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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA POR TIPO DE PEDIDO DE LIGAÇÃO À REDE 

Os documentos necessários para abertura de um pedido de ligação à rede variam de acordo com a tipologia 
de pedido. Na tabela abaixo são listadas as tipologias de pedidos existentes, bem como os documentos 
necessários para cada uma: 

TIPOLOGIA DO PEDIDO DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Vivenda Unifamiliar 
Edifício Coletivo 

Condomínio Fechado 
Posto de Carregamento 

de Veículos Elétricos 

- Ficha eletrotécnica (modelo aprovado pela DGEG) assinada por 
técnico responsável inscrito na DGEG e preenchida na totalidade. A 
ficha deve indicar a constituição total do prédio em causa e não apenas 
a constituição da(s) fração(ões); 
- Licença municipal de construção, declaração de entidade competente 
(Câmara Municipal, Junta de Freguesia) ou caderneta predial que ateste 
a legalidade da construção. 

Recinto para motor 

- Ficha eletrotécnica (modelo aprovado pela DGEG) assinada por 
técnico responsável inscrito na DGEG e preenchida na totalidade. A 
ficha deve indicar a constituição total do prédio em causa e não apenas 
a constituição da(s) fração(ões); 
- Licença municipal de construção, declaração de entidade competente 
(Câmara Municipal, Junta de Freguesia) ou caderneta predial que ateste 
a legalidade da construção; 
- Licença da APA. 

Aumento de Potência 
(instalações individuais) 

- Ficha eletrotécnica (modelo aprovado pela DGEG) com a constituição 
da instalação elétrica existente e com indicação de NIP e CPE para a 
nova potência pretendida; 
- Declaração de autorização de terceiros - apenas quando o requerente 
do pedido for diferente do titular do CPE da instalação existente 
(aplicável geralmente em postos de carregamento de veículos elétricos, 
quando instalados em espaços de acesso público de domínio privado 
como por exemplo restaurantes, hotéis, centros comerciais). 

Alteração Prédio Existente 
(alteração de potência, 

criação de nova(s) 
fração(ões) e/ou eliminação 

de frações existentes em 
prédios coletivos) 

- Ficha eletrotécnica (modelo aprovado pela DGEG) assinada por 
técnico responsável inscrito na DGEG e preenchida na totalidade. A 
ficha deve indicar a constituição total do prédio em causa e não apenas 
a constituição da(s) fração(ões); 
- Memória descritiva ou indicação da(s) fração(ões) do prédio na(s) 
qual(ais) se pretende intervir; 
- Declaração de autorização de terceiros - apenas quando o requerente 
do pedido for diferente do titular do CPE da instalação existente 
(aplicável geralmente em postos de carregamento de veículos elétricos, 
quando instalados em espaços de acesso público de domínio privado 
como por exemplo restaurantes, hotéis, centros comerciais); 
- Documento de destaque parcelar - apenas quando o requerente do 
pedido pretende ter um CPE exclusivo associado ao NIP existente 
(aplicável geralmente em postos de carregamento de veículos elétricos). 

Obras – Ramal definitivo 
(o ramal é executado para 

- Ficha eletrotécnica (modelo aprovado pela DGEG) assinada por 
técnico responsável inscrito na DGEG e preenchida na totalidade; 
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alimentar a obra e 
posteriormente alimentar a 

instalação definitiva) 

- Termo de responsabilidade pela execução de instalações elétricas de 
serviço particular; 
- Termo de responsabilidade pela exploração de instalações elétricas de 
serviço particular, caso a potência solicitada para a obra seja superior a 
41,40 kVA; 
- Licença municipal de construção, declaração de entidade competente 
(Câmara Municipal, Junta de Freguesia) ou caderneta predial que ateste 
a legalidade da construção. 

Obras – Ramal provisório 
(o ramal é executado para 

alimentação da obra e 
posteriormente é removido) 

- Ficha eletrotécnica (modelo aprovado pela DGEG) assinada por 
técnico responsável inscrito na DGEG e preenchida na totalidade; 
- Termo de responsabilidade pela execução de instalações elétricas de 
serviço particular para efeitos de realização de obra; 
- Termo de responsabilidade pela exploração, caso a potência solicitada 
para a obra seja superior a 41,40 kVA; 
- Licença municipal de construção, declaração de entidade competente 
(Câmara Municipal, Junta de Freguesia) ou caderneta predial que ateste 
a legalidade da construção. 

Eventual 

- Ficha eletrotécnica (modelo aprovado pela DGEG) assinada por 
técnico responsável inscrito na DGEG e preenchida na totalidade; 
- Termo de responsabilidade pela execução de instalações elétricas de 
serviço particular (com validade não inferior a 1 mês); 
- Termo de responsabilidade pela exploração de instalações elétricas de 
serviço particular, caso a potência solicitada para a obra seja superior a 
41,40 kVA (com validade não inferior a 1 mês); 
- Autorização da entidade administrativa competente (designadamente 
câmara municipal, junta de freguesia, polícia, delegação marítima), com 
indicação da data de ligação e desligação que deverão coincidir com 
dias úteis. 

Urbanização/Loteamento 
e Empreendimento 

- Licença municipal de construção, declaração de entidade competente 
(Câmara Municipal, Junta de Freguesia) ou caderneta predial que ateste 
a legalidade da construção; 
- Ficha síntese de loteamento; 
- Ficha de identificação do projeto. 

Mudança Local de 
Contador 

- Fotografia(s) do novo ponto de entrega construído; 
- Descrição simplificada da modificação pretendida; 
- Identificação da instalação de consumo (CPE). 

Desvio de Rede 

- Descrição por escrito da modificação a realizar; 
- Definição das coordenadas geográficas dos elementos de rede a 
desviar com uma planta de localização; 
- Um dos seguintes documentos: Licença/Alvará de construção; Alvará 
de Loteamento; Projetos de Infraestruturas aprovados (com 
representação das linhas existentes a modificar). 
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ANEXO 1 - FICHA ELETROTÉCNICA  

Exemplo meramente ilustrativo. 
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ANEXO 2 – AUTO DE ENTREGA E DE RECEÇÃO PROVISÓRIA 

Exemplo meramente ilustrativo. 

 



 

5 
 

ANEXO 3 – TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE OBRA 

Exemplo meramente ilustrativo. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO 
DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR 

para efeitos de REALIZAÇÃO DE OBRA 
(emitido nos termos do disposto na subalínea ii) da alínea a) do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de 

agosto, em articulação com o regime jurídico do urbanismo e edificação) 
  

1 Entidades 
1.1 Promotor / Entidade Exploradora 

Nome:  NIF/NIPC:  

Telefone:  E-mail:  

Morada:  

C. Postal:  

1.2 Técnico responsável pela execução 
Nome:  NIF:  

N.º OE:  N.º OET:  N.º DGEG:  

Telefone:  E-mail:  
 

2 Instalação elétrica Tipo(1):  
2.1 Localização 
Lugar/Rua:  
Freguesia:  Concelho:  
Distrito:  Coordenadas GPS:  
2.2 Caracterização 

Tipo de estabelecimento:  
Instalação: Nova ☐ Existente 
 ☐ 

2.3 Constituição 
Andar Classificação do local de utilização Entrada Potência a instalar (kVA) 

    
Potência total a alimentar (kVA):  

 
 

Notas: 
– Nos campos com o símbolo “☐” (afirmação falsa), clicar para 
mudar estado para “☒” (afirmação verdadeira), quando 
aplicável. 
(1) Tipo A, B ou C, nos termos do art.º 3 do DL 96/2017. 

 Declaro para os devidos efeitos que foi previamente 
solicitada a viabilidade de ligação à rede junto do 
Operador da Rede de Distribuição, tendo sido requisitada 
a potência necessária para a sua alimentação e que a 
ficha eletrotécnica está devidamente coordenada com a 
constituição da edificação. 
20__/__/__ 
 
 

(Data e assinatura do técnico responsável pela execução) 
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ANEXO 4 – TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR  

Exemplo meramente ilustrativo. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO 
DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR 

(artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto) 
 

1 Promotor / Entidade Exploradora 
Nome:  
Telefone:  E-mail:  NIF:  

 
2 Técnico responsável pela execução 
Nome:  
N.º BI/CC:  
Telefone:  E-mail:  NIF:  
N.º DGEG:  N.º OE:  N.º OET:  
Morada:  
C. Postal:  

 
3 Identificação do imóvel 
Lugar/Rua:  
Freguesia:  
Concelho:  Distrito:  
Tipo de estabelecimento:  

 
4 Identificação da instalação elétrica 
NIP:  Instalação com projeto  Instalação nova  
CPE(s):  Instalação existente  

 
 Declaro que tomo a responsabilidade pela execução, a 

título individual, da instalação elétrica, de acordo com 
o respetivo projeto de execução, caso seja legalmente 
exigido, e com as disposições regulamentares de 
segurança aplicáveis. 
Declaro também que foram efetuados os ensaios e 
verificações necessários para garantir a segurança e o 
correto funcionamento das instalações elétricas, tendo 
em vista a sua entrada em exploração. 
 __/__/20__ 
 
 
 

(Data e assinatura do técnico responsável pela execução) 
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ANEXO 5 – TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR 

Exemplo meramente ilustrativo. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA EXPLORAÇÃO 
DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR 

(artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto) 
 

1 Promotor / Entidade Exploradora 
Nome:  
Telefone:  E-mail:  NIF:  

 
2 Técnico responsável pela exploração 
Nome:  
N.º BI/CC:  
Telefone:  E-mail:  NIF:  
N.º DGEG:  N.º OE:  N.º OET:  
Morada:  
C. Postal:  

 
3 Identificação do imóvel 
Lugar/Rua:  
Freguesia:  
Concelho:  Distrito:  
Tipo de estabelecimento:  

 
4 Identificação da instalação elétrica 
NIP:  Instalação com projeto  Instalação nova  
CPE(s):  Instalação existente  

 
 Declaro que que tomo a responsabilidade pela boa 

exploração da instalação elétrica, de acordo com as 
disposições regulamentares de segurança em vigor e 
demais legislação aplicável, enquanto esta estiver em 
exploração, salvo declaração expressa em contrário, e 
pela boa exploração das instalações que se venham a 
estabelecer, desde que essas sejam do meu 
conhecimento expresso. 
__/__/20__ 
 
 
 

(Data e assinatura do técnico responsável pela exploração) 

 

 


