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AÇÃO À RE
EDE ELÉTR
RICA DA CE
EL

LIG
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CO
ONDIÇÕES GE
ERAIS E EXEM
MPLOS
Para obtenção de ligaçã
ão elétrica da sua instalação à rede pública
p
de distribuiç
ção da CEL
(ramal ou baixada) deverá ser definida
a a potência a requisitar
r
e entreg
gar alguns
umentos, sem os quais não será possív
vel a ligação da ene
ergia elétrica.
docu
A potência a contratar posteriormente
p
não poderá ser superiorr à potência requisittada.
A. Documentação a apresentar
a
na CEL
L para efetuar o pe
edido para novas liigações
1. Ficha eletrotécnica da instalação de uttilização assinada por
p técnico credenciado;
2. Termo de respons
sabilidade pela ex
xecução e/ou exploração e/ou certiificação da
instalação pela entidade inspetora (Ce
ertiel) – Conforme o caso;
3. Fotocópia do cartão
o do técnico responsável e do BI (ou CC);
C
4. Licença de obras ou prova de que não
o carece de licença;
5. Pedido de orçamen
nto para Ramal / Ba
aixada em Baixa Ten
nsão (CEL Mod. 43).

Para esclarecimentos adicionaiis contactar os serviço
os técnicos e administtrativos da CEL:

Efe
etuado o pedido de
e orçamento, este será apresentado num prazo de 15
5 dias úteis
(po
odendo ser aprova
ado um prazo superior por questõe
es técnicas), desd
de que as
con
ndições da instala
ação reúnam as condições técnica
as e legais para poder ser
dev
vidamente orçamen
ntada. Assim, deve
erão estar instalada
as no local as infrraestruturas
nec
cessárias ao estabe
elecimento do rama
al e instalação do equipamento
e
de contagem, de
aco
ordo com as indic
cações a fornecer pelos serviços té
écnicos da CEL. Caso
C
estas
con
ndições não se enc
contrem reunidas, a orçamentação não
o poderá ser efetua
ada até que
tod
das as condições téc
cnicas da responsa
abilidade do cliente estejam
e
concluídas.

Cooperatiiva Eléctrica de Loureiro, CRL

B. Orçamento a apresentar pela CEL

Rua Dr. S
Sá Carneiro, 830

Serão incluídas nes
ste orçamento in
nformações de ca
aráter técnico e financeiro,
nom
meadamente:

3720-062 Loureiro OAZ
Tel.

(351) 256 692 318
(351) 256 691 140

Fax

(351) 256 691 417

1. Condições técnicas
s de ligação;
ão necessários, com
m dimensões e cara
acterísticas;
2. Elementos de ligaçã
3. Materiais a utilizar

@celoureiro.com
Correio elletrónico: celoureiro@

ntes a:
4. Encargos respeitan

Para maiss informações consultar o Regulamento das
s Relações Comerciais em WWW.ERSE.PT
T.
Elaborado:

Aprovado:

Rev.:

Data:

a) Elementos de Uso
U Exclusivo: com comprimento máxim
mo de 30 metros. Poderão
P
ser
construídos pelo requisitante (Ver C). Se a construçã
ão ficar a cargo da
a CEL, será
ela a orçamenta
ar estes custos;
b) Elementos de Uso Partilhado: esttes elementos serão
o construídos pela CEL, salvo

CEL Mod. 1
108/0

CEL
L Mod. 108/0

LIGA
AÇÃO À RE
EDE ELÉTR
RICA DA CE
EL
se
e existir acordo com
m o requisitante, cas
so em poderão ser construídos por estte. Os
cu
ustos dos elementtos de Uso Partilha
ado são fixados pe
ela ERSE e atualizzados
anualmente pela CEL com base na infla
ação.

LIG
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R
ELÉT
TRICA DA CEL
emplos gráficos parra melhor entendimento.
Exe

c) C
Comparticipação na
as Redes: é um valor relativo a cada kVA da pottência
re
equisitada, fixado p
pela ERSE e atualizado anualmente pela CEL com base na
in
nflação;
d) S
Serviços de ligação
o: é um valor es
stabelecido pela E
ERSE e inclui esttudos,
orçamentos e fiscalizzação de obra;
e) E
Encargos devidos a terceiros: poderão
o surgir em situações muito específicas e
se
erão analisados casso a caso.
5. Valida
ade da proposta.
C. Construção pelo clientte dos elementos de Uso Exclusivo
o (e do Uso Partilhado,
com o acordo com ORD
D)

Figura 1 – Exemplo
E
de uso exclusivo e uso partilha
ado em rede aérea

No caso
o de o cliente optar pela administração
o direta dos elemen
ntos de Uso Exclussivo (e
Uso Parrtilhado, por acordo
o com a CEL) deve
erá solicitar à CEL o estudo que servviu de
base à e
elaboração do orçam
mento, incluindo o traçado. O requisita
ante deverá comun
nicar à
CEL, com
m uma com uma antecedência mínima de 10 dias a data
a de início dos trabalhos.
A fiscalizzação da obra é a ccargo da CEL.
Em quallquer dos casos, deverá ser aceite o orçamento por pa
arte do requisitante. Esta
aceitação é feita mediante o integral pagamen
nto do orçamento, a
após o qual é efetuado o
ramal/ba
aixada dentro doss prazos legais estabelecidos
e
e p
presentes no respetivo
orçamen
nto.
Figura 2 – Exemplo de uso exclusivo e uso partilhado em
m rede aérea/subterrrânea

mplo de uso exclusiivo e uso partilhado
o em rede subterrân
nea
Figura 3 – Exem
CEL Mod. 1
108/0

CEL
L Mod. 108/0

