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Norma ME 2/2022: Preços Médios Faturados aos utilizadores do veículo elétrico (UVE) pelos 
comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica (CEME) 

 

1. A informação a enviar pelos CEME deverá ser desagregada de acordo com as seguintes 
variáveis: 

• Segmento de clientes: caracterização do UVE (Domésticos e Não Domésticos). A 
diferenciação da informação entre o segmento doméstico e o segmento não doméstico 
(segmento de consumo do UVE) é efetuada através do código de atividade económica do 
UVE, sendo o segmento definido em função da classificação de atividade económica ou do 
número de identificação fiscal (CAE/NIF) registado no contrato de energia com o CEME. 

• Nível de tensão: nível de tensão do ponto de entrega da RESP a que se encontra ligado o 
ponto de carregamento (Baixa Tensão ou Média Tensão). 

• Opção Horária: número de períodos horários de faturação dos preços do CEME ao UVE (Tri-
horário, Bi-horário e Simples).  

• Potência de Carregamento (kW): intervalo de potência a que corresponde a potência 
máxima da tomada do ponto de carregamento onde foi realizado o carregamento do 
veículo elétrico. A desagregação é feita de acordo com a tabela seguinte: 

Potência de carregamento (kW) 

≤ 11 

> 11 e ≤ 22 

> 22 e ≤ 50 

> 50 

 

2. O reporte a enviar pelos CEME deverá incluir a seguinte informação, relativa ao trimestre de 
reporte: 

• Energia em horas de Ponta (kWh): energia faturada no período de ponta. 

• Energia em horas Cheias (kWh): energia faturada no período de cheias. 

• Energia em horas de Fora de Vazio (kWh): energia faturada no período de fora de vazio. 

• Energia em horas de Vazio (kWh): energia faturada no período de horas de vazio. 

• Energia sem diferenciação horária (kWh): energia faturada sem diferenciação horária. 

• Energia Total (kWh): energia total faturada. Este campo corresponde ao somatório dos 
campos anteriores. 
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• Número de Carregamentos: número de carregamentos faturados. 

• Número de UVE: número de UVE faturados. Para o cálculo do número de UVE faturados 
pretende-se obter o número de UVE que foram faturados durante o período de análise. O 
apuramento de número de UVE faturados deverá ser efetuado em termos absolutos, sem 
necessidade de qualquer ponderação pelo número de dias de faturação. Desta forma basta 
que tenha sido emitida uma fatura no período em análise para que o UVE seja 
contabilizado. 

• Tempo Total de Carregamentos (min): soma do tempo dos carregamentos faturados. 

• Custo da Tarifa de Acesso às Redes ME: valor total faturado pelo(s) CSE ao CEME, referente 
à tarifa de acesso às redes para a mobilidade elétrica, associado aos carregamentos 
faturados, podendo esta componente ser ou não faturada ao UVE. 

• Custo da Tarifa EGME aplicável aos CEME: valor total faturado pela EGME ao CEME, 
referente à tarifa da EGME aplicável aos CEME, relativo aos carregamentos faturados, 
podendo esta componente ser ou não faturada ao UVE. 

• Faturação da Componente CEME: valor total faturado pelo CEME aos UVE, que inclui as 
duas parcelas anteriores e todos os outros custos de energia e comercialização faturados 
pelo CEME aos UVE. 

• Faturação da componente OPC (€): valor total faturado pelo CEME aos UVE, exclusivamente 
pelo serviço de utilização dos pontos de carregamento de OPC. 

• Faturação de Taxas e Impostos, sem IVA (€): valor de taxas e impostos faturados pelo CEME 
aos UVE, excluindo o IVA. 

• Faturação do IVA €): valor de IVA faturado pelo CEME aos UVE. 

• Faturação total, incluindo taxas e impostos (€): valor total faturado pelo CEME aos UVE. 
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Quadro 1: Preços médios faturados aos utilizadores do veículo elétrico (UVE) pelos comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica 
(CEME) – UVE Domésticos 

 

 

  

Nível de 
Tensão

Opção horária
Potência de 

Carregamento 
(kW)

Energia em 
horas de 

Ponta (kWh)

Energia em 
horas Cheias 

(kWh)

Energia em 
horas de Fora 

de Vazio 
(kWh)

Energia em 
horas de Vazio 

(kWh)

Energia sem 
diferenciação 
horária (kWh)

Energia Total 
(kWh)

Número de 
Carregamentos

Número de UVE
Tempo Total de 
Carregamentos 

(min)

Custo da Tarifa de 
Acesso às Redes 

ME (€)

Custo da Tarifa 
EGME aplicável aos 

CEME (€)

Faturação da 
componente CEME 

(€)

Faturação da 
componente OPC 

(€)

Faturação de 
taxas e 

impostos, sem 
IVA (€)

Faturação do 
IVA (€)

Faturação total, 
com taxas e 
impostos (€)

BT Tri-horário ≤ 11 0
BT Tri-horário  > 11  e  ≤22 0
BT Tri-horário > 22  e ≤ 50 0
BT Tri-horário > 50 0
BT Bi-horário ≤ 11 0
BT Bi-horário  > 11  e  ≤22 0
BT Bi-horário > 22  e ≤ 50 0
BT Bi-horário > 50 0
BT Simples ≤ 11 0
BT Simples  > 11  e  ≤22 0
BT Simples > 22  e ≤ 50 0
BT Simples > 50 0
MT Tri-horário ≤ 11 0
MT Tri-horário  > 11  e  ≤22 0
MT Tri-horário > 22  e ≤ 50 0
MT Tri-horário > 50 0
MT Bi-horário ≤ 11 0
MT Bi-horário  > 11  e  ≤22 0
MT Bi-horário > 22  e ≤ 50 0
MT Bi-horário > 50 0
MT Simples ≤ 11 0
MT Simples  > 11  e  ≤22 0
MT Simples > 22  e ≤ 50 0
MT Simples > 50 0
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Quadro 2: Preços médios faturados aos utilizadores do veículo elétrico (UVE) pelos comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica 
(CEME) – UVE Não Domésticos 

 

 

 

Nível de 
Tensão

Opção horária
Potência de 

Carregamento 
(kW)

Energia em 
horas de 

Ponta (kWh)

Energia em 
horas Cheias 

(kWh)

Energia em 
horas de Fora 

de Vazio 
(kWh)

Energia em 
horas de Vazio 

(kWh)

Energia sem 
diferenciação 
horária (kWh)

Energia Total 
(kWh)

Número de 
Carregamentos

Número de UVE
Tempo Total de 
Carregamentos 

(min)

Custo da Tarifa de 
Acesso às Redes 

ME (€)

Custo da Tarifa 
EGME aplicável aos 

CEME (€)

Faturação da 
componente CEME 

(€)

Faturação da 
componente OPC 

(€)

Faturação de 
taxas e 

impostos, sem 
IVA (€)

Faturação do 
IVA (€)

Faturação total, 
com taxas e 
impostos (€)

BT Tri-horário ≤ 11 0
BT Tri-horário  > 11  e  ≤22 0
BT Tri-horário > 22  e ≤ 50 0
BT Tri-horário > 50 0
BT Bi-horário ≤ 11 0
BT Bi-horário  > 11  e  ≤22 0
BT Bi-horário > 22  e ≤ 50 0
BT Bi-horário > 50 0
BT Simples ≤ 11 0
BT Simples  > 11  e  ≤22 0
BT Simples > 22  e ≤ 50 0
BT Simples > 50 0
MT Tri-horário ≤ 11 0
MT Tri-horário  > 11  e  ≤22 0
MT Tri-horário > 22  e ≤ 50 0
MT Tri-horário > 50 0
MT Bi-horário ≤ 11 0
MT Bi-horário  > 11  e  ≤22 0
MT Bi-horário > 22  e ≤ 50 0
MT Bi-horário > 50 0
MT Simples ≤ 11 0
MT Simples  > 11  e  ≤22 0
MT Simples > 22  e ≤ 50 0
MT Simples > 50 0


