
 

O Posto de Transformação ou 

simplesmente PT é uma instalação 

onde se procede a transformação 

da energia elétrica de média 

tensão para baixa tensão, 

alimentando a rede de distribuição de 

baixa tensão. 

Os níveis de tensão necessários para 

a boa estabilidade de um sistema 

elétrico são obtidos através das 

instalações de transformação em que 

se usam os transformadores e os PTs 

têm a função de reduzir a tensão de 

níveis elevados para níveis utilizáveis 

pelos consumidores finais. 

Eletrificação 

Agrícola 
 
 
O fornecimento de energia elétrica às  
explorações agropecuárias contempla a 
execução de ramais de distribuição de 
energia elétrica em média tensão, postos 
de transformação e ramais de distribuição 
de energia elétrica em baixa tensão,  
possibilitando que as explorações  
agrícolas se equipem com instalações de 
iluminação, máquinas de ordenha,  
equipamentos de refrigeração de leite, e 
outros equipamentos consumidores de  
energia elétrica. 
A execução destas infraestruturas  
proporciona melhores condições de  
exploração, melhorando a qualidade dos 
produtos e o rendimento das explorações 
agropecuárias, tornando o setor e a  
Região mais competitivos. 
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A ELETRIFICAÇÃO AGRÍCOLA é uma 

das infraestruturas que tem como 

objetivo último aumentar a rentabilidade 

das explorações agrícolas, através da 

diminuição dos custos de produção e 

contribuir para um aumento do 

rendimento dos agricultores e 

simultaneamente melhorando as 

condições de trabalhos destes, 

permitindo a existência de explorações 

agrícolas economicamente mais 

modernas e sustentáveis para o 

desenvolvimento da atividade os nossos 

agricultores. 

 

 

 

O que é necessário para o 

pedido de eletrificação  

agrícola: 

 

- Requerimento (a preencher na 

IROA, SA); 

- Licenciamento da Exploração; 

- Planta P3 da parcela a eletrificar; 

- Cópia do parcelário; 

- Documento de identificação do 

requerente (BI,CC) e contribuinte 

fiscal; 

- Certidão do registo predial ou 

cópia da escritura de compra e 

venda do terreno. 

Se arrendatário: 

- Cópia do contrato de 

arrendamento rural; 

- Declaração emitida pelo 

proprietário em como autoriza o 

fornecimento de energia elétrica 

àquele prédio. 

Piquete de Intervenção 


