Marketing & Communications | Oakland, CA 94612 | 415.973.5930 | www.pge.com

19 de maio de 2022
Poupe dinheiro, poupe energia e ajude a rede neste verão
Mais de 1,8 milhão de clientes PG&E inscritos automaticamente no novo programa estadual
que recompensa aqueles que reduzem a energia

OAKLAND, Califórnia— Com o novo Programa de Recompensas de Poupança de Energia a
ser lançado este mês, os clientes da Pacific Gas and Electric Company (PG&E) serão
recompensados por poupar energia durante alguns dias quentes até outubro.
O programa é gratuito, voluntário e 1,8 milhão de clientes estão a ser inscritos neste mês.
Outros são incentivados a participar. O objetivo é simples: Poupar energia em dias quentes
reduz a tensão na rede elétrica da Califórnia.
“O Programa de Recompensas de Poupança de Energia é realmente vantajoso porque os
clientes serão recompensados financeiramente por poupar energia em dias quentes e, ao
mesmo tempo, será reduzida a procura na rede para garantir fiabilidade contínua e ar mais
limpo. Não há custo ou penalidade por não reduzir a energia, apenas oportunidades de ser
recompensado por reduzir a utilização. Isso significa que os clientes só podem poupar dinheiro
e nunca pagarão mais ao participar no programa”, disse Aaron August, Vice-Presidente de
Desenvolvimento de Negócios e Envolvimento do Cliente da PG&E.
Entre 1 de maio e 31 de outubro, os dias do evento de Recompensas de Poupança de Energia
serão acionados quando o operador de rede do estado, o California Independent System
Operator, emitir um Alerta de Emergência de Energia e/ou um Alerta Flex. A PG&E enviará um
e-mail ou mensagem de texto no dia anterior ao dia do evento para lembrar aos clientes quais
são as horas em que devem reduzir a utilização de energia.
Os clientes que reduzam o consumo de energia entre as 16h e as 21h, em dias quentes
selecionados, receberão um crédito na sua conta após o fim da temporada do programa. O
valor do crédito será determinado em função da quantidade de energia que o cliente poupa. O
cliente receberá $2 por quilowatt-hora (kWh)1 para reduzir a utilização de eletricidade durante
eventos com um crédito anual na conta.
O programa iniciado pela California Public Utilites Commision visa incentivar ações para reduzir
a tensão geral na rede e evitar a necessidade de centrais de energia que funcionam com
combustíveis fósseis. Os clientes podem reduzir temporariamente a utilização girando o
termostato para 25 graus ou mais (se a saúde o permitir), desligando as luzes que não estão
em utilização, desconectando VE e esperando até passar o pico de procura da rede para usar
grandes aparelhos, como máquinas de lavar, máquinas de secar e fornos elétricos.

1

Um kWh é uma medida da quantidade de eletricidade que é usada. Um kWh é igual à quantidade de energia
consumida se um aparelho de 1000 watts for usado durante uma hora.
1

Os clientes elétricos da PG&E com um SmartMeter não inscritos num programa de hora de
pico conflitante são elegíveis para participar. A maioria dos clientes inscritos num Community
Choice Aggregator (CCA) também pode participar. Os clientes podem cancelar a inscrição no
programa a qualquer momento através do site do programa.
Alguns clientes da PG&E foram automaticamente inscritos no programa este mês, incluindo
nos programas California Alternate Rates for Energy (CARE) e Family Electric Rate Assistance
(FERA).
É fácil inscrever-se e ser recompensado(a) por reduzir a utilização de energia neste verão.
Visite powersaver.pge.com para saber mais sobre o programa e inscrever-se.
Sobre a PG&E
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
70 000 milhas quadradas no norte e no centro da Califórnia. Para obter mais informações, vá a
pge.com e pge.com/news.
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