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1. Soluções típicas para carregamento de veículos elétricos (VE) em edifícios 
existentes, em regime de propriedade horizontal. 

 
Para as soluções consideradas, pressupõe-se que o veículo elétrico é ligado a uma 
tomada ou a um carregador por meio de um cabo, utilizando os seguintes modos de 
carga: 

a) Modo de carga 1, em que o carregador e o controlo se situa no veículo; 
b) Modo de carga 2, em que o cabo incorpora uma caixa de controlo (*); 
c) Modo de carga 3, em que o carregador, de pequena potência (4 kW 

normalmente), é exterior ao veículo e é fixo à parede ou outra estrutura junto 
do local de carregamento.  

 
Estes tipos de carregamento, são considerados lentos (aproximadamente 10 a 12 horas), 
ideal para utilizar no período noturno beneficiando da tarifa de energia bi-horária ou tri-
horária. 
 
 

2. Solução A – Ligação do ponto de carregamento ou tomada para o veículo elétrico 

(VE) à fração autónoma 

 

 

 
 
 
 

 
 

 



2 
 

 

3. Solução B – Ligação do ponto de carregamento ou tomada para o veículo elétrico 

(VE) ao Quadro de Colunas. 

Para esta tipologia, o condómino, arrendatário, ou ocupante legal, disporá de dois 

contadores de energia, um para a fração autónoma e outro para o carregamento do VE. 

 

4. Regras Comuns 

Antes de efetuar a instalação do referido ponto de ou tomada elétrica (que cumpra os requisitos 

técnicos definidos por Lei para o efeito de carregamento de baterias de veículos elétricos), 

deverá o condómino, arrendatário, ou ocupante legal, proceder a uma comunicação escrita 

dirigida à administração do condomínio, com uma antecedência de pelo menos, 30 dias sobre a 

data pretendida para a instalação.  

Tecnicamente deverão ser verificadas, entre outras, as seguintes condições mínimas: 

1) Antes de realizar a instalação dos pontos de carregamento de VE’s, o Técnico 
responsável ou a Entidade Instaladora, em articulação com a Empresa de Eletricidade 
da Madeira (EEM), deverá sempre verificar se a instalação a montante (coluna montante 
e ramal de alimentação) tem capacidade para suportar os novos consumos associados 
aos pontos de carregamento de VE’s, tendo em consideração a potência de 
carregamento; 

2) A tomada elétrica apropriada para o carregamento do VE, a instalar na zona de 
estacionamento privativo, deverá ser inserida dentro de uma caixa/armário plástico 
dotado de porta e equipado com cadeado/fechadura; 

Nota: Para os modos de carga 1 ou 2, quando a corrente de carga dos VE for igual ou 
inferior a 10 A, poderão ser utilizadas tomadas para usos domésticos que satisfaçam a 
norma NP 1260. 
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Para correntes de carga superiores a 10 A, deverão ser utilizadas tomadas adequadas 
ao carregamento de VE(marcadas de origem para esse efeito), ou tomadas para usos 
industriais em conformidade com a normas  EN 60309-1 e EN60309-2. 

3) A canalização de alimentação ao quadro do VE, deverá ser protegida na origem (quadro 
elétrico da fração autónoma ou caixa de colunas), através de um dispositivo de máxima 
intensidade (disjuntor ou fusível).  

O quadro de alimentação ao VE, deverá ser equipado com dispositivo diferencial (do 
tipo A, no mínimo) de calibre apropriado e sensibilidade não superior a 30 mA, associado 
a disjuntor de calibre apropriado, que assegurará a função de corte e reposição local 
sempre que necessário para efeitos de manutenção ou para colocar a instalação fora de 
serviço; 

4) A instalação elétrica de alimentação ao veículo elétrico, deverá ser executada por um 
técnico responsável devidamente inscrito na DRET, ou uma Entidade Instaladora (EI) 
devendo estes entregar obrigatoriamente à Direção de Serviços de Energia da DRET 
(Direção Regional da Economia e Transportes) o respetivo termo de responsabilidade 
pela execução, ou declaração de conformidade pela execução. 

 

Para apresentação e posterior análise e aprovação de outras soluções, deverá contactar a 
Direção de Serviços de Energia da DRETT (Direção Regional da Economia e Transportes 
Terrestres). 

 
 


