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Canal Técnico Rodoviário
A Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) é, na rede rodoviária nacional que lhe foi concessionada pelo Estado, a
entidade gestora do Canal Técnico Rodoviário, doravante designado por CTR, infraestrutura de alojamento de
redes de comunicações eletrónicas instalada no subsolo da zona da estrada, ou em perfil de calha em obras de
arte.
Nos termos do Decreto-lei 123/2009, de 21 de maio, os procedimentos de acesso ao CTR passam a estar
integrados na “Oferta de Referência de Acesso a Infraestruturas e Serviços de Canal Técnico Rodoviário da IP”
(ORIP – CTR), cuja aceitação pelos operadores está sujeita à assinatura de um contrato de Prestação de Serviços
para “Acesso a Infraestruturas e Serviços de Canal Técnico Rodoviário”, conforme documentação disponível
nesta página.
A ORIP - CTR, uma vez aceite formalmente pelos operadores de telecomunicações, define o acesso e utilização
das infraestruturas sob gestão da IP para instalação de cabos e equipamentos de telecomunicações. Neste
mesmo âmbito são também regulados o acesso às infraestruturas, para reparação, manutenção ou remoção dos
seus cabos e equipamentos.
O procedimento de solicitações é iniciado através do Portal de Licenciamento da IP, estando em curso uma
atualização para disposição de uma plataforma específica para maiores níveis de eficiência e de interação com os
operadores de telecomunicações.
Opções de acesso ao Portal de Licenciamento:

Consulta de processos anteriores a maio de 2018 [1]
Registo e consulta de processos, licenças, agendamento de vistorias, alteração de dados pessoais,
submissão de processos ORIP-CTR, etc. [2]

Documentação
[3]
ORIP – CTR Oferta de Referência de Acesso a Infraestrutura e Serviços de Canal Técnico Rodoviário [3] 516.88
KB
[4]
ORIP – CTR Anexo I - Procedimentos Técnicos [4] 323.14 KB
[5]
ORIP – CTR Anexo II - Regras de Faturação [5] 234.82 KB
[6]
ORIP – CTR Anexo III - Formulários [6] 274.61 KB
[7]
ORIP – CTR Anexo IV - Minuta de Contrato [7] 311.78 KB
[8]
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Manual de Construção do Canal Técnico Rodoviário – Instrução Técnica [8] 1.44 MB
[9]
Condições Técnicas Especiais [9] 912.56 KB
[10]
Manual de Sinalização Temporária JAE 1997 - Tomo I - Estrada [10] 20.4 MB
[11]
Manual de Sinalização Temporária JAE 1997 - Tomo II - Estrada [11] 12.67 MB
[12]
Formulário Plano Sinalização Temporária [12] 1.43 MB
[13]
Solicitação de Intervenção [13] 2.93 MB
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