Quanto custa um serviço certificado de eletricista, para substituir um quadro elétrico?
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A substituição de um quadro elétrico é um serviço que deve ser feito por eletricistas ou outros
profissionais qualificados. Um eletricista credenciado ou eletricista certificado é garantia de
um trabalho de qualidade e cumprimento das nomas DGE em vigor, sinónimo de menos problemas
na utilização e de menos avarias dos seus equipamentos elétricos no futuro.
A duração do trabalho pode ter um tempo aproximado de meio-dia e o orçamento deve incluir,
para além da instalação do novo painel, os custos de mão-de-obra e outros materiais necessários.
Normalmente, são dois os motivos que levam os clientes a procurar este serviço:
1 – Anomalias, quando o quadro está sempre a disparar ou é muito antigo e já não cumpre as
funções necessárias ao bom funcionamento dos modernos eletrodomésticos.
2 - Necessidades de aumento de potência, uma vez que cada vez usamos mais eletrodomésticos
em simultâneo.
Os custos do trabalho variam essencialmente conforme a dificuldade ou duração do serviço. No
panorama nacional, em especial nas regiões do Porto e Lisboa, o valor médio deste tipo de
serviços situa-se nos 260€, podendo os preços oscilar entre 150€ e 490€.

Elementos do quadro elétrico
Num quadro elétrico, a caixa de fusíveis (totalmente carregada) é a peça mais dispendiosa.
Outros elementos, como cabos, interruptores e disjuntores, também compõem o painel. Os seus
preços podem variar ligeiramente conforme o tipo de ligação e potência do quadro.
Quanto maior for o número de circuitos independentes da instalação (determinado pela quantidade
de eletrodomésticos do espaço), mais complexo é o quadro elétrico. Esta questão afeta
diretamente o trabalho nos casos em que é necessário substituir mais elementos.
Aumento da potência do quadro elétrico
A necessidade de aumento de potência surge muito em casas ou estabelecimentos antigos, logo
que não foram projetados para o consumo energético médio atual. O que acontece nestes espaços
é que, quando se ultrapassa o limite da potência contratada, os disjuntores caem e há um corte
de energia. O/a eletricista responsável pelo serviço tem de analisar as necessidades energéticas
do espaço, indicar a potência mais adequada e, então, substituir o quadro elétrico por completo.
Trabalhos de preparação do espaço
Tratando-se de um trabalho de substituição, é necessário realizar alguns serviços antes da
instalação do novo quadro. O/a eletricista terá, muito provavelmente, de remover o quadro antigo
e soltar cabos. Apesar de tarefas simples, são contabilizadas como tempo de trabalho.

Experiência profissional
Uma grande fatia do orçamento é destinada à mão-de-obra do/a eletricista. Estes profissionais
acabam por seguir a tendência de preços do mercado, mas a experiência profissional nunca deixa
de ser uma variável que tem influência nos custos da mão-de-obra.
Há uma parte da diferenciação de honorários que se prende muito com o facto de o/a eletricista
trabalhar de forma independente ou para uma grande empresa. Geralmente, estas cobram mais
pelos mesmos serviços.
Tipo de cobrança
É mais comum encontrar eletricistas e empresas do sector a fazer cobrança por hora e depois
adicionar ao orçamento as despesas de material. Há também profissionais que optam por cobrar
uma tarifa única pelo serviço completo, independentemente da duração do serviço. A única forma
de saber qual é a opção mais económica na sua região é comparar preços. No entanto, tenha
sempre em atenção que o barato pode sair caro, logo, peça informações que validem a qualidade
dos serviços anteriormente prestados.
Região do país
Na maioria dos casos, a morada da casa ou do estabelecimento para onde este serviço é
requisitado tem um peso significativo no valor final da fatura. É uma variável com relação indireta,
impossível de se escapar e que mais se faz sentir nas grandes áreas metropolitanas de Portugal.

Quer substituir um quadro elétrico para o seu próximo projeto?
Agora que tem uma ideia dos preços temos o profissional certo para si! CONTACTE-NOS >>

