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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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em sua casa.
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Pequenos gestos
trazem grandes resultados
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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Iluminação
1

Desligar todas as luzes que se encontram acesas desnecessariamente,
maximizando a utilização da luz solar.

2

Pintar as paredes e os tectos com cores claras, que reflectem melhor a luz,
reduzindo a necessidade de iluminação artificial.

3

Evitar abat-jours muito opacos, já que obrigam a utilização desnecessária
de lâmpadas mais potentes.

4

Instalar sensores de movimento nos locais de passagem,
como por exemplo garagens e vestíbulos.

5

Substituir as lâmpadas incandescentes que ainda possui por lâmpadas de baixo consumo.
Uma lâmpada convencional de 100W proporciona a mesma luz que uma lâmpada
de baixo consumo de 20W (poupa 3 euros por ano por cada hora diária de utilização).
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Climatização
1
2
3
4

No Verão, utilizar estores exteriores, reduzindo a necessidade de refrigeração condicionada.
Evitar também a entrada de raios solares directos durante o dia e facilitar
a ventilação natural durante a noite, abrindo as janelas em lados opostos da casa.
No Inverno, maximizar a exposição solar de forma a reduzir a necessidade de aquecimento
e a utilização de iluminação artificial, levantando os estores e abrindo os cortinados.
Ter o equipamento de ar condicionado regulado para uma temperatura adequada
às condições externas (24ºC no Inverno e 22ºC no Verão).
Ao comprar um aparelho de climatização, verificar o isolamento da sua casa e escolher
um equipamento com potência adequada.

5

Escolher vestuário adequado à estação do ano, mesmo dentro de casa.

6

Evitar climatizar zonas da casa que não estão habitadas.

7

Fechar e calafetar devidamente portas e janelas.
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Electrodomésticos
1

Utilizar sempre que possível electrodomésticos
com etiqueta energética da classe A+ ou superior.

2

Utilizar computadores e monitores com a designação ENERGY STAR.

3

Desligar os aparelhos no interruptor em vez de os deixar em stand by.
Ligar alguns equipamentos (TV, vídeo, DVD, equipamento de som, etc)
a uma extensão de ligação múltipla com interruptor.

4

Optimizar o uso dos equipamentos (aproveitar o calor residual do ferro
para passar roupa, na torradeira fazer sempre duas torradas, etc).

A+++
A++
A+
A
B
C
D
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Frigoríficos e combinados
1

Optar por um equipamento com etiqueta energética da classe A+ ou superior
e que vá ao encontro das suas necessidades (tamanho do agregado familiar,
periodicidade das compras e volume de congelação e refrigeração).

2

Colocar em local fresco e ventilado e longe de possíveis fontes de calor (fogão, forno e luz solar).

3

Regular o termóstato de forma a manter uma temperatura de 5o
no compartimento de refrigeração e de -18o no compartimento de congelação.

4

Limpar uma vez por ano a parte traseira do equipamento e afastar
a grelha traseira do equipamento cerca de 5 cm da parede.

5

Verificar periodicamente o estado das borrachas de vedação que permitem
o correto fecho da porta do equipamento.

6

Abrir a porta o menos possível e fechar assim que possível.
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Frigoríficos e combinados
7

Em caso do ausências prolongadas o equipamento deverá ser esvaziado e desligado.

8

Descongelar os alimentos transferindo-os do congelador para o frigorífico.

9

Descongelar antes que a capa de gelo alcance os 3mm de espessura
(conseguirá poupanças de energia de cerca de 30%).

10

Não encher demasiado o frigorífico, para que o ar possa circular livremente entre os alimentos.

11

Manter os alimentos bem tapados, de modo a diminuir a libertação de humidade,
evitando que o compressor gaste mais energia.

12

Deixar arrefecer os alimentos antes de os colocar no frigorífico.
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Máquina de lavar a loiça
1

Optar por um equipamento com etiqueta energética da classe A+ ou superior.

2

Programar, se possível, os programas de lavagem para períodos noturnos.
Esta situação será ainda mais vantajosa se tiver um ciclo de contagem bi-horário ou tri-horário.

3

Utilizar um programa económico e de baixa temperatura.

4

Lavar com a carga máxima indicada pelo fabricante do equipamento.

5

Manter os filtros sempre limpos.

6

Manter sempre cheios os depósitos de sal e abrilhantador pois reduzem
o consumo de energia na lavagem e secagem da loiça.
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Máquina de lavar e/ou secar roupa
1

Optar por um equipamento com etiqueta energética da classe A+ ou superior.

2

Trabalhar sempre com a carga máxima, poupando água e energia, e manter o filtro sempre limpo.

3

Evitar a pré-lavagem e utilizar os programas de baixa temperatura, exceto
quando a roupa está muito suja.

4

Centrifugar gasta muito menos energia para secar a roupa do que utilizar a opção de secagem.

5

Sempre que possível, optar por secar a roupa ao ar livre.

6

Programar, se possível, os programas de lavagem e/ou secagem para períodos nocturnos.
Esta situação será ainda mais vantajosa se tiver um ciclo de contagem bi-horário ou tri-horário.
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Forno e fogão
1

No forno utilizar preferencialmente recipientes de cerâmica ou vidro,
que permitem cozinhar os alimentos com temperaturas mais baixas.

2

Só abrir forno se necessário.
Cada vez que o abre está a ter uma perda energética de pelo menos 20%.

3

Aproveitar ao máximo a capacidade do forno,
cozinhando de uma vez só o maior número de alimentos.

4

Não é necessário aquecer previamente o forno para cozinhados superiores a 1 hora.

5

Apagar o forno um pouco antes de finalizar a confeção:
o calor residual será suficiente para acabar o processo.

6

Manter o forno limpo por forma a que o calor de reflicta melhor,
consumindo menos energia.
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Forno e fogão
7

Verificar se a porta do forno veda bem,
substituindo as juntas e borrachas de vedação sempre que necessário.

8

Utilizar a panela de pressão na confeção dos alimentos,
o que permite a redução do tempo de confeção dos mesmos.

9

Descongelar os alimentos um pouco antes de os cozinhar.

10

Manter os recipientes tapados enquanto cozinha.

11

Certificar-se que a placa elétrica ou bico do fogão não é maior do que a base do recipiente.
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Micro-ondas
1
2

Utilizar o micro-ondas para cozinhar apenas pequenas refeições.
Descongelar os alimentos ao natural, evitando utilizar este equipamento
na função de descongelação.

3

Utilizar suportes adequados que permitam aquecer dois pratos em simultâneo.

4

Manter o interior do equipamento limpo.
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Ferro de engomar
1

Utilizar apenas quando houver grande quantidade de roupa para passar.

2

Selecionar a temperatura correta para cada tecido, iniciando o trabalho
com roupas que necessitam de temperatura mais elevada.

3

Não deixar o ferro ligado se não o estiver a utilizar
e desligá-lo um pouco antes de terminar de passar a roupa.
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Termoacumulador e Esquentador
1

Escolher um termoacumulador adequado às necessidades do agregado familiar,
instalando-o perto dos pontos de consumo e isolando adequadamente as canalizações.

2

Na utilização do esquentador ter em atenção a libertação
de monóxido de carbono, um gás altamente tóxico.

3

Dar preferência aos aparelhos equipados com controlo de temperatura ou temporizador.

4

Utilizar torneiras e chuveiros eficientes e reduzir o tempo dos duches.

5

Desligar o equipamento quando vai de férias ou em caso de ausências prolongadas.
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Isolamento da habitação
1

Instalar um bom isolamento nas paredes, chão e tetos,
através da utilização de materiais adequados para o efeito.

2

Ter em atenção os sótãos e as caves, pois são espaços
habitualmente menos cuidados onde é mais fácil a intervenção.

3

Utilizar vidros duplos, reduzindo as necessidades
de climatização e minimizando também o ruído exterior.

4

Optar pela utilização de portadas ou estores exteriores,
caso não seja possível a utilização de vidros duplos.
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Fatura elétrica
1

Verifique a sua fatura de eletricidade:
analise se a potência contratada é adequada ao consumo real da instalação
ou se poderá reduzi-la.

2

Verifique se os seus consumos privilegiam horários que beneficiam
a utilização da tarifa bi-horária ou tri-horária, em que a energia
é mais barata nas horas de vazio, e opte por este tipo de tarifas,
em caso afirmativo.

3

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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