
CONTACTOS 

 

 

FORNO E FOGÃO 

 

 
-Dê preferência a recipientes em que o fundo seja 

ligeiramente maior do que o bico do fogão; 

-Sempre que possível, utilize panelas de pressão;  

-Tape as panelas durante a cozedura; 

-Aproveite o calor residual da placa elétrica, apagan-

do-a cerca de cinco minutos antes da refeição estar 

pronta. 

 

Saúde Enérgica 

Dicas para poupança de energia 

 

Contacto Telefónico: 272540000  

Email: scm.vvrodao@sapo.pt  

Site: www.scmvvrodao.pt  

Página de Facebook: pesquisar  “Saúde 

Enérgica” 

 

 

 
PARCERIAS 

 

 

ILUMINAÇÃO 

 

 

 

- Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão; 

- Junta de Freguesia de Vila Velha de Ródão; 

- Junta de Freguesia de Sarnadas de Ródão; 

- Junta de Freguesia de Perais; 

- Junta de Freguesia de Fratel; 

- Centro Municipal de Cultura e Desenvolvi-

mento (CLDS 3G). 

 

-Não deixe luzes acesas em divisões que não estão a 

ser utilizadas; 

-Opte por lâmpadas economizadoras como por 

exemplo iluminação fluorescente ou LED; 

-Utilize reguladores de intensidade nos dispositivos 

de iluminação;  

-Adapte a iluminação às suas necessidades e dê pre-

ferência à que é localizada; 

-Mantenha limpas as lâmpadas e respetivas prote-

ções; 

-Evite os abat-jours opacos . 



REFRIGERAÇA O EREFRIGERAÇA O E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELHOS GERAISCONSELHOS GERAIS 

 

 

- Evite o standby dos equipamentos: desligue os apa-
relhos elétricos no interruptor e não apenas no co-
mando; 

-Opte por equipamentos informáticos com o símbolo 
Energy Star, pois é indicador que o equipamento tem 
modos de poupança de energia.  

-Utilize as tomadas ou extensões com botão de corte 
de corrente ; 

-Opte por equipamentos com classe energética A+ ou 
superior ; 

-Evite pintar as paredes da sua casa com tons mais 
escuros; 

-Utilize cortinas pesadas quer seja no inverno ou no 
verão. O uso de cortinas pesadas ajuda a isolar a casa; 

-No inverno, abra as cortinas para maximizar o aqueci-
mento através da luz solar; 

 

 

 

MÁQUINAS DE ROUPAMÁQUINAS DE ROUPA 

 

 
-Evite colocar os frigoríficos, arcas congela-

dores próximo de fontes de calor  

-Evite deixar o frigorífico ou arca abertos 

durante muito tempo;  

-Evite colocar alimentos muito quentes nos 

frigoríficos ou arcas ; 

Regule o termostato do frigorífico para 3ºC 

e das arcas; 

-Certifique-se que as borrachas das portas 

estão em boas condições e fecham bem, de 

modo a evitar perdas de frio; 

-Mantenha o congelador/arca cheio. É pre-

ciso mais energia para manter a temperatu-

ra de um congelador vazio do que para um 

congelador cheio; 

-Limpe, pelo menos uma vez por ano, a par-

te traseira do aparelho; 

Descongele antes que a camada de gelo 

atinga os 3 mm de espessura . 

-Lave no ciclo de contagem bi-hora rio/ ou notur-

no: Opte por fazer os programas de durante a noi-

te; 

-Lave o ma ximo de roupas indicado pelo fabrican-

te de uma so  vez; 

-Limpe o filtro da ma quina com freque ncia; 

-Uma vez que a ma quina de secar gasta muita 

energia, opte por estender a roupa sempre que 

seja possí vel. 

 

 

 

CONGELAÇÃOCONGELAÇÃO 

PEQUENOSPEQUENOS 

 

ELETRODOMÉSTICOS 

-Acumule maior quantidade de roupa e a passe 

de uma so  vez passando roupas leves, apo s des-

ligar o ferro; 

MicroMicro--ondasondas 

- Utilize o micro-ondas para aquecer comida confe-
cionada ao invés do fogão. 


