Guia de eficiência energética
da sua empresa

Boa energia gera Boas dicas.
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Dê as boas-vindas
à eficiência energética
Para a produção de energia elétrica, a EEM recorre a um mix energético composto por fontes
de energia renováveis e não renováveis (fóssil). Comparativamente com a energia renovável, os
impactes ambientais da energia fóssil são mais significativos, nomeadamente, a possibilidade
de contaminação dos solos e da água, o ruído, a contribuição para a diminuição da camada de
ozono e o efeito de estufa, a par da poluição atmosférica originada pelos gases de combustão.
A eficiência energética, a obtenção de poupanças no consumo de energia, tem não só a
vantagem de reduzir os custos com a eletricidade como também de reduzir o impacte
ambiental associado.
Siga as nossas dicas de eficiência energética e comece já a poupar.
A eficiência energética gera bons resultados para todos.
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Descubra tudo o que a equipa EEM
faz pela sustentabilidade
Conscientes do nosso papel enquanto operadores do Sistema Elétrico Público Regional, e dos
impactes da nossa atividade sobre o meio ambiente, assumimos um crescente compromisso
para com a proteção ambiental.
Seguindo a orientação estratégica de desenvolvimento sustentável, enquadrada no Plano de
Ação para a Energia Sustentável, a EEM tem vindo a desenvolver a sua atividade controlando as
questões ambientais mais relevantes.
Os investimentos realizados na redução de emissões e numa mais eficiente utilização dos
recursos refletem, genericamente, uma melhoria contínua em indicadores como o consumo
de combustíveis, o consumo de água, o consumo de energia elétrica ou o consumo de papel.
Graças ao esforço empreendido, a EEM tem vindo a obter reduções significativas na
generalidade destes indicadores, salvo quando esses resultados são influenciados por factores
alheios à sua própria atuação, como sucede, por exemplo, com os índices de pluviosidade que
se verificam a cada ano.
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Outras medidas com impactes
ambientais positivos
Para além dos investimentos referidos, existem também outras medidas desenvolvidas pela
EEM que contribuem para a minimização dos impactes da sua atividade, nomeadamente:

+
+
+
+

Maximização do aproveitamento de energias renováveis.
Maior aproveitamento de fontes de energia renovável.
Recurso a combustíveis fósseis menos poluentes.
Substituição de luminárias/lâmpadas convencionais por LED em vias públicas,
no âmbito do PPEC (*).

(*) PPEC - Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Eléctrica - Medidas Aprovadas pela ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
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Sistema
de Gestão Ambiental
É também de referir que a EEM implementou um Sistema de Gestão Ambiental, em 2011,
no âmbito do Plano de Promoção de Desempenho Ambiental, tendo obtido o Certificado
Ambiental, de acordo com o referencial normativo ISO 14001, em 2012. Mais recentemente,
renovou essa mesma Certificação Ambiental, válida até 2018.
Este novo ciclo de certificação enquadra e reforça o compromisso da EEM em integrar os
aspetos ambientais nos processos de planeamento e tomada de decisão a todos os níveis
de atividade, evidenciando o esforço da empresa na implementação de um modelo de
desenvolvimento sustentável, traduzido no slogan:
Boa energia
gera Bom ambiente.
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na sua empresa.
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Boas práticas
que fazem a diferença
A quantidade de emissões de gases para a atmosfera depende da energia consumida e do mix
de produção. Quanto mais baixo for o consumo e maior a contribuição das fontes de energia
renováveis, menores serão as emissões.
O desempenho ambiental da EEM também depende do seu, pois se gastar menos energia
elétrica a utilização de combustíveis fósseis também será menor.
Aposte na eficiência energética e siga as dicas que fazem tão bem à sua carteira como ao
ambiente.
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Eficiência na escolha
dos equipamentos
1

Privilegiar as soluções de iluminação baseadas em lâmpadas de baixo consumo.
Uma lâmpada convencional de 100W proporciona a mesma luz que uma lâmpada de baixo
consumo de 20W e ao final de um ano terá uma poupança de cerca de 3 euros por ano
por cada hora diária de utilização e têm um período de vida útil 4 a 10 vezes superior
a uma lâmpada convencional.

2

Optar pela utilização de equipamentos de classe energética mais eficiente, incluindo
computadores e monitores com a designação ENERGY STAR®.
Nos monitores, o uso da proteção de ecrã não reduz o consumo de energia.
A redução de consumo verifica-se no modo standby.
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Eficiência na utilização
dos equipamentos
1
2

Desligar os aparelhos que entram em modo standby (monitores, rádios, Hi-Fi, etc),
sempre que preveja ausências de utilização superiores a 30 minutos.
Desligar todas as luzes que se encontram acesas desnecessariamente, i.e., nos armazéns,
nos WC’s, cozinhas, maximizando a utilização da luz solar.
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Verificar que todo o equipamento de escritório não está ligado desnecessariamente,
isto é, computadores, monitores, fotocopiadoras, impressoras, faxes, máquinas de café, etc.

4

Desligar os carregadores (transformadores) dos telemóveis e dos computadores portáteis da
tomada. Se possível, ligar alguns equipamentos a uma tomada múltipla com extensão com
interruptor de pé. Ao desligar esse interruptor, apagará todos
os equipamentos, o que lhe permitirá poupanças anuais superiores a 20 euros.
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Verificar se os equipamentos de refrigeração estão instalados longe de fontes de calor
(protegidas do sol, longe de fogões, etc).
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Eficiência na utilização
dos equipamentos
6

No Verão, promover a utilização dos estores exteriores de forma a minimizar a exposição solar das
salas, reduzindo a necessidade de refrigeração condicionada. No Inverno, promover a maximização
de exposição solar de forma a reduzir a necessidade
de aquecimento e a utilização de iluminação artificial. Consome mais energia e é mais caro
refrigerar ou aquecer um espaço do que iluminá-lo.
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Verificar a programação térmica e horária dos aparelhos de AVAC e águas sanitárias. Tenha o
equipamento de ar condicionado regulado para uma temperatura de 24oC
no Inverno e 22oC no Verão. As águas sanitárias garantem a sensação de conforto
com temperaturas entre os 30oC e os 35oC.
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Utilizar equipamentos de refrigeração/aquecimento com as janelas e portas, sempre
que possível, fechadas.
Efetuar a manutenção periódica dos equipamentos de refrigeração – limpeza dos filtros,
dos permutadores (quer no evaporador, quer no condensador) e do ventilador.
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Eficiência na gestão
de consumos.
1

Verificar periodicamente a sua fatura elétrica, confirmando se está na opção tarifária
mais adequada.
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As suas tarifas de energia elétrica apresentam preços diferenciados por período horário.
Verifique e divulgue estes horários. Concentre as suas poupanças de energia
nos períodos onde os preços são mais elevados.

3

Procurar transferir consumos dos períodos de ponta (preços mais elevados)
para os períodos adjacentes. Estas ações podem ser utilizadas em climatização
sem afetar o conforto, atendendo à inércia térmica dos edifícios.
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Verificar se a sua fatura elétrica inclui consumos de energia reativa.
Se tal acontecer, deverá considerar o investimento em equipamento
de compensação. Este tipo de investimentos apresenta períodos de
ecuperação muito curtos.
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Recorrer à EEM Online ou aderir à Fatura Electrónica, num caso evitando
deslocações físicas e noutro poupando recursos como papel, é também
um gesto de eficiência energética.
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Serviço de Apoio ao Client e

Linha Gratuita das 08:00h às 24:00h
Tel - 800 221 187
E-mail - clientes@eem.pt.

Lojas EEM

Dias úteis das 08:30h às 12:30h
e das 13:30h às 16:00h
Funchal (sede)
Nazaré
S. Vicente
Porto Moniz
Santana
Calheta
Ponta do Sol
Ribeira Brava
Câmara de Lobos
Estreito de Câmara de Lobos
Caniço
Camacha
Santa Cruz
Machico
Porto Santo

Loja do Cidadão

Dias úteis das 08:30h às 19:30h
e sábados das 08:30h às 13:30h

www.eem.pt
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