


A eletricidade é um elemento indispensável para o funcionamento das empresas. 
 
 
É assim essencial para estas, assegurar uma otimização na utilização da eletricidade de forma a reduzir o seu 
impacto nos custos, mas também garantir a qualidade no fornecimento e a segurança e bom funcionamento das 
instalações elétricas. 
 
 
Nesse sentido, segundo a legislação aplicável(1), é obrigatório todas as instalações alimentadas em Média, Alta 
e Muito Alta Tensão, e algumas em Baixa Tensão, terem um Técnico Responsável pela Exploração (TRE). 

(1) DL 517/80 e DR 56/85 do Regulamento de Segurança de Subestações 
e Postos de Transformação e de Seccionamento 



Os TRE serão responsáveis pelas instalações elétricas da sua empresa, nomeadamente pela realização das 
seguintes atividades: 
 

Revisão do estado e correcto funcionamento das suas instalações elétricas, incluindo termografia, 
análise e medições no posto de transformação e seccionamento, quadros elétricos e protecções 

Realização de um mínimo de 2 visitas por ano às suas instalações, e emissão e envio à DGEG de 
relatório sobre os trabalhos realizados, eventuais não conformidades e recomendações de melhoria 

Acompanhamento e supervisão das operações de manutenção de rotina ou pontuais 

Aconselhamento energético de forma a otimizar o fornecimento, gestão e utilização de energia 
(por ex., contratação de energia, remodelação das instalações, soluções de eficiência energética) 



A EDP disponibiliza-lhe técnicos com elevada experiência e conhecimentos para assumirem a responsabilidade 
pelas suas instalações elétricas, sempre através de relacionamento de parceria e proximidade. 

Assegurar o cumprimento das normativas e regulamentos aplicáveis 

Garantir o bom funcionamento das suas instalações e a segurança 
das pessoas  

Poupanças através da otimização da gestão e utilização de energia 
através de aconselhamento especializado 

Gestão simples da energia e possibilidade da sua empresa se 
concentrar no mais importante – o seu negócio 



Aposte na eficiência energética e ganhe competitividade: 
• Reduza os seus custos de forma simples e eficaz 
• Tenha a garantia de um bom funcionamento energético das instalações 
• Usufrua de soluções totalmente adequadas às necessidades da sua empresa 

 
 

Pretendemos fazer da nossa experiência e liderança nos serviços de energia, o êxito dos nossos clientes. 

 

Experiência 
 

Somos a referência 
em energia 

 
 
 

Qualidade 
 

Garantimos as 
melhores soluções 

para os nossos 
clientes 

 
 

Compromisso 
 

Assumimos uma 
política de parceria 
e apoio aos clientes 

 

 
Solidez 

 
Colocamos 

o nosso êxito 
em benefício dos 

clientes 



As Pequenas e Médias Empresas (PME) assumem uma elevada importância na economia Portuguesa em termos 
de estrutura empresarial, fonte de emprego e criação de valor. 

Queremos contribuir para o seu sucesso. Conheça as Soluções de Eficiência PME, uma oferta de serviços de 
energia adequada às necessidades da sua empresa. 

Indústria Comércio e Serviços 
Alojamento 
e Restauração 

Agricultura 
Instituições de 
Ação Social 

Saiba mais em 

www.edp.pt/empresas 
ou ligue 808 50 08 08 




