Verificações periódicas das instalações
eléctricas nas áreas comuns dos edifícios
Regular checks on building communal
electrical installations

Uma casa acolhedora começa pela manutenção
das instalações eléctricas do edifício

A cozy home starts from maintaining the building’s
electrical installations

As instalações eléctricas nas áreas comuns dos edifícios
(incluindo o quadro-geral de baixa tensão, o quadro de
colunas, a caixa de contadores, a(s) coluna(s) montante(s) e a
caixa de colunas), são propriedade conjunta dos proprietários,
os quais são responsáveis pela sua inspecção e manutenção
periódica, para garantir o normal funcionamento das
instalações e assim evitar interrupções de energia.

The building communal electrical installations (including
main low-voltage switchboard, main collective panel, meter
box, main collective line and CCL) are jointly owned by property
owners, who are responsible for the regular inspection and
maintenance to ensure the installations’ normal operation to
avoid power failure.

Quando proceder a qualquer inspecção, tenha em
atenção se:

When performing inspection, note that whether:

há danos visíveis e componentes em tensão expostos das
instalações eléctricas

there are visible damage and exposed live parts of the
electrical installations

há água derramada nas imediações

there is water leakage nearby

o quadro-geral de baixa tensão, o quadro de colunas, a(s)
coluna(s) montante(s) e a caixa de colunas se encontram
em boas condições

main low-voltage switchboard, main collective panel,
main collective line and CCL are in good condition

Os proprietários devem contratar técnicos
electricistas qualificados locais para procederem
a inspecções e manutenção periódicas. Uma
lista de técnicos electricistas pode ser
obtida da página de Internet da CEM
www.cem-macau.com.
Se os trabalhos de manutenção e substituição do quadro-geral
implicarem a suspensão e restabelecimento do fornecimento
de energia, contacte-nos para lhe darmos assistência,
bastando ligar para a Linha Info 2833 9911. Os proprietários
deverão solicitar aos técnicos electricistas para enviarem um
relatório após a conclusão do trabalho.
Por forma a prestarmos um serviço de
fornecimento de energia fiável e seguro
a todos os residentes, continuaremos a
dedicar os nossos esforços na manutenção
e reparação das redes públicas de
transporte e de distribuição e respectivas
instalações, incluindo subestações
primárias, postos de transformação,
entre outras.

Property owners should hire local experienced
electrical contractors to perform regular
inspection and maintenance. Electrical
contractor list can be retrieved from CEM
website www.cem-macau.com.
If the main switch maintenance and replacement works involve
electricity suspension and restoration, contact us for assistance
by calling Info Line at 2833 9911. Owners should request
electrical contractors to submit a report after the work.
To provide reliable and secure power
supply services for all residents, we will
continue to devote our efforts on the
maintenance and repair of the public
transmission and distribution networks
and related facilities including
primary substations, customer
substations, and so forth.

