


EnquadramEnto

Uma das faturas que mais pesa no orçamento 

familiar é a da eletricidade. Sendo o custo da 

energia associado a diversos fatores como im-

postos, desenvolvimento da atividade econó-

mica, sazonalidade e fenómenos atmosféricos, 

o consumidor não consegue por si só controlar 

os preços da energia que adquire. No entan-

to, pode melhorar a forma como consome a 

energia adotando uma correta gestão energé-

tica permitindo, desta forma, alcançar níveis 

de eficiência energética, que resultam numa 

redução dos custos associados à utilização de 

energia nas habitações através da criação de 

pequenos hábitos quotidianos sem abdicar do 

conforto a que está habituado.

No presente guia serão  fornecidas algumas 

dicas de como o consumidor poderá reduzir 

a fatura energética, gerando consequente-

mente uma maior poupança no rendimento 

familiar.



ConsElhos GErais

  Evite o standby dos equipamentos: desligue 

os aparelhos elétricos no interruptor e não 

apenas no comando;

  Mantenha os equipamentos em bom estado 

de conservação.A manutenção dos equipa-

mentos elétricos melhora a sua eficiência;

  Opte por equipamentos informáticos com o 

símbolo Energy Star, pois é indicador que o 

equipamento tem modos de poupança de 

energia. Desligue-os sempre que preveja 

ausências superiores a 30 minutos; 

  Utilize as tomadas ou extensões com botão 

de corte de corrente e ligue por exemplo o 

computador, impressora, iluminação à mes-

ma extensão; 

  Opte por equipamentos com classe energé-

tica A+ ou superior (consulte sempre a eti-

queta energética;



  Evite pintar as paredes da sua casa com tons 

mais escuros uma vez que as cores mais cla-

ras refletem melhor a luz, reduzindo assim a 

necessidade de iluminação artificial;

  Utilize cortinas pesadas quer seja no inverno 

ou no verão. O uso de cortinas pesadas aju-

da a isolar a casa;

  No inverno, abra as cortinas para maximizar 

o aquecimento através da luz solar;

  Use mais as escadas do que elevadores;

  Para o aquecimento de água dê preferência 

aos aquecedores solares. Além da econo-

mia na conta da eletricidade, estará a ajudar 

a preservar o meio ambiente;

  Opte por comprar uma televisão LED.



FErro dE EnGomar

  Acumule maior quantidade de roupa e a 

passe de uma só vez passando roupas leves, 

após desligar o ferro;

  Se interromper a tarefa, mesmo que por 

pouco tempo, desligue o equipamento.

ChalEira

  Utilize a chaleira elétrica para aquecer água 

em vez o fogão.

miCro ondas

  Opte por aquecer 

comida, confecio-

nada, no micro-on-

das e não no fogão.

 

ConsElhos GErais

PEquEnos ElEtrodomEstiCos



  Evite colocar os frigoríficos e arcas congela-

dores próximo de fontes de calor;

  Evite deixar o frigorífico ou arca abertos du-

rante muito tempo;

  Evite colocar alimentos muito quentes nos 

frigoríficos ou arcas; 

  Regule o termostato do frigorífico para 

+5ºC e das arcas de -15ºC e -18ºC;

  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/a. É preciso 

mais energia para manter a 

temperatura de um equipa-

mento de frio vazio do que 

cheio;

  Não forre as prateleiras 

para não exigir esforço  

desnecessário do eletrodo-

méstico;

ConsElhos GErais

EquiPamEntos dE 

rEFriGEraCao E ConGElaCao



  Limpe, pelo menos uma vez por ano, a parte 

traseira do aparelho;

  Descongele o equipamento antes que a ca-

mada de gelo atinga os 3 mm de espessura;

  Quando retirar um alimento do congelador, 

para ser consumido no dia seguinte, des-

congele-o no frigorífico em vez de o colocar 

no exterior.



  Lave no ciclo de contagem bi-horário/ ou 

noturno: Se tiver máquina de lavar ou secar 

roupa, opte por fazer os programas durante 

a noite;

  Lave o máximo de roupas indicado pelo fa-

bricante de uma só vez;

  Limpe o filtro da máquina com frequência;

  Uma vez que a máquina de secar gasta mui-

ta energia, opte por estender a roupa sem-

pre que seja possível.

ConsElhos GErais

maquinas dE lavar E sECar 

rouPa



  Desligue o forno e fogão alguns minutos 

antes de terminar o cozinhado, deste modo 

estará a aproveitar o calor residual para ter-

minar o seu cozinhado;

  Opte por fornos com ventilação interna;

  Não abra a porta do forno desnecessaria-

mente enquanto está a cozinhar;

  Utilize recipientes de cerâmica ou vidro pois 

retêm melhor o calor, permitindo reduzir a 

temperatura do forno e diminuir o consumo 

de energia; 

  Dê preferência a recipientes em que o fun-

do seja ligeiramente maior do que o bico 

do fogão, de modo a aproveitar o calor ao 

máximo e utilize panelas com fundos de 

grande difusão de calor; 

  Sempre que possível, utilize panelas de 

pressão;

  Tape as panelas durante a cozedura.

ConsElhos GErais

Forno E FoGao ElEtriCos



  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 dis-

positivos de iluminação; 

  Adapte a iluminação às suas necessidades e 

dê preferência à que é localizada;

  Mantenha limpas as lâmpadas e respetivas 

proteções ou ornamentos;

  Reduza ao mínimo a iluminação ornamental 

em zonas exterior;

  Evite os abat-jours opacos pois estes exigem 

o uso de lâmpadas mais potentes. Opte por 

abat-jours que deixam passar a luz;

  Isole os espaços onde instalar fontes de 

aquecimento ou arrefecimento locali-

zadas, fechando e calafetando devi-

damente portas e janelas.

ConsElhos GErais

iluminaCao



  Instale um bom isolamento nas portas, ja-

nelas, paredes, chão e tetos, através da uti-

lização de materiais e técnicas adequadas a 

esse efeito;

  Os envidraçados com grande exposição so-

lar, devem possuir elementos de proteção, 

como persianas exteriores ou palas para mi-

nimizar os ganhos solares no verão e maxi-

mizar os ganhos solares no inverno;

  Evite climatizar zonas da casa que não estão 

habitadas;

  Adeque o vestuário à estação do ano, mes-

mo dentro de casa;

  Mantenha o equipamento de ar condiciona-

do regulado para uma temperatura adequa-

da às condições externas;

  Adeque o vestuário à estação do ano, mes-

mo dentro de casa;

  No verão as persianas e cortinas enquanto 

que no período noturno deve abrir as jane-

las permitindo a entrada de ar fresco.

ConsElhos GErais

ClimatizaCao




