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FORMULÁRIO DE PEDIDO DE CONDIÇÕES DE LIGAÇÃO À REDE MT E AT  
DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR 

 
1.  Elementos identificativos do cliente 

Designação Social  

Morada 
(rua, número polícia) 

 

Código Postal  Localidade  

Número Identificação Fiscal  CAE  

Nome de contacto  

Telemóvel  E-mail  

 
2.  Elementos identificativos do técnico responsável 

Projetista ☐ . Técnico Responsável de Exploração ☐ . Consultor Técnico ☐ . Outro (especifique) ☐  >>  

Nome  

Número Identificação Fiscal  Telemóvel  

Nº DGEG  E-mail  

 

3.  Elementos identificativos da instalação 

Instalação existente ☐  >> Código Ponto Entrega (CPE)  

Nova instalação ☐  >> 
Morada 
(rua, número polícia)  

Código Postal  Localidade  

Freguesia  Concelho  

 
4.  Elementos caracterizadores da instalação 

Coordenadas geográficas da instalação 
(coordenadas decimais tipo WGS84) 

Longitude 
(coord. x) 

 
Latitude 
(coord. y) 

 

Tipo de Pedido Nova Ligação ☐ Aumento de Potência ☐ Redução de Potência ☐ 

Tipo de instalação 
PT Aéreo 
☐ 

PT em Cabina 
☐ 

Subestação AT/MT 
☐ 

Potência Total Instalada (kVA) 
(soma total da potência instalada) 

 
Potência 
Requisitada (kVA) 

 
Nível 
tensão 

MT ☐ AT ☐ 

 

5.  Outros requisitos da ligação 

Requisitos adicionais Alimentação de recurso ☐   

Condicionalismos técnicos 
adicionais 

 

Breve descrição do projeto / 
utilização de energia 

 

 
Anexos a apresentar: 
- Planta com a localização exata do ponto de entrega e polígono do recinto onde se insere a instalação elétrica, com indicação dos acessos;  
- Esquema unifilar AT e/ou MT e desenho (planta) do posto de transformação MT/BT ou subestação AT/MT, com o respetivo equipamento; 
 
 

Requisitante 
 
 
 
_______________________________, _____ de __________________ de   _________                         ______________________________ 
 
 
Enviar para:  
PCL.MT@E-REDES.PT e/ou GESTOR DE CLIENTE  
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Nota Informativa – Tratamento de Dados 

 
Os dados pessoais recolhidos serão tratados pela E-REDES exclusivamente para assegurar o cumprimento de 
obrigações legais e interesses legítimos da E-REDES, no âmbito das seguintes finalidades de tratamento: Ligações às 
redes e Acesso às redes. 
 
Os dados pessoais serão tratados apenas durante o período estritamente necessário para a prossecução das 
finalidades para as quais foram recolhidos, sendo conservados pelo prazo máximo de 20 anos no âmbito da primeira 
finalidade e durante toda a existência do Código de Ponto de Entrega e do Registo do Ponto de Entrega no âmbito da 
segunda finalidade.  
 
É garantido ao titular dos dados o direito de acesso, retificação e limitação dos seus dados pessoais, bem como o 
direito de oposição ao tratamento, portabilidade e esquecimento, sempre que o exercício desses direitos não seja 
incompatível com o cumprimento das finalidades enunciada e com as obrigações legais de manutenção e conservação 
de dados. Para o exercício de tais direitos, o titular dos dados deverá dirigir um pedido, por escrito, à E-REDES, através 
dos contactos oficiais publicado no site da E-REDES ou dirigir-se a qualquer loja da E-REDES. 
 
A E-REDES poderá transmitir os dados a entidades subcontratantes, que tratarão exclusivamente os dados para as 
finalidades estabelecidas pela E-REDES e em observância das instruções por esta emitidas, cumprindo rigorosamente 
as normas legais sobre proteção de dados pessoais, segurança da informação e demais normas aplicáveis.  
 
Caso considere que a E-REDES, de alguma forma, não assegurou os direitos de que dispõe nos termos da legislação 
aplicável sobre proteção de dados, poderá apresentar uma reclamação perante a Comissão Nacional de Proteção de 
Dados, Autoridade de Controlo, utilizando os contactos disponibilizados por esta entidade para o efeito. 
 
Para qualquer questão relacionada com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, poderá contactar o Encarregado 
de Proteção de Dados, através do seguinte endereço de correio eletrónico: dpo@e-redes.pt 
 
Para mais informações poderá consultar a nota informativa disponível em e-redes.pt/pt-pt/Privacidade 
 

https://www.e-redes.pt/pt-pt/Privacidade
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