformização/harmonização de procedimentos e 
taxas.

5. Harmonização de procedimentos e taxas 
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6. Regime das Small Cells - Regulamento

Regulamento das Small Cells: Regulamento 2020/1070/UE, de 20 de julho de 2020

• É aplicável a partir de 21.12.2020

O que prevê? Conjunto de requisitos para classificar o que são as small cells:

• Potências emitidas: 2 Watts ou 10 Watts (estas apenas podem ser implementadas
em espaços exteriores ou em espaços interiores de grande dimensão, com pé-
direito de, pelo menos, 4 metros;

• Parte visível (uma ou mais estações) não deve exceder os 30 litros de volume;
• O excedente deve ficar invisível ao público em geral;
• Harmonizar o aspeto visual com a estrutura de suporte, tendo ainda em conta as

dimensões da estrutura;
• Não devem exigir o reforço estrutural da estrutura de suporte.

Requisito Operacional

• Os operadores devem comunicar às autoridades nacionais competentes, no
prazo máximo de duas semanas a contar da implantação de cada small cell,
indicando a sua localização e os requisitos que satisfazem

• Os Estados-Membros podem determinar níveis máximos de campos
eletromagnéticos provindos de múltiplas small cells e meios que assegurem o
cumprimento desses níveis.
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• As autoridades competentes:

- não podem sujeitar a implantação de small cells que respeitem as características físicas a 
técnicas fixadas no Regulamento a atos de licenciamento, autorização ou comunicação
prévia;

- podem sujeitar a implantação de small cells em edifícios ou locais com valor arquitetónico, 
histórico ou natural protegido ou por razões de segurança pública, a atos de licenciamento
autorização ou comunicação prévia, de acordo com a legislação aplicável.

6. Regime das Small Cells - diploma a aprovar 
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