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Com o início do verão, a PG&E ajuda os clientes com cinco formas fáceis de reduzir a 
utilização de energia  

 
Receba um termostato inteligente sem custos e mais dicas para gerir os custos de energia no 

verão 

 
 
OAKLAND, Calif. — No primeiro dia oficial do verão, a Pacific Gas and Electric Company 
(PG&E) partilha estratégias para ajudar os clientes a poupar energia e manter os custos baixos, 
à medida que as temperaturas continuam a subir. Os clientes podem utilizar estes passos 
simples, ferramentas gratuitas e programas para minimizar o impacto do calor do verão nas 
contas de energia.  
 
“A utilização de energia normalmente aumenta durante os meses de verão, pois o ar 
condicionado é responsável por mais da metade da energia consumida numa casa ou empresa 
média. Estas ferramentas e programas do cliente ajudam a tornar mais fácil para o sistema 
trabalhar com mais eficiência, o que pode ajudar os clientes a poupar nas contas de energia”, 
disse Aaron August, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios e Envolvimento do 
Cliente da PG&E. 
 

Cinco formas simples de poupar 

1. Aumente o termostato e ligue-o ou desligue-o ao sair. Os clientes podem poupar 
nos custos anuais de refrigeração para cada grau de aumento da temperatura em casa 
durante os meses quentes de verão. Defina o termostato para 25 °C (78 °F) quando 
estiver em casa, se a saúde permitir. Suba até 29 °C (85 °F) graus quando não estiver 
em casa. 
 

2. Instale um termostato inteligente. Inscreva-se no Programa SmartAC da PG&E e 
receba um termostato inteligente sem custos1 após os bónus de inscrição instantânea.  
 

3. Verifique os filtros de ar uma vez por mês. Filtros sujos fazem com que o sistema 
trabalhe mais para manter a área fresca, desperdiçando energia e dinheiro. 
 

4. Substitua eletrodomésticos e aparelhos eletrónicos ineficientes. Encontre e 
compare os principais eletrodomésticos e aparelhos eletrónicos com eficiência 
energética. Veja as avaliações dos clientes e os descontos disponíveis para determinar 
a melhor opção para a sua casa. Visite o novo Guia de Ação Energética da PG&E para 
obter mais informações. 
 

 
1 Imposto e frete não incluídos. Ofertas válidas enquanto durarem os stocks. Os preços apresentados refletem 

descontos mais inscrição no Programa PG&E SmartAC. Aplicam-se limitações de desconto. A oferta não se aplica a 

compras anteriores. Podem ser aplicadas restrições.  
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5. Inscreva-se nos programas: Os programas qualificados de rendimento que oferecem 
um desconto mensal incluem o Programa California Alternative Rates for Energy 
(CARE) e o Programa Family Electric Rate Assistance (FERA). Alguns também podem 
qualificar-se para o Programa de Poupança de Energia, que oferece melhorias gratuitas 
para tornar a casa mais eficiente, segura e confortável.   
 

Outros programas incluem Medical Baseline, que oferece uma taxa mensal mais baixa para 
clientes com determinadas condições médicas, Faturação do Orçamento calcula a média dos 
custos de energia para uma pagamentos mensais e Alertas de Previsão de Faturas são 
notificações quando uma fatura mensal deve exceder um valor específico definido pelo cliente.  
 

Para mais dicas sobre como poupar neste verão, vá a www.pge.com/summer. 
 
A PG&E 
A Pacific Gas and Electric Company, uma subsidiária da PG&E Corporation (NYSE:PCG), é 
uma empresa combinada de gás natural e eletricidade que serve mais de 16 milhões de 
pessoas em 110 000 quilómetros quadrados no norte e no centro da Califórnia. Para obter mais 
informações, aceda a pge.com e pge.com/news. 
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https://www.pge.com/en_US/residential/save-energy-money/help-paying-your-bill/longer-term-assistance/care/care.page?WT.mc_id=Vanity_care
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