Application for Temporary Supply
Documents to be presented:
== Copy of applicant identification(1) and copy of business registration
issued within the latest 3 months if the applicant name is a company;
== Map of scale 1:1000 of the site location proposed for the temporary
switchboard;
== Description in one A4 page with the requested subscribed demand
(kVA), residual operating current (mA) of circuit breaker, short-circuit
breaking capacity (kA) of the incoming circuit breaker, purpose of the
supply (building construction, foundations works, exhibitions, trade
fairs, festivals or other short term events), and period for the use of
temporary supply;
== Schematic electrical diagram of temporary switchboard installation;
== Declaration of Electrical Contractor (with his ID copy);
== Copy of license for foundation works, building construction or public
infrastructures works issued by Lands, Public Works & Transport
Bureau (DSSOPT)
or
copy of license issued by the respective government bureau for trade
fair, exhibition, festival or other short term event.

Charges:
== Connection charges according to the following types of temporary
installations:
— New building construction(2)
— Public Infrastructures works
— Trade fair, exhibition, festival or other event
== Deposit according to the requested subscribed demand

Time required
== The connection of the requested temporary supply depends on the
approval of electrical installation on the site, payment of the respective
charges and nature of CEM job.

by Lands, Public Works & Transport Bureau (DSSOPT);
== 2(two) copies of the building construction license issued by DSSOPT;
== 2(two) copies of Building Premises Description, with rubber stamp
as approved by DSSOPT;
== Declaration of Electrical Contractor (with his ID copy).

Charges
== Connection charges calculated based on subscribed demand for the
building and according to the Administrative Regulation no. 11/2005
of July 18 and Executive Order no. 31/2005 of July 18.

Time required
== CEM engineering works will be carried out after payment of
respective charges, conclusion and approval of the works under
constructor responsibility (communal electrical installation, service
entrance cables, and civil construction of distribution substation room
if required) and CEM job license issued by the respective government
bureau. Then the new building will be connected to the network
within 60 calendar days.
== CEM is open to discuss with the applicant one schedule more
convenient and acceptable for both sides.

Application for Removal of Electrical
Infrastructure
Documents to be presented
== Copy of applicant identification(1) and copy of business registration
issued within the latest 3 months if the applicant name is a company;
== 2(two) copies of map of the site location with scale of 1:1000;
== 1(one) copy of license for demolishing, renovation, foundation or
construction works issued by Lands, Public Works & Transport Bureau
(DSSOPT), if necessary.
節能小貼士:

Charges:
以T8或T5的節能光管代替普通

== If LV in 10 working days after obtaining IACM license.

==的T12或T10光管，可節省10%至
Applicants will be informed on the job costs incurred, if any. In
accordance with the price list approved by MSAR.
30%的電力。

== If MV and after PT civil works approval, 30 calendar days.

Time elapsed

Application for New Building Supply
Documents to be presented:
== Copy of applicant identification(1) and copy of business registration
issued within the latest 3 months if the applicant name is a company;
== 2(two) copies of map of the site location with scale of 1:1000;
== 2(two) copies of the Electrical Project (including descriptive report,
drawings, attributed demand list, etc.) with rubber stamp as approved

== Depends on the nature and dimension of the job to be carried out
by CEM. But in generally 20 days for LV/IP and 30 days for MV after
obtaining IACM license.
Notes:
(1) Macau ID, HK ID, PRC ID or Passport of different countries.
(2) Connection charges are only applicable to Medium Voltage supply, and for
increase of power demand (either in Medium Voltage or Low Voltage) for
already installed temporary supply.

Pedido de Fornecimento para
Edifícios Novos e Instalações
Temporárias
Supply Application for New
Buildings and Temporary
Installations

Pedido de Fornecimento Temporário
Documentos a apresentar:
== Cópia do documento de identificação do requerente(1) e cópia do
registo de Sociedade Colectiva, emitido nos últimos 3 meses, se o
nome do requerente é uma Companhia;
== Cópia da planta de localização proposta para o ponto de ligação à
rede da instalação (escala 1:1000);
== Memória descritiva em página A4 com a potência a contratar (kVA)
pretendida, a corrente de funcionamento (mA) residual do disjuntor
diferencial, corrente de curto-circuito (kA) do disjuntor de entrada,
finalidade (construção de edifícios, trabalhos de fundações, obras
públicas, exibições, feiras, festivais ou outros eventos de curtra
duração) e período de duração da alimentação temporária;

de aprovação da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e
Transportes (DSSOPT);
== 2 (duas) cópias da licença de obra para construção do edifício,
emitida pela DSSOPT;
== 2 (duas) cópias da memória descritiva das fracções autónomas com
o carimbo de aprovação da DSSOPT;
== Declaração do Técnico Electricista (com cópia do documento de
identificação).

Encargos:
== Comparticipação correspondente à potência calculada para o edifício,
nos termos do Regulamento Administrativo no 11/2005 de 18/07 e
da Ordem Executiva no 31/2005 de 18/07.

== Esquema unifilar do quadro da instalação;

Tempo de satisfação:

== Declaração do Técnico Electricista (com cópia do documento de
identificação);

== A ligação do novo edifício à rede eléctrica da CEM será executada
após o pagamento da respectiva comparticipação e no prazo
de 60 (sessenta) dias após conclusão e aprovação dos trabalhos
da responsabilidade do construtor (instalação eléctrica colectiva,
entradas de energia e construção civil do posto de transformação e
do caminho de cabos se existir) e obtenção da licença de obras a
executar pela CEM na via pública emitida pelas respectivas entidades
oficiais.

== Cópia da licença para trabalhos de fundações, construção de edifícios
ou outros trabalhos de infraestruturas públicas, emitida pela Direcção
dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT)
ou
cópia da licença emitida pelas respectivas entidades oficiais, nos
casos de eventos: feiras, exibições, festivais ou outros eventos de
curta duração.

Encargos:
== Custos de ligação à rede de acordo com os seguintes tipos de
instalações:
— Obras de construção de novos edifícios (2)
— Obras públicas de infraestruturas
— Eventos: Feiras, exposições, festivais ou outros eventos de curta
duração.
== Depósito correspondente à potência a contratar

Tempo de satisfação:
== O estabelecimento da ligação temporária depende da aprovação
dos trabalhos a executar na instalação, do pagamento dos encargos
apresentados e da natureza da obra a executar pela CEM.

== A CEM está disponível para discutir com o requerente um prazo mais
conveniente e aceitável para ambas as partes.

Pedido de Remoção de Infraestruturas
Eléctricas
Documentos a apresentar:
== Cópia do documento de identificação do requerente(1) e cópia do
registo de Sociedade Colectiva, emitido nos últimos 3 meses, se o
nome do requerente é uma Companhia;

Encargos:

== Se em MT, 30 dias a partir da aprovação da construção civil do PT.

== Custos dos trabalhos de acordo com a lista de preços aprovada pela
RAEM.

Pedido de Fornecimento para Novos Edifícios

Substitua os tubos fluorescentes T12 ou T10
com tubos fluorescentes eficientes T8 ou T5,
que são 10 a 30% mais eficientes em termos
energéticos.

== Cópia da licença para trabalhos de fundações, construção, demolição
ou renovação de edifícios, emitida pela Direcção dos Serviços de
Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), se necessário.

== Se em BT, 10 dias úteis após obtenção da licença do IACM.

Documentos a apresentar:

Sugestão para poupar energia:

== 2 (duas) cópias da planta de localização da instalação (escala
1:1000);

Energy saving tip:

Replace T12 or T10 fluorescent tubes with T8
or T5 energy efficient fluorescent tubes, which
are 10% to 30% more energy efficient.

Tempo de satisfação:
== Depende da natureza dos trabalhos a efectuar pela CEM. mas em
termos gerais poderá ser de 20 dias para BT/IP e de 30 dias para
MT, após obtenção da licença de obras a executar pela CEM na via
pública emitida pelas respectivas entidades oficiais.

== 2 (duas) cópias da planta de localização da construção (escala
1:1000);

(1) Documento de identificação de Macau, de HK ou da RPC, ou passaporte do
respectivo país.

== 2 (dois) exemplares do Projecto de Electricidade (com memória
descritiva, desenhos, ficha electrotécnica, etc...), com o carimbo

(2) Os encargos só são aplicáveis a fornecimentos de energia em Média Tensão e
aumentos de potência em instalações temporárias já estabelecidas (em Média
ou Baixa Tensão).
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== Cópia do documento de identificação do requerente(1) e cópia do
registo de Sociedade Colectiva, emitido nos últimos 3 meses, se o
nome do requerente é uma Companhia;

