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Aspetos relativos à implantação de 
redes de comunicações eletrónicas e 
respetivas infraestruturas
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O SIIA é a plataforma que permite o acesso à informação

sobre infraestruturas aptas ao alojamento de redes de

comunicações eletrónicas.

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, custos e impactos no espaço público decorrentes

da sua construção coordenada.

SIIA 

Sistema de Informação de Infraestruturas Aptas  
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O SIIA é, assim, a ferramenta que permite que

empresas de comunicações eletrónicas consigam, de

forma mais rápida e aproveitando sinergias resultantes

da existência de infraestruturas aptas instaladas e

conhecidas, desenvolver no território nacional as suas

redes e, dessa forma, fazer chegar os seus serviços de

comunicações a um maior número de clientes.

SIIA 

Sistema de Informação de Infraestruturas Aptas 
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SIIA 

Sistema de Informação de Infraestruturas Aptas Todas as Entidades credenciadas no SIIA têm a obrigatoriedade de

colocarem a sua informação no SIIA e de a manter

permanentemente atualizada:

✓ Cadastro contendo informação completa e georreferenciada

de todas as infraestruturas aptas ao alojamento de redes de

comunicações eletrónicas;

✓ Procedimentos e condições aplicáveis ao acesso e utilização

das infraestruturas aptas;

✓ Informações dos anúncios de construção de novas condutas e

outras infraestruturas aptas;

✓ Informação sobre os procedimentos e condições de que

depende a atribuição de direitos de passagem para a

construção de infraestruturas aptas.
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Ter acesso ao SIIA e permanente disponibilização /

atualização da seguinte informação:

• procedimentos para atribuição de direitos de

passagem (n.º 3 do artigo 6.º);

• anúncios da construção de infraestruturas aptas

(n.º 3 do artigo 9.º);

• cadastro contendo informação georreferenciada,

completa e integrada de todas as infraestruturas

aptas ao alojamento de redes de comunicações que

detenham ou estejam sob a sua gestão (n.º 3 do

artigo 24.º);

Obrigações legais - DL n.º 123/2009, de 21 de maio

Obrigações de todas as entidades referidas 
no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21.05
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Ter acesso ao SIIA e permanente disponibilização /

atualização da seguinte informação:

• procedimentos e condições aplicáveis ao acesso e

utilização de cada uma das referidas infraestruturas,

incluindo, quando existentes, as instruções técnicas

a que fique sujeita a instalação de equipamentos e

sistemas de redes de comunicações eletrónicas

naquelas infraestruturas (artigos 18.º e 21.º e n.º 5

do artigo 25.º).

Obrigações legais - DL n.º 123/2009, de 21 de maio

Obrigações de todas as entidades referidas 
no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21.05
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• Cumprimento das obrigações fixadas no DL

123/2009;

• Agilização de procedimentos na interação dos

operadores com as autarquias;

• Harmonização de procedimentos e taxas municipais

associadas;

• Definição de um ponto único de contacto nas

autarquias para estas matérias de âmbito

específico;

Boas práticas
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• Simplificação dos procedimentos para facilitar a

coordenação dos trabalhos de desenvolvimento das

redes não adicionando aos requisitos aos

legalmente fixados outros (regulamentação local)

que causem entropia.

Estamos aqui para o ajudar em qualquer situação

21 001 41 20 | suporte.siia@anacom.pt

Boas práticas


