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1. Preços de leitura extraordinária (Art.º 282 do RRC) 
 

Cliente Horário Preços (euro) 

BTN Dias úteis (08:00 às 17:00 horas) 7,51 € 

 
Dias úteis (17:01 às 22:00 horas) 29,66 € 

 
Sábados, Domingos e Feriados (09:00 às 17:00 horas) 29,66 € 

Aos valores indicados é acrescido o IVA à taxa legal em vigor. 

 
2. Quantia mínima a pagar em caso de mora (Art.º 67 do RRC) 
 

Atraso no pagamento Preços (euro) 

Até 8 dias 1,25 € 

Mais de 8 dias 1,85 € 

Os prazos referidos são contínuos. 

 
3. Preços de ativação do fornecimento a instalações eventuais (Feiras, Festas e Circos – Art.º 

147 do RRC) 

 

Cliente Serviços Preços (euro) 

BTE 
Ativação de instalações eventuais 

119,39 € 

BTN 53,85 € 

Aos valores indicados é acrescido o IVA à taxa legal em vigor. 

 
4. Preços para visitas às instalações dos clientes (Valor não estipulado pela ERSE) 

 

Cliente Preços (euro) 

BTN, BTE 27,80 € 

Aos valores indicados é acrescido o IVA à taxa legal em vigor. 

 
5. Preços para assistência técnica (Valor não estipulado pela ERSE) 

 

Cliente Preços (euro) 

BTN, BTE 27,80 € 

Aos valores indicados é acrescido o IVA à taxa legal em vigor. 

 
6. Valores máximos para verificação da qualidade da energia elétrica 
 

Cliente Valor máximo (em euros) 

BTN 26,16 € 

BTE 220,76 € 

Aos valores indicados é acrescido o IVA à taxa legal em vigor. 



  

Preços para serviços específicos a prestar pela CEL 
(de acordo com o estipulado pela ERSE para 2023) 

 

Página | 2 
 

 

7. Preços dos serviços de interrupção e restabelecimentos de energia elétrica 
 

Cliente Serviços Preços 

BTE Intervenção ao nível do ponto de alimentação:        

 Interrupção / Restabelecimento 37,41 € 

 
Adicional para a operação de enfiamento / desenfiamento 
de derivação 

14,04 €                                          

 Intervenções técnicas especiais ao nível do ramal:   

 Chegadas aéreas  

 Interrupção / Restabelecimento 35,08 € 

 Chegadas subterrâneas  

 Interrupção / Restabelecimento 61,07 € 

 
Adicional para restabelecimento urgente do fornecimento 
de energia elétrica nos prazos previstos no RQS 

45,47 € 

BTN Intervenção ao nível do ponto de alimentação:  

 Interrupção / Restabelecimento 12,54 € 

 
Adicional para a operação de enfiamento / desenfiamento 
de derivação 

14,04 €                                          

 Intervenções técnicas especiais ao nível do ramal:  

 Chegadas aéreas  

 Interrupção / Restabelecimento 16,58 € 

 Chegadas subterrâneas  

 Interrupção / Restabelecimento 61,07 € 

 
Adicional para restabelecimento urgente do fornecimento 
de energia elétrica nos prazos previstos no RQS 

35,42 € 

Aos valores indicados é acrescido o IVA à taxa legal em vigor. 

 
8. Preços dos serviços de alteração temporária de potência contratada remotamente 
 

Cliente Serviços Preços 

BTN Alteração temporária da potência contratada de forma remota: 

 Redução temporária da potência contratada para 1,15 kVA 3,16 € 

 Interrupção de fornecimento remoto 3,16 € 

 Restabelecimento de fornecimento remoto* 3,16 €                                          

 Reposição da potência contratada* 3,16 € 

* Caso ocorra o restabelecimento de fornecimento em simultâneo com a reposição de potência 
contratada só pode ser cobrado o valor correspondente a uma das ações remotas. 

Aos valores indicados é acrescido o IVA à taxa legal em vigor. 
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9. Preço da operação de desselagem e resselagem para acesso à porta série de comunicação 
dos equipamentos de medição 

 

Cliente Serviços Preços 

BTN 
Operação de desselagem e resselagem para acesso à porta 
série de comunicação dos equipamentos de medição 

15,03 € 

Aos valores indicados é acrescido o IVA à taxa legal em vigor. 

 
10. Preço dos serviços de interrupção e restabelecimento remotos 
 

Cliente Serviços Preços 

BTN Interrupção / Restabelecimento 3,16 € 

 
Adicional para restabelecimento urgente do fornecimento 
de energia elétrica nos prazos previstos no RSRI 

3,16 € 

Aos valores indicados é acrescido o IVA à taxa legal em vigor. 

 
11. Preço dos serviços de recolha pontual de diagramas de carga de instalações de consumo 

dotadas de equipamento de medição inteligente não integradas em redes inteligentes 
 

Cliente Serviços Preços 

BTN Recolha pontual de diagramas de carga 31,79 € 

Aos valores indicados é acrescido o IVA à taxa legal em vigor. 

 
12. Preços dos serviços de aquisição dos equipamentos de medição inteligentes, pelos 

autoconsumidores, aos ORD BT 
 

Cliente Serviços Preços 

BTN Aquisição dos equipamentos de medição inteligentes:  

 Contagem trifásica 102,92 € 

 Contagem monofásica 78,43 € 

Aos valores indicados é acrescido o IVA à taxa legal em vigor. 

 
13. Preço de instalação urgente de equipamentos de medição do regime de autoconsumo  
 

Cliente Serviços Preços 

BTN 
Instalação urgente dos equipamentos de medição de 
autoconsumo 

15,03 € 

Aos valores indicados é acrescido o IVA à taxa legal em vigor. 

 


