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1. Introdução e enquadramento 

 

O Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM),  

no exercício das competências previstas no n.º 3 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

123/2009, de 21 de maio, aprovou, a 9 de agosto de 2018, o sentido provável de decisão 

(SPD) relativo à atualização da lista de objetos cadastrais e respetivos elementos de 

caracterização a disponibilizar no Sistema de Informação de Infraestruturas Aptas 

(SIIA), e determinou a sua sujeição a consulta pública, em conformidade com o disposto 

na alínea d) do n.º 1 do artigo 124.º do Código do Procedimento Administrativo, por um 

período de 20 dias úteis, tendo o respetivo aviso sido  publicado a 27.08.2018 na Série 

II do Diário da República n.º 164/2018 – Aviso n.º 12218/2018. 

 

Este projeto atualiza o universo de objetos cadastrais que, por força da alteração 

legislativa preconizada pelo Decreto-Lei n.º 92/2017, de 31 de julho, integram o conceito 

de infraestruturas aptas e devem obrigatoriamente ser incluídos nos cadastros a 

disponibilizar no SIIA, em aditamento aos identificados nos pontos 1.º e 3.º da Decisão 

da ANACOM de 11 de novembro de 2010.  

 

Neste contexto, as alterações à Decisão da ANACOM de 2010 que se pretendem 

promover, visam atualizar a lista de objetos cadastrais que da mesma constam, em 

conformidade com o conceito de infraestruturas aptas agora fixado na lei, sem colocar 

em causa a solução técnica do sistema já implementado e em funcionamento desde 

janeiro de 2016. 

 

Aproveita-se ainda a oportunidade para promover alguns ajustamentos em 

especificações e requisitos de informação de objetos cadastrais identificados na 

deliberação em vigor, de modo a assegurar a sua adequação com exigências práticas 

e técnicas, entretanto identificadas, em virtude da entrada em funcionamento do SIIA, 

bem como, a sua integração sistemática com os objetos cadastrais que ora se 

adicionam. 

 

Em suma, o projeto de decisão: 

1. Atualiza o universo de objetos cadastrais que, por força da alteração legislativa 

preconizada pelo Decreto-Lei n.º 92/2017, de 31 de julho, integram o conceito de 

infraestruturas aptas e devem obrigatoriamente ser incluídos nos cadastros a 

disponibilizar no SIIA, em aditamento aos identificados nos pontos 1.º e 3.º da 

Decisão da ANACOM de 2010; 
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2. Concretiza os elementos de caracterização dos objetos cadastrais agora aditados 

e sua definição, ajustando, também, alguns dos anteriormente definidos de modo a 

tornar possível a sua inserção uniforme no SIIA; 

3. Atualiza, em conformidade com as alterações ora efetuadas, a tabela de 

caracterização dos objetos cadastrais constante do 3.º ponto da Decisão da 

ANACOM de 2010, aproveitando-se a oportunidade para dotar a nova tabela de 

uma legenda mais clara. 

 

Considerando o acima exposto, na prossecução das atribuições previstas nas alíneas 

a) e b) do n.º 1 do artigo 8.º dos Estatutos aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, de 

16 de março, no exercício dos poderes conferidos na alínea f) do n.º 1 e na alínea b) do 

n.º 2 ambos do artigo 9.º dos mesmos Estatutos e das competências previstas no n.º 3 

do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, o Conselho de Administração 

da ANACOM, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 26.º dos seus Estatutos, 

pretendendo adotar as medidas relativas à atualização da lista de objetos cadastrais e 

respetivos elementos de caracterização a disponibilizar no Sistema de Informação de 

Infraestruturas Aptas (SIIA), procedeu, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 124.º 

do CPA, à realização de uma consulta pública sobre o projeto de decisão. 

 

2. Projeto de decisão relativo à atualização da lista de objetos cadastrais 

e respetivos elementos de caracterização a disponibilizar no Sistema de 

Informação de Infraestruturas Aptas (SIIA) 

 

2.1 Entidades participantes na consulta pública 

 

A consulta pública decorreu entre 27/08/2018 e 24/09/2018, tendo a ANACOM recebido, 

no prazo fixado, respostas e contributos das seguintes entidades, às quais se agradece 

os comentários enviados: 

Altice/MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 

EDP Distribuição - Energia, S.A. 

NOS Comunicações, S.A. 

NOWO Communications, S.A. e a ONITELECOM – Infocomunicações, S.A. 

OMTEL, Estruturas de Comunicações, S.A. 

Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. 
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Após o termo da consulta foi ainda recebido o contributo da REN – REDE ELÉTRICA 

NACIONAL, S.A. (“REN”)1, o qual por esse motivo não consta do presente relatório, 

embora tenha sido considerado para efeitos de reflexão interna. 

 

O presente relatório contém referência a todos os contributos e respostas recebidos 

durante o período em que decorreu a presente consulta, bem como uma apreciação 

global que reflete o entendimento desta Autoridade sobre os mesmos. 

 

Por uma questão de facilidade de apresentação optou-se por fazer uma abordagem 

sintética e generalista dos contributos recebidos, conforme ponto 2.2, deixando a análise 

detalhada a cada um deles para apreciação específica incluída em anexo, o qual fará 

parte integrante do presente relatório. 

 

2.2  Apreciação na generalidade 

 

Os contributos recebidos evidenciam a relevância que o acesso a “infraestruturas aptas 

ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas” ou “infraestruturas aptas” 

representa para a implementação de redes de nova geração, bem como o impacto das 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 92/2017, de 31 de julho, ao Decreto-Lei n.º 

123/2009, em resultado da transposição da Diretiva n.º 2014/61/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014. 

 

Alguns dos contributos não foram considerados por extravasarem o objeto do presente 

projeto de decisão o qual se reporta somente à atualização da lista de objetos cadastrais 

e respetivos elementos de caracterização a disponibilizar no SIIA. 

 

  

                                                           
1 O contributo da REN foi recebido no dia 25.09.2018. 
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2.3  Apreciação específica dos contributos 

 

Na tabela anexa e que constitui parte integrante do presente relatório são 

elencadas, por referência a cada uma das entidades que se pronunciaram, as 

observações que foram deduzidas sobre o projeto de decisão submetido a 

consulta, explicitando, de entre estas, quais as que determinaram a modificação 

do projeto de decisão aprovado, e quais as que não foram acolhidas, sendo 

neste caso explicitadas as razões em que assenta a não concordância da 

ANACOM. 

 

3. Conclusão 
 

Foram analisados e considerados todos os argumentos e sugestões, recebidos no 

âmbito da presente consulta pública, tendo em atenção o seu potencial para a 

concretização de definições e caracterizações mais claras, mais adequadas à realidade 

existente no terreno. 

 

Nesta medida, ponderadas as observações nos termos explicitados na tabela anexa, a 

ANACOM, considerando os fundamentos apresentados com as pronúncias bem como 

as razões que se expõem na acima mencionada tabela, concluiu pela necessidade de 

ajustar alguns pontos da decisão submetida a consulta nos termos que se passam a 

indicar, por referência aos elementos de caracterização e atributos que em seguida se 

identificam: 

 Elemento de caracterização Localização, especificamente, aos atributos 

Arruamento e N.º de Polícia a tabela foi ajustada para os objetos cadastrais 

Poste, Torre e Entrada de Edifício; 

 Elemento de caracterização Traçado, a tabela foi alterada para o objeto cadastral 

Entrada de Edifício; 

 Atributos Subterrâneo e Suspenso do Elemento de caracterização Traçado, a 

tabela foi alterada para o objeto cadastral Troço de Conduta com a colocação de 

uma nota (2) explicativa do preenchimento destes atributos, que se mantém 

obrigatórios;  

 Atributo Aéreo do elemento de caracterização Traçado, a tabela foi alterada para 

o objeto cadastral Mastro; 
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 Atributo Comprimento do elemento de caracterização Dimensão, a tabela foi 

alterada para o objeto Mastro; 

 Atributo Cota do elemento de caracterização Dimensão, a tabela foi alterada 

para o objeto Troço Aéreo; 

 Atributo Acomodação de Cablagem do elemento de caracterização Tipo de 

Utilização, a tabela foi alterada para o objeto cadastral Entrada de Edifício; 

 Atributo Acomodação de Equipamentos do elemento de caracterização Tipo de 

Utilização, a tabela foi alterada para o objeto cadastral Poste; 

 Elemento de caracterização Estado Operacional, a tabela foi alterada para o 

objeto cadastral Troço de Traçado Aéreo ou Troço Aéreo. 

 

Adicionalmente foi alterado o prazo para que os destinatários da decisão procedam à 

atualização da informação inserida no Sistema em conformidade com o que é fixado na 

presente decisão. 

 

4. Anexo 

 

 



 

APRECIAÇÃO ESPECÍFICA DOS CONTRIBUTOS 

Contribuições de entidades Resultado da apreciação da ANACOM 

Altice/MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.  

1) A Altice Portugal considera que a redação proposta para a definição técnica de 

Entrada de Edifício não é totalmente esclarecedora, em particular tendo também 

em conta os atributos apresentados na tabela de caracterização dos objetos 

cadastrais, consubstanciando parte da sua argumentação na descrição de 

Entrada de Edifício na qual se refere “terminação do troço de conduta entre a 

câmara de visita e a fronteira de rede de tubagem de um edifício”. 

Não acolhido No respeitante à definição de Entrada de Edifício, a ANACOM mantém a definição deste objeto 

cadastral constante do projeto de decisão. Esclarece-se, tendo em consideração a 

argumentação apresentada, que a definição de Entrada de Edifício a cadastrar refere-se à 

terminação do troço de conduta entre a Câmara de Visita e a fronteira da rede de tubagem do 

edifício, não se confundindo com esta. A Entrada de Edifício não integra a rede de tubagem 

do edifício a qual se inicia na Câmara de Visita Multi-operador [CVM], ver figura, sendo um 

ponto físico de ligação a esta. 
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2) A Altice Portugal, argumenta ainda quanto à Entrada de Edifício, que nos 

elementos de caracterização descritos na respetiva tabela, no que se refere ao 

Tipo de utilização associado à Entrada de Edifício, estão previstas as opções 

“Acomodação de equipamentos”, “Dispositivos junção/derivação” e 

“Terminações”. Todavia, não se encontra prevista a possibilidade de 

“Acomodação cablagem”, a qual considera poder ser uma possibilidade. 

Acolhido A ANACOM reconhece que, tal como referido pela Altice Portugal, a acomodação de 

cablagem é, efetivamente, um dos possíveis tipos de utilização de uma Entrada de Edifício 

e, nessa medida, a informação sobre essa possibilidade é útil para as empresas de 

comunicações eletrónicas, pelo que deve ser considerada como um dos atributos de 

caracterização obrigatória do objeto cadastral Entrada de Edifício.  

Assim, considerando a relevância, para a generalidade das empresas de comunicações 

eletrónicas, da informação relativa a acomodação de cablagem, ajusta-se a tabela de 

caracterização dos objetos cadastrais, de modo a que de não aplicável [NA] passa a  

obrigatório [OBR] o valor da tabela correspondente ao atributo acomodação de cablagem 

para o objeto cadastral Entrada de Edifício. 

3) A Altice Portugal considera que não deve constituir obrigação dos operadores de 

redes de comunicações eletrónicas e de outras entidades não proprietárias ou 

gestoras da infraestrutura “Entrada de Edifício”, nomeadamente quando 

considerada como um ponto conforme previsto no projeto de decisão, o 

fornecimento de informação sobre as características da mesma. 

Não acolhido No respeitante à definição de Entrada de Edifício, a ANACOM remete para o que já foi referido 

em resposta às observações expressas em 1), mantendo, por isso, este conceito bem como 

a exigência de o mesmo ser cadastrado e incluído no SIIA.  

Em aditamento ao mesmo, esclarece-se que os proprietários ou entidades que têm a gestão 

desta infraestrutura devem assegurar que a mesma seja cadastrada e a sua inclusão no SIIA 

em cumprimento do que é exigido pelos n.ºs 2 e 3 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 123/2009. 

4) A Altice Portugal propõe que a definição de Torre inclua a referência explícita a 

infraestruturas aptas que poderiam pecar por omissão e que consideram que 

estão abrangidas pelas obrigações associadas ao SIIA, como por exemplo 

reservatórios municipais de água, torres de bombeiros, etc. 

Não acolhido No respeitante à definição de Torre, a ANACOM entende que não é este o momento nem a 

sede adequada para fazer referência a infraestruturas aptas específicas que se integrem 

neste conceito. A concretização preconizada pela Altice Portugal poderia conduzir a uma 

restrição do conceito que não se pretende, na medida em que daí poderia resultar uma 

limitação das infraestruturas que cumprem a função que é identificada neste conceito. Em 

todo o caso, faz-se notar que o entendimento agora manifestado tem como pressuposto uma 

avaliação prévia de que a infraestrutura em questão é passível de ser considerada como uma 
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infraestrutura apta considerando-se que neste domínio é importante ter presentes, quer o 

conceito consagrado na alínea h) do n.º 1 do artigo 3.º do DL 123/2009, quer as razões que 

determinam a exclusão operada pela alínea b) do n.º 2 do mesmo artigo, sendo de notar que 

a ANACOM mantém no seu sítio na Internet uma área relativa ao SIIA, que inclui, 

designadamente um conjunto de respostas a perguntas frequentes cuja consulta se 

recomenda para efeito de esclarecimento das entidades utilizadoras do sistema. Em 

consequência a ANACOM não acolhe este contributo. 

5) A Altice Portugal considera que para o elemento de caracterização localização e 

relativamente aos atributos arruamento e n.º de polícia do novo objeto Entrada 

de Edifício devem ser de preenchimento opcional (OPT na tabela) ou, no mínimo, 

devem poder ser preenchidos com o valor “0”, tal como previsto para os edifícios. 

Acolhido No respeitante aos atributos arruamento e n.º de polícia do objeto cadastral Entrada de 

Edifício, a ANACOM salienta que o número de polícia existe por referência a um determinado 

arruamento, pelo que é difícil conceber o primeiro sem ser por referência ao segundo, todavia, 

poderão existir situações em que nenhum dos elementos existe – nem arruamento nem 

número de polícia.  

Assim a ANACOM, atendendo ao contributo da Altice Portugal bem como ao da NOWO e da 

ONITELECOM, considera, ser de alinhar os atributos arruamento e n.º de policia do objeto 

cadastral Entrada de Edifício com o que se admite para o Edifício Técnico, ou seja, quando a 

localização da Entrada de Edifício se situa num local que não tem Arruamento e, como tal, 

também não tem N.º de Polícia, o valor a preencher é “0” para os dois atributos. Em 

consequência a tabela de elementos de caracterização foi alterada em conformidade. 

6) A Altice Portugal nada tem a opor relativamente ao elemento de caracterização 

Base de Instalação, no entanto refere que o mesmo não está previsto no Decreto-

Lei 123/2009. 

— Relativamente a esta observação da Altice Portugal, faz-se notar que o n.º 2 do artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 123/2009 contempla um elenco de elementos que, no mínimo, deve constar 

do cadastro para a localização e caracterização dos objetos, habilitando a ANACOM com os 

poderes necessários para “concretizar” ou densificar a informação a disponibilizar sobre 

aqueles elementos (localização e características técnicas).  
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Estes poderes de concretização que o n.º 2 do artigo 24.º confere à ANACOM destinam-se a 

permitir que com a informação do cadastro os destinatários da mesma possam conhecer as 

infraestruturas aptas nos termos que forem mais adequados para avaliar a sua possibilidade 

de utilização. 

Este enquadramento serve de base e fundamento à introdução nesta decisão do o elemento 

de caracterização Base de Instalação.  

7) A Altice Portugal considera que o atributo “Suspenso” do elemento de 

caracterização Traçado não tem aplicação prática, pelo que deveria ser 

eliminado. 

Adicionalmente e caso a ANACOM decida manter, a Altice Portugal considera 

que no caso do objeto Troço de Conduta o atributo “suspenso” deve ser de 

preenchimento opcional (OPT). 

Parcialmente 

acolhido 

Relativamente às observações feitas pela Altice Portugal para sustentar a eliminação do 

atributo “Suspenso” do elemento de caracterização traçado, esclarece-se que este atributo 

tem relevância e aplicação prática, por exemplo, nas redes de águas pluviais pelo que não 

se acolhe o contributo da Altice Portugal no respeitante a não ter aplicação prática. 

Adicionalmente, no respeitante ao preenchimento do atributo suspenso para o objeto Troço 

de Conduta poder ser opcional, a ANACOM ajustou a tabela de caracterização dos objetos 

cadastrais acrescentando para o elemento de caracterização Traçado a nota (2), para 

suspenso e subterrâneo com a seguinte frase: “O Troço de Conduta normalmente é 

subterrâneo. No entanto, poderá ser suspenso e neste caso aplica-se para travessias em 

pontes e viadutos nomeadamente na rede de águas pluviais. É obrigatório preencher um dos 

atributos”. 

8) A Altice Portugal considera que o atributo “Suspenso”, no que se refere ao objeto 

Entrada de Edifício tal como definido no Projeto de Decisão, não é aplicável. 

Acolhido O objeto Entrada de Edifício a cadastrar no SIIA, corresponde à terminação do troço de 

conduta entre a Câmara de Visita e a fronteira de rede de tubagem de um edifício. Por outro 

lado, o elemento de caracterização “traçado” está definido como o conjunto de coordenadas 

que definem o percurso do objeto. 
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Assim sendo, a ANACOM, atendendo às definições do objeto Entrada de Edifício e do 

elemento de caracterização Traçado, reconhece que, como referido pela Altice Portugal, o 

atributo suspenso não é aplicável e, consequentemente, o mesmo se verifica para 

subterrâneo e aéreo, pelo que atualizou, em conformidade, a tabela de caracterização dos 

objetos cadastrais, alterando para não aplicável [NA] o elemento de caracterização Traçado 

do objeto “Entrada de Edifico”. 

9) A Altice Portugal pede confirmação de que o atributo “Detenção” continua a ser 

preenchido automaticamente pelo próprio sistema SIIA. 

— A ANACOM confirma que o atributo “Detenção” continuará a ser automaticamente preenchido 

pelo sistema SIIA. O preenchimento deste elemento de caracterização é feito 

automaticamente pelo sistema com a identificação da entidade que procedeu ao 

carregamento daquele objeto cadastral. 

10) A Altice Portugal não concorda com a definição do atributo cota (altitude do 

terreno mais a distância solo-topo do objeto), sendo que no seu entender, a cota 

deveria corresponder à altitude do local onde o objeto está instalado 

Não acolhido A ANACOM considera que, quer o conceito de cota expresso no sentido provável de decisão, 

quer a definição proposta pela Altice Portugal para esse elemento de caracterização 

permitem caracterizar os objetos cadastrais a que este elemento se refere, constituindo, 

portanto, duas soluções que são possíveis. Consequentemente, uma vez que o conceito de 

cota previsto na decisão posta em consulta corresponde ao que, em grande medida, é 

utilizado pelas entidades utilizadoras do SIIA e que o ajustamento dos cadastros a um 

diferente conceito de cota comportaria elevados custos sem que daí resultem evidentes 

benefícios, entende a ANACOM que se justifica manter a definição de cota tal como consta 

do projeto de decisão. 

11) A Altice Portugal considera que o preenchimento da cota é desnecessário como 

atributo associado a um objeto cadastral, uma vez que, onde relevante, o mesmo 

deveria ser automaticamente preenchido pelo SIIA a partir das coordenadas 

geográficas do local, até para minimização de erros na informação 

Não acolhido O artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 123/2009 determina que as entidades referidas no n.º 1 do 

artigo 24.º devem assegurar a disponibilização no SIIA da informação relativa ao cadastro 

contendo informação georreferenciada, completa e integrada de todas as infraestruturas 

aptas, por si detidas ou geridas, «…garantindo a sua qualidade, fiabilidade, tempestividade e 

permanente atualização» [cfr. alínea c) do n.º 1 e n.º 2, ambos do artigo em referência]. 
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Estabelece ainda a mesma disposição legal que as informações que em cada momento 

constam do Sistema vinculam as entidades responsáveis pela sua elaboração e 

disponibilização (cfr. n.º 3 do artigo 25.º). O incumprimento destas disposições constitui 

contraordenação, conforme fixado na alínea p) do n.º 1 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 

123/2009. 

Face ao exposto, entende a ANACOM que a “cota” sendo um elemento de caracterização 

dos objetos cadastrais a sua inserção no SIIA compete à entidade detentora ou gestora dos 

mesmos proceder ao seu preenchimento no Sistema. 

12) A Altice Portugal questiona se não será um erro conceptual implícito na 

associação de cotas a Troços Aéreos. 

Acolhido Conforme referido pela Altice Portugal a associação de cotas a Troços Aéreos resulta, 

efetivamente, de um lapso que é corrigido na decisão final. 

Adicionalmente a ANACOM ao rever os restantes elementos de caracterização para o objeto 

Troço Aéreo verificou que em resultado da alteração introduzida para o Estado Operacional 

este é não aplicável para este objeto. A Tabela de Caracterização dos Objetos Cadastrais foi 

alterada em conformidade. 

13) A Altice Portugal considera que no caso do Edifício Técnico, os atributos altura e 

cota são relevantes no caso de informação de cadastro de redes de águas 

residuais, deveriam ser opcionais. 

Não acolhido A ANACOM considera que estes dois atributos são relevantes pois permitem ajudar a 

completar a informação sobre “Edifício Técnico” e, dessa forma, habilitar as empresas de 

comunicações eletrónicas potencialmente interessadas em solicitar o acesso e utilização de 

edifícios técnicos com elementos que, de forma mais completa, lhes permitam avaliar a 

possibilidade de utilização dos mesmos. 

Em consequência a ANACOM entende ser de manter obrigatório o preenchimento dos 

atributos “cota” e “altura” para o objeto cadastral “Edifício Técnico”. 
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14) A Altice Portugal solicita que a ANACOM clarifique «…as definições de objeto 

cadastral disponível e objeto cadastral indisponível no âmbito do atributo Estado 

operacional por forma a não serem erradamente assumidas como com 

disponibilidade para ocupação».  

— Tal como a Altice Portugal refere, os elementos de caracterização “estado operacional” e 

“estado de ocupação” são, efetivamente, diferentes e, como tal, visam também assegurar 

informações distintas. Reconhecendo-se a proximidade destes dois elementos de 

caracterização, procura-se, de seguida, clarificar em que termos deve ser feita a sua 

delimitação. 

O elemento de caracterização “estado operacional” tem associada uma avaliação de 

natureza qualitativa, cuja inclusão no SIIA visa veicular se a infraestrutura reúne as condições 

normais que permitem a sua exploração e utilização por outras empresas de comunicações 

eletrónicas.  

Assim, se a infraestrutura não reunir as condições que lhe permitam acomodar novos 

elementos de rede – porque está parcialmente obstruída ou está totalmente ocupada e, como 

tal, enquanto persistir a ocupação estará obstaculizada a sua utilização por outras empresas 

de comunicações eletrónicas – deve ser incluída no SIIA informação de que o objeto está 

indisponível.  

Ao contrário do que sucede com a informação relativa ao “estado de ocupação” a indicação 

de que o “estado operacional” de uma infraestrutura é “disponível” não garante, por si só, a 

viabilidade da sua utilização por outras empresas de comunicações eletrónicas. Essa 

viabilidade estará condicionada pelo concreto “estado de ocupação” da infraestrutura e pela 

dimensão do elemento de rede ou equipamento que a beneficiária do acesso pretenda 

instalar. A inclusão no SIIA da informação de que o objeto se encontra instalado e disponível 

permite que o beneficiário do acesso antecipe a possibilidade de utilizar a infraestrutura em 

questão porque, com mais ou menos limitações, em função do seu efetivo estado de 

ocupação, estas admitem uma utilização por outras empresas de comunicações eletrónicas.  
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Nos casos em que a infraestrutura apta esteja completamente ocupada com outros 

equipamentos ou elementos de rede, bem como nos casos em que esteja obstruída ou 

destruída, a informação de cadastro deve refletir um “estado operacional” de 

indisponibilidade durante o período em que esta situação durar.  

Como resulta do acima exposto, não se pretende com este elemento de caracterização 

assegurar a inclusão no SIIA de informação sobre o estado de ocupação que traduz, 

necessariamente, uma avaliação quantitativa que permita conhecer, em termos percentuais, 

o concreto nível de ocupação da infraestrutura. Esta informação, que é exigida na ORAC, 

implica uma informação concreta sobre o estado de ocupação da infraestrutura que, por si 

só, é, em determinadas situações, passível de antecipar o resultado de um pedido de análise 

de viabilidade.  

No SIIA a disponibilização de informação relativa ao elemento de caracterização estado de 

ocupação mantém-se opcional.  

15) A Altice Portugal considera que os 90 dias úteis preconizados pela ANACOM 

serão insuficientes para introduzir as alterações resultantes da atualização da 

lista de objetos cadastrais e respetivos elementos de caracterização a 

disponibilizar no Sistema de Informação de Infraestruturas Aptas (SIIA), 

propondo que as entidades procedam ao carregamento da informação em SIIA, 

em conformidade com o que for fixado na decisão final, num prazo de 120 dias 

úteis, contado a partir da implementação no SIIA das alterações funcionais que 

tornem possível o cumprimento das obrigações que forem fixadas. 

Acolhido A ANACOM, ponderados todos os argumentos apresentados, considera que o prazo de 90 

dias previsto no SPD pode efetivamente não ser suficiente para proceder à atualização da 

informação inserida no sistema em conformidade com o que agora se estabelece pelo que 

será relevante fixar um prazo mais extenso para que as entidades indicadas no artigo 2.º do 

DL 123/2009 procedam à referida atualização. 

Assim, a ANACOM considera ser de acolher o contributo da Altice Portugal e, em 

consequência, fixa este prazo em 120 dias, contados a partir da implementação no sistema 

das alterações funcionais que tornem possível o cumprimento das obrigações de atualização 

de informação, entendendo-se que este prazo será adequado e suficiente para que os 

destinatários assegurem o ajustamento da informação que incluem no SIIA, possibilitando, 
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assim que, com a brevidade possível, todas as entidades destinatárias desta informação 

possam da mesma beneficiar.  

Em conformidade com o acima exposto, promoveu-se o ajustamento da decisão da 

ANACOM. 
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EDP Distribuição – Energia S.A. 

1) A EDP Distribuição considera que a generalidade das redes, aérea e subterrânea, de 

alta e média tensão que compõem a rede nacional de distribuição em média tensão 

e alta tensão (RND) não são aptas para a instalação de redes de comunicações 

eletrónicas por, nomeadamente: 

 o Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão, aprovado 

pelo Decreto Regulamentar nº 1/92, de 18 de fevereiro, (RSLEAT) dispõe 

que o estabelecimento de linhas de telecomunicações nos apoios de linhas 

de alta tensão em condutores nus só é permitido quando aquelas estiverem 

adstritas exclusivamente à exploração das linhas de alta tensão (cfr. Art.º 

124º), 

 a rede subterrânea de alta e média tensão estar genericamente instalada 

em vala, em condições tecnicamente inviáveis ao alojamento de redes de 

comunicações eletrónicas, 

 nos termos do disposto no RSLEAT, a instalação de tubos ou condutas para 

alojamento de cabos de telecomunicação é apenas possível na vizinhança 

da rede elétrica subterrânea de alta e média tensão e não na própria rede, 

 as condutas existentes colocadas na vizinhança de cabos de alta e média 

tensão têm normalmente alojados cabos de telecomunicação com fibra ótica 

destinados a serviços de exploração das subestações terminais das linhas 

que acompanham, não se afigurando viável o  

— A EDP vem, no contexto de uma consulta pública que tem por objeto a atualização da lista 

de objetos cadastrais e respetivos elementos de caracterização a disponibilizar no SIIA – 

em linha com o regime fixado no Decreto-Lei n.º 123/2009 –, tecer um conjunto de 

considerações gerais relativamente às redes de distribuição de energia elétrica em alta e 

média tensão, cuja detenção gestão presentemente lhe incumbe, e que considera não 

serem aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas. Entende a ANACOM 

não ser esta a sede adequada para analisar e decidir sobre a aptidão das infraestruturas 

detidas ou geridas pela EDP. 

 

Entende-se que a temática dos referidos comentários gerais não está em consulta no 

âmbito do presente procedimento, pelo que não têm de ser considerados nesta sede. Nos 

termos do Decreto-Lei n.º 123/2009 o cadastro deve abranger todas as infraestruturas 

aptas que sejam detidas ou estejam sob gestão de todas entidades identificadas no artigo 

2.º deste diploma. 
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 alojamento de cabos – e acessibilidade - de terceiros face à potencial 

situação de risco para a segurança da rede elétrica 

Referem ainda que as infraestruturas das redes de alta e média tensão não têm 

sido objeto de pedidos de acesso para a instalação de redes de comunicações 

eletrónicas de terceiros, por haver alguma consciência generalizada nos 

potenciais utilizadores da existência das limitações referidas. 

2) A EDP Distribuição discorda da necessidade de carregamento no SIIA de torres 

situadas em Edifícios Técnicos da rede nacional de distribuição em média tensão e 

alta tensão (RND). 

Não acolhido A ANACOM esclarece que o n.º 2 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 123/2009 determina 

que as entidades referidas no n.º 1 do artigo 24.º devem assegurar a disponibilização no 

SIIA da informação relativa ao cadastro contendo informação georreferenciada, completa 

e integrada de todas as infraestruturas por si detidas ou geridas que sejam aptas ao 

alojamento de redes de comunicações eletrónicas, «…garantindo a sua qualidade, 

fiabilidade, tempestividade e permanente atualização». Estabelece ainda a mesma 

disposição legal que as informações que em cada momento constam do sistema vinculam 

as entidades responsáveis pela sua elaboração e disponibilização (cfr. n.º 3 do artigo 25.º).  

A ANACOM esclarece, ainda, que, nos termos das alíneas b) e e) do artigo 2.º do DL 

123/2009 as disposições relativas ao SIIA se aplicam, entre outras, às entidades que 

atuam na área de distribuição e transporte de eletricidade ou que prestam serviços de 

produção, transporte ou distribuição de eletricidade, incluindo a iluminação pública, 

consequentemente, as obrigações previstas neste diploma não se dirigem apenas à EDP 

Distribuição, mas antes à generalidade das entidades que são detentoras ou estão 

encarregues da gestão de infraestruturas aptas, pelo que a regra tem de estar formulada 

em termos que se ajustem a todas. 
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Nestes termos, tendo em consideração a resposta ao contributo anterior, a ANACOM 

esclarece que a presente decisão tem como objetivo a adaptação dos objetos cadastrais 

do SIIA e dos respetivos elementos de caracterização às alterações introduzidas pelo DL 

92/2017 ao DL123/2009. Assim, a ANACOM reitera que esta não é a sede adequada para 

analisar e decidir sobre a aptidão das infraestruturas, mantendo-se, por conseguinte, a 

exigência de inclusão no SIIA de informação sobre as Torres que sejam infraestruturas 

aptas. Em caso de dúvida sobre a aptidão das infraestruturas, esta deve ser solucionada 

nos termos do que prevê o DL 123/2009, no seu artigo 24.º, n.º 5. 

A ANACOM releva que se trata de informação útil e fundamental não só para assegurar o 

acesso aberto e eficaz por parte das empresas de comunicações eletrónicas às 

infraestruturas aptas, como também para dotar as entidades do conhecimento das 

infraestruturas existentes. 

Assim entende a ANACOM não ser de acolher este contributo. 

3) A EDP Distribuição informa que não entende a consideração, para efeitos de 

carregamento no SIIA, do alargamento do conceito “Torre” aos elementos de suporte 

a traçados aéreos de energia elétrica de Alta Tensão (AT) e Muito Alta Tensão (MAT).  

— A ANACOM, tendo em consideração as respostas aos contributos anteriores, esclarece 

que no respeitante ao objeto de cadastro “Torre” as alterações ao DL 123/2009 

introduzidas pelo DL 92/2017 tiveram como impacto para o SIIA que este objeto passou 

de opcional a obrigatório. Neste sentido, houve necessidade de proceder ao ajuste deste 

objeto de forma a possibilitar que o SIIA esteja preparado para disponibilização da 

informação relativa aos elementos de suporte a traçados aéreos de energia elétrica de AT 

e MAT por se entender que estas infraestruturas são passíveis de ser utilizadas para o 

alojamento de cabos de comunicações eletrónicas como, por exemplo, cabos de fibra 

ótica. 
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Nesta sequência, a ANACOM esclarece que, nos termos das alíneas b) e e) do artigo 2.º 

do DL 123/2009 as disposições relativas ao SIIA se aplicam, entre outras, às entidades 

que atuam na área de distribuição e transporte de eletricidade ou que prestam serviços de 

produção, transporte ou distribuição de eletricidade, incluindo a iluminação pública. 

Acresce que é uma exigência que não se dirige apenas à EDP Distribuição, mas antes à 

generalidade das entidades que são detentoras ou estão encarregues da gestão de 

infraestruturas aptas, pelo que a regra tem de estar formulada em termos que se ajustem 

a todas. 

4) A EDP Distribuição informa que para o objeto “Torre”, o seu “Estado Operacional” 

seria do tipo “03 - objeto instalado e indisponível” e como tal a sua inserção no SIIA 

não teria qualquer utilidade, acrescentando, por outro lado, custos decorrentes da 

necessidade do carregamento e da atualização desse cadastro.  

Não acolhido A ANACOM esclarece que o elemento de caracterização “Estado Operacional” é 

obrigatório para todos os objetos cadastrais (com exceção do Troço Aéreo), por indicar 

informação útil para os objetivos do DL 123/2009.  

A ANACOM releva que se trata de informação útil e fundamental para que as empresas 

possam antecipar da disponibilidade das infraestruturas aptas para o alojamento das suas 

redes de comunicações eletrónicas. Acresce que é uma exigência que não se dirige 

apenas à EDP Distribuição, mas antes à generalidade das entidades que são detentoras 

ou estão encarregues da gestão de infraestruturas aptas, pelo que a regra tem de estar 

formulada em termos que se ajustem a todas as entidades. 

Releva-se, ainda, que esta solução faculta, desde logo, uma sinalização de situações em 

que os pedidos de análise de viabilidade e de acesso podem ter uma resposta negativa 

por parte da entidade detentora ou responsável pela gestão das infraestruturas, e, nessa 

medida é uma solução que beneficia, quer o detentor da infraestrutura, quer o beneficiário 

do direito de acesso, na medida em que o primeiro poderá evitar ter de dar resposta, nos 

prazos (de 10 dias – alínea b) do n.º 4 do artigo 24.º do DL n.º 123/2009) previstos na lei, 

a pedidos que à partida não têm viabilidade e os segundos não estarão a equacionar 
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soluções que não são à partida possíveis para a instalação das suas redes de 

comunicações eletrónicas. 

Assim, esta exigência representa um mecanismo importante para assegurar uma maior 

qualidade da informação disponibilizada e a celeridade e eficácia dos processos 

destinados a obter o acesso e utilização de infraestruturas aptas, em conformidade como 

que determina o artigo 25.º do DL n.º 123/2009, onde se prevê que as entidades referidas 

no n.º 1 do artigo 24.º devem assegurar a disponibilização no SIIA da informação relativa 

ao cadastro contendo informação georreferenciada, completa e integrada de todas as 

infraestruturas aptas, por si detidas ou geridas.  

Em consequência a ANACOM considera não ser de acolher este contributo.  

5) A EDP Distribuição informa que as entradas de edifícios técnicos são normalmente 

efetuadas através de cabos enterrados em vala e não por tubagem. Acresce ainda 

que a EDP Distribuição não dispõe da informação solicitada. Neste contexto, uma 

obrigatoriedade deste tipo aplicada aos edifícios técnicos pertencentes à RND 

obrigaria a um levantamento cadastral ao nível nacional, com os inerentes custos, 

sem aplicação à realidade. 

— A Entrada de Edifício é a ligação à fronteira de edifício e não o próprio edifício. Se a EDP 

Distribuição não tem conduta de ligação e, como tal, ponto de ligação, então não terá 

infraestrutura apta a cadastrar. 
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NOS Comunicações, S.A. 

1) A NOS Comunicações, solicita à ANACOM um prazo mínimo não inferior a 9 (nove) 

meses, contados desde a data de publicação, pela ANACOM, da especificação final 

associada à versão do SIIA que contemple as alterações objeto da presente consulta, 

para os operadores implementarem nos seus sistemas os desenvolvimentos e/ou 

alterações necessárias, realizarem os respetivos testes e carregarem a informação 

associadas às alterações ao Sistema de Informação de Infraestruturas Aptas (SIIA). 

Parcialmente 

acolhido 

Tal como já expresso relativamente a análoga observação apresentada pela Altice 

Portugal, a ANACOM, ponderados os argumentos apresentados, considera que o prazo 

de 90 dias previsto no SPD para que as entidades indicadas no n.º 2 do artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 123/2009 procedam à atualização da informação inserida no SIIA em 

conformidade com o que agora é fixado pode, efetivamente, não ser suficiente. 

Conclui-se, por isso, que será relevante fixar um prazo mais extenso para que as referidas 

entidades procedam à atualização da informação inserida no sistema, fazendo-se notar 

que, como é mencionado no SPD, a contagem deste prazo apenas se iniciará após 

implementação no sistema das alterações funcionais que tornem possível o cumprimento 

das obrigações de atualização de informação e não, como a NOS refere e propõe, a contar 

da data da publicação, pela ANACOM da especificação final. 

Assim, tendo presente que as entidades identificadas no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

123/2009 se encontram, já hoje, vinculadas a possuir e manter permanentemente 

atualizado um cadastro das infraestruturas aptas que detenham ou estejam sob sua 

gestão, devendo assegurar a inclusão no SIIA da informação constante do referido 

cadastro nos termos já fixados pela ANACOM e ponderado o teor e extensão das 

modificações agora operadas, entende-se que um prazo de 120 dias, contados a partir da 

implementação no sistema das alterações funcionais que tornem possível o cumprimento 

das obrigações de atualização de informação nos termos acima previstos será adequado 

e suficiente para que os destinatários assegurem o ajustamento da informação que 

incluem no SIIA, possibilitando, assim que, com a brevidade possível, todas as entidades 

destinatárias desta informação possam da mesma beneficiar.  
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De conformidade com o acima exposto, promoveu-se o ajustamento da decisão. 
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NOWO Communications, S.A. e a ONITELECOM – Infocomunicações, S.A. 

1) A NOWO e a ONITELECOM enviam, solicitando confirmação, o seu entendimento 

sobre o novo objeto cadastral “Entrada de Edifício” considerando que será utilizado 

unicamente para cadastrar as infraestruturas de acesso a edifícios detidos ou geridos 

por essas entidades (ex.: edifícios e polos técnicos de empresas de comunicações 

eletrónicas – “operadores”), excluindo as infraestruturas de entrada em edifícios que 

constituam propriedade de entidades não abrangidas pelo referido art.º 2º, tais como 

edifícios habitacionais, comerciais ou empresariais, mesmo se utilizadas por 

operadores. 

— A ANACOM esclarece que o entendimento expresso pela NOWO e pela ONITELECOM 

não vai ao encontro do que se pretendeu abranger no objeto cadastral “Entrada de Edifício, 

remetendo-se para a resposta dada ao ponto 1 da Altice Portugal, nesta tabela. 

Como já acima foi assinalado, em resposta às questões suscitadas pela Altice Portugal, 

este objeto cadastral “Entrada de Edifício” refere-se à terminação do troço de conduta 

entre a Câmara de Visita e a fronteira da rede de tubagem do edifício, não se confundindo 

com esta tubagem. Esta infraestrutura não constitui uma parte da rede de tubagem do 

edifício e, como tal, não é detida ou gerida pelos proprietários do edifício a que se refere 

a segunda parte da questão colocada, isto é edifícios que sejam propriedade de entidades 

não abrangidas pelo artigo 2.º do DL 123/2009. A Entrada de Edifício não integra a rede 

de tubagem do edifício a qual se inicia na Câmara de Visita Multi-operador [CVM], ver 

figura acima (resposta dada ao ponto 1 da Altice Portugal), sendo um ponto físico de 

ligação a esta. Assim, aplicar-se-á a todos os troços de conduta dos operadores, 

independentemente do tipo ou da titularidade do edifício. 

Nesta medida o conceito de Entrada de Edifício não coincide, portanto, com o que é 

apresentado pela NOWO e a ONITELECOM. Assim, reitera-se que as empresas estão 

obrigadas a elaborar e incluir no SIIA informações e cadastro das infraestruturas que 

detenham ou estejam sob a sua gestão abrangendo, portanto, se for o caso, as que aqui 

estão referidas. 

2) A NOWO e a ONITELECOM entendem, a propósito da definição de Troço Aéreo, 

haver questões de propriedade quando um operador necessita de registar em 

cadastro traçados que ligam postes ou torres suas a torres, postes ou fachadas que 

— Tal como constante do SPD, entende-se quanto ao objeto cadastral “Troço de traçado 

aéreo ou troço aéreo” como sendo “o conjunto de ligações aéreas entre postes ou torres 
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não são da propriedade do operador. Entendem que um operador só deve cadastrar 

as Torres e Postes que são sua propriedade ou estão sob sua gestão, mesmo que 

suportem cablagens que liguem a Torres ou Postes de outras entidades, já que no 

SIIA não se registam cablagens e outros equipamentos.  

Assim, argumentam que, mesmo que seja possível estabelecer fisicamente um 

caminho de cabos entre um Poste do operador e um Poste próximo de outra entidade, 

o operador deve terminar o registo do Traçado Aéreo nesse seu último Poste. Indicam 

ainda que o mesmo se pode dizer quanto a traçados envolvendo fachadas, que na 

grande maioria dos casos fazem parte de edifícios sob regime ITED e que não 

constituem propriedade de entidades abrangidas pelo art.º 2º do DL 123/2009. 

Também neste caso entendem que não deverá haver lugar ao registo em cadastro 

desses Troços de Traçado Aéreo. 

adjacentes, entre poste e fachada ou entre fachadas sendo representado em planta 

através de uma linha”.  

A ANACOM esclarece que nos termos do artigo 24.º, as entidades referidas no artigo 2.º, 

ambos do DL 123/2009, devem elaborar e disponibilizar no SIIA as informações das 

infraestruturas aptas que detenham ou estejam sob a sua gestão. 

No respeitante ao objeto cadastral Troço Aéreo bem como aos outros objetos cadastrais, 

o entendimento da ANACOM é de que a responsabilidade de disponibilização da 

informação no SIIA incumbe, necessariamente, às entidades referidas no artigo 2.º do 

diploma que são detentoras ou gestoras desses objetos. 

3) A NOWO e a ONITELECOM sugerem que no objeto cadastral “Entrada de Edifício” 

possa ser sinalizado com “0” o elemento de caracterização “Localização” nos casos 

em que não é possível identificar o arruamento. 

Acolhido No respeitante ao elemento de caracterização Localização para o objeto Entrada de 

Edifício a ANACOM remete-se para o ponto 5 da resposta da ANACOM dada à Altice 

Portugal.  

A ANACOM, atendendo ao contributo da NOWO e da ONITELECOM bem como ao da 

Altice Portugal, considera que é possível haver situações nas quais, em paralelo com o 

que se admite para Edifício Técnico, também para o objeto Entrada de Edifício a 

localização não se situa num Arruamento e como tal não tem N.º de Polícia, devendo 

nesses casos serem preenchidos com o valor “0”. Em consequência a tabela de elementos 

de caracterização foi alterada em conformidade. 
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OMTEL, Estruturas de Comunicações, S.A. 

1) A OMTEL entende que a aplicabilidade do novo objeto cadastral «Mastro» ao 

conjunto de infraestruturas detidas ou geridas por aquela empresa poderá não 

ser totalmente isenta de dúvidas e dificuldades. Indica que a grande amplitude 

dada ao conceito de “Mastro” no Projeto de Decisão recomendaria uma maior 

clarificação da sua diferenciação face a outros objetos cadastrais, em particular 

aos objetos “Poste” e “Torre”. Salienta, a este respeito, que a utilização 

generalizada destas estruturas no domínio da radiodifusão (em que podem ser 

parte do sistema radiante) e de forma mais marcada no domínio das 

telecomunicações móveis, conduziu ao longo do tempo a uma utilização 

generalizada de ambos os termos (“Torre” e “Mastro”) enquanto sinónimos, 

contribuindo para a diluição da importância da terminologia enquanto elemento 

definidor das diferenças existentes entre as várias tipologias estruturais. Perante 

a definição de Mastro, entende a OMTEL que a mesma parece poder ser 

aplicável, por exemplo, a um reservatório elevado de água, a um poste de 

madeira/betão/metal ou a uma coluna de iluminação pública. Podendo, portanto, 

um “Mastro” assumir uma multiplicidade de formas (em função do local onde o 

sistema radiante se encontrar instalado), entende a OMTEL que seria 

recomendável uma maior clarificação do âmbito compreensivo de cada um dos 

objetos cadastrais atrás assinalados. 

Ainda a este respeito, a OMTEL entende que, no que se refere à fixação de 

equipamentos e acessórios às infraestruturas por si detidas ou geridas, tem 

utilizado o termo “interface” para designar o conjunto de elementos que permitem 

Não acolhido A ANACOM concorda que a utilização na gíria técnica dos termos Poste, Mastro e Torre 

conjuntamente com a ausência de um normativo técnico que clarifique a utilização 

generalizada destes termos, tem, por vezes, conduzido a alguma sobreposição dos mesmos. 

Por esse motivo conduziu reuniões técnicas com diversas entidades detentoras ou que gerem 

este tipo de infraestruturas. Em resultado deste trabalho foram atualizadas ou elaboradas as 

respetivas definições, no respeitante à diferenciação entre “Mastro” e “Poste” releva-se, 

nomeadamente, que enquanto o objeto Mastro está fixado noutra infraestrutura, o objeto 

“Poste” assenta no solo. No respeitante à diferenciação entre “Mastro” e “Torre” releva-se que 

uma Torre é uma infraestrutura de dimensão suficiente para suportar mastros, não sendo o 

inverso verdadeiro.  

Em todo o caso, faz-se notar que o entendimento agora manifestado tem como pressuposto 

uma avaliação prévia de que a infraestrutura em questão é passível de ser considerada como 

uma infraestrutura apta considerando-se que neste domínio é importante ter presentes, quer 

o conceito consagrado na alínea h) do n.º 1 do artigo 3.º do DL 123/2009, quer as razões que 

determinam a exclusão operada pela alínea b) do n.º 2 do mesmo artigo, sendo de notar que 

a ANACOM mantem no seu sítio na Internet uma área relativa ao SIIA, que inclui, 

designadamente um conjunto de respostas a perguntas frequentes cuja consulta se 

recomenda para efeito de esclarecimento das entidades utilizadoras do sistema. 

 

Nessa medida, a ANACOM considera ser de manter as definições constantes do SPD, no 

respeitante a Mastro, Torre e Poste, que se integram no conceito de infraestruturas aptas e 

por isso estão mencionadas na alínea h) do n.º 1 do artigo 3.º do DL n.º 123/2009. Quanto ao 

termo interface, a que a OMTEL alude, considera-se, sem prejuízo de eventual evolução 
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fixar antenas e outros equipamentos de sistemas radiantes em torres, mastros, 

postes e fachadas de edifícios. 

A OMTEL solicita uma maior clarificação do âmbito de aplicação dos objetos 

cadastrais “Torre”, “Poste” e “Mastro. 

futura, que para efeitos das infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 

eletrónicas é bastante tratar-se de Mastros, Postes ou Torres no âmbito do DL 123/2009, pois 

pela descrição o que a OMTEL designa como interface aparenta ser apenas um elemento 

acessório para fixação de antenas e outros equipamentos radiantes a infraestruturas. 

Tendo em conta o exposto, entende a ANACOM ser de manter as definições constantes do 

SPD, pelo que não acolhe este contributo. 

2) A OMTEL entende, no que se refere à “Tabela de caracterização dos objetos 

cadastrais”, que o objeto “Torre” apresenta alguns elementos de caracterização 

que são merecedores de ajustamento, em concreto que:  

 não sendo aplicável ao objeto “Torre” o elemento “arruamento”, também 

não deverá ser aplicável o elemento “N.º de Polícia”, 

 que a inclusão em cadastro do elemento “traçado aéreo” (tal como 

consta da Tabela) deve manter-se em geral sinalizada como sendo 

“obrigatória”, ficando, porém, o seu preenchimento dependente da 

realidade concretamente aplicável a cada entidade. 

Quanto ao objeto cadastral “Mastro”, e adicionalmente às considerações feitas 

acima, a OMTEL entende que seria desejável o alinhamento dos seus elementos 

de caracterização com os relativos aos objetos “Torre” e “Poste”, com exceção 

do elemento “Dispositivos de Junção/Derivação”. 

Parcialmente 

acolhido 

A ANACOM considera, nomeadamente tendo em consideração os contributos recebidos, que 

os elementos de caracterização arruamento e n.º de polícia devem ser opcionais para o objeto 

Torre, pois que esta infraestrutura pode estar situada em local que não corresponda a um 

arruamento e, por conseguinte, não seja também identificado com um número de polícia. 

Nessa medida a ANACOM acolhe o contributo da OMTEL e altera a tabela de caracterização 

dos objetos cadastrais em conformidade, para que os elementos de caracterização 

Arruamento e N.º de Polícia passem a constar ambos como “não aplicável” (NA) para o objeto 

Torre. 

A ANACOM esclarece que, no respeitante ao objeto Torre, o elemento de caracterização 

“traçado aéreo” é de preenchimento obrigatório, devendo assim ser indicado para cada torre 

se suporta ou não traçado aéreo. Em consequência o contributo da OMTEL, no respeitante a 

esta parte, não foi acolhido. 

Quanto ao alinhamento dos elementos de caracterização dos objetos cadastrais “Mastro”, 

“Torre” e “Poste”, com exceção do elemento “Dispositivos de Junção/Derivação” proposto pela 

OMTEL, a ANACOM acolhe parcialmente este contributo pois que este alinhamento 

corresponde a uma melhor correspondência com o que se passa na realidade no respeitante 

aos elementos de caracterização: Localização, Georeferenciação, Afetação Principal, 

Detenção, Dimensão, Tipo de utilização, Estado Operacional e Estado de Ocupação, Nesta 
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medida a tabela de caracterização de objetos cadastrais foi alterada, em conformidade, para 

os elementos Localização, Dimensão e Tipo de utilização.  

3) A OMTEL informa que não existem quaisquer traçados aéreos que sejam por ela 

detidos ou geridos e por essa razão entende que a inclusão em cadastro do 

elemento “traçado aéreo” (tal como consta da Tabela) deve manter-se em geral 

sinalizada como sendo “obrigatória”, ficando, porém, o seu preenchimento 

dependente da realidade concretamente aplicável a cada entidade. 

— A ANACOM confirma o entendimento da OMTEL que apenas deve ser incluída informação de 

cadastro das infraestruturas que efetivamente sejam detidas ou geridas pelas entidades 

indicadas no artigo 2.º do DL 123/2009. 

4) A OMTEL entende que relativamente aos elementos “Estado operacional” e 

“Estado de ocupação” constantes da “Tabela de caracterização dos objetos 

cadastrais”, a informação a reportar ao SIIA no âmbito dos mesmos, tendo em 

conta a sua dependência face às características associadas a cada pedido em 

concreto de acesso, deverá assumir caráter meramente indicativo, vinculando-se 

cada detentor de infraestruturas passivas apenas à informação que preste na 

sequência dos pedidos concretos de acesso que lhe sejam dirigidos (e após a 

realização dos necessários estudos técnicos de viabilidade). 

— Nos termos do Decreto-Lei n.º 123/2009, as entidades referidas no n.º 1 do artigo 24.º devem 

garantir a qualidade, fiabilidade, tempestividade e permanente atualização da informação 

disponibilizada no SIIA. Neste contexto, a informação que em cada momento consta do 

Sistema – nomeadamente a informação relativa aos procedimentos e condições aplicáveis ao 

aceso e utilização das infraestruturas aptas - vinculam a entidade responsável pela sua 

elaboração e disponibilização, constituindo de resto contraordenação a inobservância destas 

obrigações. (cfr. artigos 25.º n.ºs 2 e 3 e 89.º, n.º 1, alínea p)). Assim, não sendo obrigatória a 

inclusão no SIIA da informação sobre o estado de ocupação, as entidades que detêm e gerem 

infraestruturas aptas não podem deixar de incluir no sistema a informação sobre o estado 

operacional. Em ambos os casos a informação deve ser exata. 

Importa em todo o caso enfatizar que, em linha com a preocupação manifestada pela OMTEL, 

o SIIA não substitui a necessidade de a jusante da plataforma, as empresas de comunicações 

eletrónicas interessadas no acesso às infraestruturas aptas cadastradas apresentarem pedido 

de informação às respetivas entidades detentoras ou gestoras. Veja-se a este propósito o 

regime previsto no artigo 24.º, n.º 4 do diploma em referência. Reitera-se que, não sendo 

obrigatório, a OMTEL pode incluir informação sobre o estado de ocupação caso, entenda fazê-

lo, uma vez que existe um campo de preenchimento facultativo para esse efeito 
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Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. 

1) A Vodafone informa que os seus mastros instalados em edifícios, estão ocupados 

a 100% por antenas suas. A Vodafone entende ainda que a inserção do objeto 

cadastral “Mastro” no SIIA afigura-se desnecessária e não justificada, na medida 

em que (i) a infraestrutura em causa está utilizada a 100%, não podendo ser 

partilhada e (ii) a partilha colocará em risco a segurança da infraestrutura. 

Não acolhido A ANACOM esclarece que a Vodafone deve incluir no SIIA informação do cadastro das 

infraestruturas aptas que detém ou que estejam sob sua gestão e que a obrigação de 

cadastrar (artigo 17.º, alínea b) e artigo 24.º n .º 1 e 2 do DL 123/2009) e de incluir a 

informação de cadastro no SIIA [artigo 24.º, n.º 3 e 25.º, n.º 2, por referência ao exigido no 

25.º, n.º 1, alínea c)] não está condicionada nem depende da existência de disponibilidade 

para a utilização das infraestruturas por terceiros, não sendo, por isso, razão que justifique o 

não cumprimento desta obrigação.  

Adita-se que, querendo, a Vodafone pode incluir no SIIA informação sobre o estado de 

ocupação da infraestrutura, já que existe um campo, de preenchimento facultativo, para esse 

efeito. 

Os riscos para a segurança da infraestrutura, bem como a inexistência de espaço disponível 

em consequência do estado de ocupação da mesma constituem fundamento de recusa do 

acesso à infraestrutura (vd. artigo 15.º) podendo essa recusa ser avaliada pela ANACOM nos 

termos do que prevê o artigo 16. º do DL 123/2009. 

Em consequência a ANACOM não acolhe este contributo. 

2) A Vodafone entende que não dispõe das coordenadas geográficas de cada mastro 

que detém, suportado em edifício ou noutra construção, mas apenas das 

coordenadas do edifício em causa. Entende ainda que o preenchimento da 

coordenada geográfica de cada mastro em edifício exigiria a colocação de equipas 

no terreno que efetuassem o levantamento on site dessa informação, em 

localizações geográficas muito distintas, bem como um esforço considerável de 

Não acolhido A ANACOM esclarece que a Vodafone deve incluir no SIIA informação do cadastro das 

infraestruturas aptas que detém ou que estejam sob sua gestão e que a obrigação de 

cadastrar (artigo 17.º, alínea b) e artigo 24.º n.º 1 e 2 do DL123/2009) e de incluir informação 

de cadastro no SIIA [artigo 24.º, n.º 3 e 25.º, n.º 2, por referência ao exigido no 25.º, n.º 1, 

alínea c)] se aplica a todas as entidades identificadas no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

123/2009 e como tal, também à Vodafone. Adicionalmente a ANACOM salienta-se que nos 
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atualização permanente das bases de dados. A Vodafone acresce ainda que 

detém mastros afastados um ou dois metros uns dos outros, sendo que a maioria 

dos equipamentos GPS usados não apresentam este nível de precisão.  

A Vodafone entende que os expedientes exigidos têm implicações económicas 

relevantes que não são justificáveis atento o facto de, tal como explicitado supra, 

as infraestruturas não serem partilháveis.  

A Vodafone entende ainda que a inserção de informação sobre mastros em 

edifícios no SIIA se revela, consequentemente, uma medida desproporcional, (i) 

por não se revelar o meio adequado ao fim visado (i.e. a partilha dessa 

infraestrutura), (ii) não é uma medida necessária ou indispensável à prossecução 

do mesmo fim e (iii) os inconvenientes por ela causados são sobejamente 

superiores aos potenciais benefícios que dela decorreriam. 

termos do n.º 2 do artigo 25.º, deste diploma, as entidades referidas no n.º 1 do artigo 24.º 

devem garantir a qualidade, fiabilidade, tempestividade e atualização desta informação. 

Nesta medida, releva-se que o cadastro das infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 

comunicações eletrónicas que se pretende construir através do SIIA utiliza uma escala igual 

à da cartografia empregue na elaboração dos instrumentos de planeamento territorial, 

designadamente dos Planos Diretores Municipais (PDM) e que corresponde a uma escala 

1:10.000, os quais devem ser conformes com a especificação da Direção-Geral do Território, 

DGT, 2013‐06‐01 - Cartografia e Ortofotocartografia à Escala 1:10000 - Normas técnicas de 

produção e reprodução. Nesta escala 1:10.000 de cartografia, todos os objetos e/ou 

distâncias maiores ou iguais a 1 metro estão obrigatoriamente representados. 

Nestes termos, a ANACOM esclarece que a presente decisão tem como objetivo a adaptação 

dos objetos cadastrais do SIIA e dos respetivos elementos de caracterização às alterações 

introduzidas pelo DL 92/2017 ao DL123/2009. 

 

A ANACOM releva que se trata de informação útil e fundamental para permitir às empresas 

de comunicações eletrónicas o conhecimento das características das infraestruturas 

existentes, habilitando-as com elementos que permitem, não só a avaliação do interesse das 

mesmas para a instalação das suas redes de comunicações eletrónicas, mas também 

equacionar soluções que permitam um acesso aberto e eficaz às mesmas.  

 

Considera-se assim que o cumprimento desta obrigação, envolvendo um encargo para o 

detentor das infraestruturas, comporta benefícios que não podem deixar de ser considerados. 

Desde logo, ao proceder ao cadastro completo destas infraestruturas a Vodafone ficará 

preparada e habilitada com informação relevante para possíveis futuras utilizações das 

mesmas considerando a evolução tecnológica das comunicações eletrónicas em termos de 
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banda larga, permitindo-lhe também equacionar, por um lado, o desenvolvimento de ofertas 

sobre as suas infraestruturas, e por outro, na medida em que esta obrigação é aplicável a 

todos os detentores de mastros, o acesso a idênticas infraestruturas detidas ou geridas por 

outras entidades. Entende-se, por isso, que os encargos decorrentes desta exigência são 

justificados e mitigados com os benefícios que da mesma advêm. 

Adicionalmente, a ANACOM esclarece que o SIIA deverá estar preparado para a 

disponibilização da informação relativa às infraestruturas passíveis de ser utilizadas para o 

alojamento ou manutenção de cabos de comunicações eletrónicas, equipamentos ou 

quaisquer recursos de redes de comunicações, bem como dispositivos de derivação, juntas 

ou outros equipamentos necessários à transmissão de comunicações eletrónicas naquelas 

redes. 

Em consequência a ANACOM não acolhe este contributo. 

3) A Vodafone informa que o objeto “Entrada de Edifício” suscita-lhes dúvidas quanto 

à realidade a que o mesmo respeita 

— A ANACOM remete para a resposta dada ao ponto 1 da Altice Portugal, esclarecendo que a 

noção de Entrada de Edifício a cadastrar refere-se à terminação do troço de conduta entre a 

Câmara de Visita e a fronteira da rede de tubagem do edifício , não se confundindo com esta. 

4) A Vodafone considera que não estando a infraestrutura designada por “Entrada de 

Edifício” abrangida pela ORAC - oferta sujeita a um regime legal mais exigente, 

que resulta da Lei n.º 5/2010, de 10 de fevereiro, na sua atual redação, e das 

medidas adotadas pela ANACOM ao abrigo do seu artigo 26.º - questiona-se se a 

mesma (i) constituirá uma infraestrutura partilhável, (ii) em que medida a inserção 

deste novo objeto cadastral, no âmbito do SIIA, permitirá o acesso à mesma, e, 

consequentemente (iii) se os respetivos elementos de caracterização deverão ser 

de preenchimento obrigatório. 

— A ANACOM esclarece que o objeto Entrada de Edifício é uma infraestrutura apta, nos termos 

da alínea h) do n.º 1 do artigo 3.º do DL 123/2009, em resultado das alterações introduzidas 

pelo DL 92/2017. 

A ANACOM informa que nos termos da alínea b) do artigo 17.º e do artigo 24.º, as entidades 

referidas no artigo 2.º, ambos do DL 123/2009, devem elaborar, possuir e manter 

permanentemente atualizado um cadastro do qual conste informação descritiva e 

georreferenciada das infraestruturas aptas que detenham ou estejam sob a sua gestão, bem 

como disponibilizar no SIIA as informações.  
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A Vodafone ressalta ainda que não dispõe de registo em cadastro quanto ao objeto 

“Entrada de Edifício” e não sendo claro se, e em que medida, esse tipo de 

infraestrutura é partilhável, questionam se será adequada a inclusão da mesma 

No respeitante ainda ao que se entende por Entrada de Edifício remete-se para o ponto 1 da 

resposta da ANACOM dada à Altice Portugal, pela qual se pode verificar que a Entrada de 

Edifício é uma infraestrutura que pode, nomeadamente, acomodar passagem de cabos de 

comunicações de diversos operadores sendo, consequentemente, partilhável.  Justificando-

se, por isso, a inclusão de informação referente às mesmas no SIIA. 

5) A Vodafone no respeitante ao elemento de caracterização “Traçado” e, em 

particular, ao que se refere a “traçado aéreo” não concorda que este seja de 

preenchimento obrigatório para os objetos cadastrais Mastro e Torre, indicando 

que os mesmos pelas suas características técnicas e dimensionamento não se 

destinam a suportar traçado aéreo, pelo que campo deverá ser Não aplicável” 

(NA). 

Parcialmente 

Acolhido 

O contributo da Vodafone foi parcialmente acolhido, ou seja, para o objeto Mastro a ANACOM 

considera que na realidade o mesmo não suporta traçado aéreo razão pela qual o contributo 

foi acolhido no respeitante ao objeto, sendo a Tabela de Caracterização dos Objetos 

Cadastrais alterada em conformidade. 

Quanto ao objeto Torre, recorda-se que como decorre da sua definição esta é uma 

infraestrutura física destinada ou passível de ser utilizada para a instalação de mastros ou 

elementos radiantes de redes de comunicações eletrónicas ou de suporte a traçados aéreos 

de energia elétrica de alta e muito alta tensão. Considerando as realidades que são 

abrangidas por esta definição e, em particular, o facto de esta infraestrutura poder ser usada 

para suporte a traçados aéreos de energia elétrica, a ANACOM mantém o valor previsto na 

Tabela de Caracterização dos Objetos Cadastrais, ou seja, o preenchimento deste elemento 

continua a ser obrigatório (OBR). 

6) A Vodafone entende no que concerne ao elemento de caracterização Dimensão 

quando referente ao objeto Mastro que o comprimento e a altura do mastro 

referem-se à mesma realidade pelo que não devem ser ambos campos de 

preenchimento obrigatário. Sugere assim que o campo “comprimento” seja Não 

Aplicável (NA). 

Acolhido Relativamente ao que é referido pela Vodafone sobre o elemento de caracterização 

Dimensão para o objeto Mastro, a ANACOM entendeu acolher o que é referido pela empresa 

aproximando os elementos de caracterização de Mastro, Poste e Torre, por considerar que 

altura se refere à dimensão de um corpo, considerado verticalmente, da base ao topo. Em 

conformidade a tabela de caracterização de objetos cadastrais foi alterada. 



Pág.:33 

 

7) A Vodafone, questiona se será proporcional impor uma obrigação de recolha on 

site do dado “cota” de cada mastro, a qual acarretará um custo considerável para 

a Vodafone e cuja utilidade da informação, seria questionável. 

Não acolhido A ANACOM esclarece que a Vodafone deve incluir no SIIA informação do cadastro das 

infraestruturas aptas que detém ou que estejam sob sua gestão e que a obrigação de 

cadastrar (artigo 17.º, alínea b) e artigo 24.º n.º 1 e 2 do DL123/2009) e de incluir informação 

de cadastro no SIIA [artigo 24.º, n.º 3 e 25.º, n.º 2, por referência ao exigido no 25.º, n.º 1, 

alínea c)] se aplica a todas as entidades identificadas no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

123/2009 e como tal, também à Vodafone. Adicionalmente a ANACOM esclarece que nos 

termos do n.º 2 do artigo 25.º, deste diploma, as entidades referidas no n.º 1 do artigo 24.º 

devem garantir a qualidade, fiabilidade, tempestividade e atualização desta informação. 

No respeitante aos Mastros, considerando que a sua utilização é fundamentalmente para 

fixação de elementos radiantes a ANACOM entende ser fundamental conhecer-se a cota a 

que está cada mastro até pela sua utilização para efeitos de rádio. 

Nestes termos, a ANACOM esclarece que a presente decisão tem como objetivo a adaptação 

dos objetos cadastrais do SIIA e dos respetivos elementos de caracterização às alterações 

introduzidas pelo DL 92/2017 ao DL123/2009. 

A ANACOM releva que se trata de informação útil e fundamental para permitir às empresas 

de comunicações eletrónicas o conhecimento das características das infraestruturas 

existentes, habilitando-as com elementos que permitem, não só a avaliação do interesse das 

mesmas para a instalação das suas redes de comunicações eletrónicas, mas também 

equacionar soluções que permitam um acesso aberto e eficaz às mesmas.  

Considera-se assim que o cumprimento desta obrigação, envolvendo um encargo para o 

detentor das infraestruturas, comporta benefícios que não podem deixar de ser considerados. 

Desde logo, ao proceder à caracterização dos mastros que detém ou gere com a informação 

relativa a cota, a Vodafone ficará preparada e habilitada com informação relevante para 
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possíveis futuras utilizações das mesmas considerando a evolução tecnológica das 

comunicações eletrónicas em termos de banda larga, permitindo-lhe também equacionar, por 

um lado, o desenvolvimento de ofertas sobre as suas infraestruturas, e por outro, na medida 

em que esta obrigação é aplicável a todos os detentores de mastros, melhor avaliar e decidir 

quanto ao acesso a idênticas infraestruturas detidas ou geridas por outras entidades. 

Entende-se, por isso, que os encargos decorrentes desta exigência são justificados e 

mitigados com os benefícios que da mesma advêm. 

Adicionalmente, a ANACOM esclarece que o SIIA deverá estar preparado para a 

disponibilização da informação relativa às infraestruturas passíveis de ser utilizadas para o 

alojamento ou manutenção de cabos de comunicações eletrónicas, equipamentos ou 

quaisquer recursos de redes de comunicações, bem como dispositivos de derivação, juntas 

ou outros equipamentos necessários à transmissão de comunicações eletrónicas naquelas 

redes. 

Em consequência a ANACOM não acolhe este contributo. 

 


