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Os alertas de Interrupção do fornecimento de energia por motivos de segurança pública
[Public Safety Power Shutoff Address (PSPS)] fornecem notificações para endereços que
não sejam a sua residência e que são importantes para si, incluindo escolas ou a casa
de um familiar
Os clientes que se inscreveram antes de junho de 2022 têm de se inscrever novamente para
continuarem a receber alertas
A ferramenta online beneficia inquilinos, mesmo que não tenham uma conta de serviços
coletivos em seu nome
OAKLAND, Calif. – Os cclientes da Pacific Gas and Electric Company (PG&E) e as pessoas
não titulares de contas podem agora inscrever-se para receber notificações relativamente a
qualquer endereço que desejarem, de modo a manterem-se informados sobre PSPS. Ventos
fortes podem fazer com que galhos de árvores e detritos entrem em contacto com linhas
eletrificadas, danifiquem os nossos equipamentos e causem incêndios florestais. Assim, a
PG&E pode ter de desligar a energia durante condições climáticas adversas para ajudar a
prevenir incêndios florestais. Isto denomina-se PSPS.
É importante lembrar que, se se inscreveu para receber estes alertas antes de junho de 2022,
terá de se inscrever novamente para cada endereço, para continuar a receber estas
notificações até junho de 2023.
Para se inscrever nos alertas de qualquer endereço que seja importante para si ou para um
ente querido, aceda a www.pge.com/addressalert. Os alertas são acessíveis em vários idiomas
por chamada e mensagem de texto automatizadas.
Os alertas de endereço podem ser adequados para si se:





Pretende saber sobre um PSPS em sua casa, no local de trabalho, numa escola ou
noutro local importante
É um inquilino e não tem uma conta PG&E
Tem necessidade de se manter informado sobre um PSPS que afeta um amigo ou ente
querido
Vários membros da sua família querem ser notificados

Clientes e não titulares de conta interessados em receber atualizações sobre PSPS previstos
para um endereço onde não recebem uma fatura podem inscrever-se para qualquer número de
alertas relativos a endereços. Observe que os clientes da PG&E serão automaticamente
inscritos para receber notificações PSPS relativamente a qualquer residência ou empresa em
que tenham uma conta. Os clientes são incentivados a manter as suas informações de
contacto atualizadas junto da PG&E, para que possam ser notificados se a sua localização
específica for afetada.
Prepare-se para o inesperado
A PG&E entende que a perda de energia interrompe o dia a dia e tem procurado
continuamente tornar o seu sistema mais seguro, bem como reduzir o impacto dos eventos
PSPS. A PG&E pede a todos os clientes que façam um plano para uma emergência
inesperada. Veja abaixo alguns recursos que o podem ajudar a preparar-se para uma
interrupção:




Safety Action Center: Encontre sugestões e guias para se conservar seguro durante
incêndios florestais ou condições climáticas adversas.
Preparação relativa a crianças em emergências: Aceda a jogos interativos, sugestões
de segurança e questionários para apresentar recursos de emergência a crianças.
Medical Baseline Program: Inscreva-se para obter os recursos disponíveis para apoiar
pessoas com deficiências e pessoas idosas.

Sobre 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 180 000 quilómetros quadrados no norte e no centro da Califórnia. Para obter mais
informações, visite pge.com e pge.com/news.
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