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Norma ME 3_2022: Informação a disponibilizar pela Entidade Gestora da Rede de 
Mobilidade Elétrica (EGME) relativa aos preços dos operadores de pontos de 

carregamento (OPC) integrados na rede da mobilidade elétrica 

 

1. A informação a enviar pela EGME, relativa aos pontos de carregamento (OPC), deverá 
conter a seguinte informação técnica: 

• Posto ID: código do posto de carregamento. 

• Fabricante: identificação do fabricante do posto de carregamento. 

• Modelo: identificação do modelo do posto de carregamento. 

• Tipo_posto: identificação da localização do posto de carregamento: rua, parque 
ou outra. 

• Tipo_local: identificação se o local do posto é público ou privado. 

• Tipo_acesso: identificação se o posto é de acesso público ou privado. 

• Número_Tomadas: identificação do número de tomadas para carregamento de 
veículos elétricos disponíveis no posto de carregamento. 

• Nível_Tensão_Posto: identificação do nível de tensão de ligação do ponto de 
carregamento à RESP, em Baixa Tensão (BT) ou Média Tensão (MT). 

• OPC_ID: Código de identificação do OPC. 

• Latitude e longitude: identificação das coordenadas geográficas de latitude e 
longitude do ponto de carregamento. 

• Morada: identificação da morada do ponto de carregamento. 

• Código_Postal: identificação do código postal do ponto de carregamento. 

• Município: identificação do Município onde se localiza o ponto de carregamento. 

 

2. A informação a enviar pela EGME, relativa aos postos de carregamento, deverá conter 
a seguinte informação relativa a preços a aplicar pelos OPC: 

• Posto_ID: código do posto de carregamento. 
• Tomada_ID: código de identificação da tomada do posto. 

• Tipo_Tomada: identificação do tipo de tomada para carregamento de veículos 
elétricos disponíveis no posto de carregamento: CHAdeMO/CCS/Mennekes ou 
outras. 

• Tipo_Corrente: identificação do tipo de corrente de carregamento do UVE: CA 
(Corrente Alternada) ou CC (Corrente Contínua). 
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• Potência_Máx: identificação da potência máxima disponível do posto de 
carregamento, em kW. 

• Preço_Carregamento (euros/carregamento): preço a aplicar pela realização de um 
carregamento. 

• Preço de Energia (euros/kWh): 

o Período 1: preço a aplicar à energia consumida no período um. 

o Período 2: preço a aplicar à energia consumida no período dois. 

o Período 3: preço a aplicar à energia consumida no período três. 

• Identificação dos Períodos de tempo aplicáveis ao preço de energia (hh:mm): 

o Período 1: identificação do início e do fim do período de aplicação do 
preço de energia no período 1. 

o Período 2: identificação do início e do fim do período de aplicação do 
preço de energia no período 2. 

o Período 3: identificação do início e do fim do período de aplicação do 
preço de energia no período 3. 

• Preço por duração do carregamento (euros/min) - preço a aplicar ao 
carregamento, em função do tempo de carregamento do UVE. Este preço pode 
apresentar discriminação em função do período horário em que ocorre, assim 
como discriminação em função da duração mínima de carregamento. Por 
exemplo, os primeiros 30 minutos podem ter um preço de carregamento 
diferente dos restantes minutos: 

o Preço: identificação do preço aplicado em cada período de tempo de 
carregamento do UVE. Neste momento, o template possibilita a 
diferenciação de sete campos de preço por minuto. 

o Tempo: identificação da duração mínima dos períodos de 
carregamento do UVE. Neste momento, o template possibilita a 
diferenciação de sete períodos de tempo. 

3. A informação a enviar pela EGME, relativa aos postos de carregamento, deverá conter 
a seguinte informação auxiliar relativa ao código de identificação dos OPC: 

• OPC_ID: Código de identificação do Operador do Posto de Carregamento 

• Nome do OPC: Nome do Operador do Posto de Carregamento (por extenso). 

 

 


