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O conhecimento como recurso partilhado

A disponibilidade de melhores e mais económicas soluções de comunicação implica:
• coordenação e participação efetiva de diferentes atores.
• criação de condições para promover iniciativas de partilha de informação.

SIIA - Integração de Conhecimento sobre a Infraestrutura Existente

O SIIA – Sistema de Informação de Infraestrutura Aptas é um contributo importante para o 
desenvolvimento de um ecossistema inovador e concorrencial de serviços de comunicação.

A informação disponibilizada no SIIA permite otimizar e rentabilizar a utilização das mesmas na 
construção de redes de comunicação, através:
• da sua partilha e redução de investimentos necessários à sua construção;
• de menores tempos de disponibilização de serviços (redução do time-to-market), custos e 

impactos no espaço público decorrentes da sua construção coordenada.
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Benefício da partilha de informação 

Infraestrutura multiutilizador, conduta com cabos de diferentes tipologias e
operadores, otimização de recursos, etc.

• Para aceder ao SIIA devem submeter um pedido de credenciação, através de um 
formulário eletrónico, e receber as credenciais de acesso.

• Em alguns segundos, podem consultar toda a informação disponível, cadastrar as 
suas infraestruturas georreferenciadas, divulgar anúncios de ampliações e/ou novas 
construções.

• Simplicidade, rapidez e transparência!

SIIA – Sistema de Informação de Infraestruturas Aptas
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Exemplo de partilha de informação – Dashboard do SIIA 



As autarquias devem aceder e utilizar o SIIA

• Colocar o seu cadastro de infraestruturas com informação completa e georreferenciada;
• Procedimentos e condições aplicáveis ao acesso e utilização das infraestruturas aptas;
• Anúncios de construção de ampliações e/ou novas construções;
• Procedimentos e condições para a atribuição de direitos de passagem para a construção 

de infraestruturas aptas.

Para identificação dos objetos a cadastrar no SIIA consultar decisão da ANACOM de 
14.12.2018, acessível em: https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1464173

Em Portugal existem 308 autarquias, das quais:
• 287 já se encontram credenciadas no SIIA,
• 8 encontram-se em processo de credenciação,
• 13 em falta.
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https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1464173


Todas as Entidades credenciadas no SIIA têm a obrigatoriedade de colocarem a sua 
informação no SIIA e de a manter permanentemente atualizada.

SIIA - Integração de Conhecimento sobre a Infraestrutura Existente

O SIIA funciona, ainda, como um importante instrumento de planeamento a nível nacional, 
pois permite:
• visualização em mapa da informação georreferenciada sobre as infraestruturas 

existentes,
• publicação e visualização de anúncios de construção,
• consulta dos procedimentos de acesso e utilização das infraestruturas, 
• Consulta das condições para atribuição de direitos de passagem à construção das 

infraestruturas.
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Mapa com a informação integrada e detalhada



O papel das autarquias e o SIIA

através do seu 
smartphone ou tablet 

através do seu PC 
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• Cumpra as suas obrigações enquanto detentor ou gestor de infraestruturas aptas.

• O SIIA é a solução que permite o encontro entre quem precisa de instalar redes de 
comunicações, e os detentores de infraestruturas com capacidade para as alojar.

• Esta partilha permite baixar custos e tornar mais rápida a implantação das redes de 
comunicações, contribuindo para o desenvolvimento do país, com benefício para todos.

Estamos aqui para o ajudar em qualquer situação 
21 001 41 20 | suporte.siia@anacom.pt

Seja um Utilizador do SIIA
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