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Recursos disponíveis para ajudar os clientes a terem vantagens ao gerir as contas de 
energia no verão 

Prepare-se agora para o aumento da utilização de energia relacionado com o tempo quente 
 
 

OAKLAND, Calif.— O tempo quente de verão está a chegar e os clientes da Pacific Gas & 
Electric Company (PG&E) podem beneficiar participando numa variedade de programas para 
se prepararem para o aumento inevitável da utilização de ar condicionado associada ao tempo 
mais quente, que tipicamente fazem aumentar os custos com a energia no verão. 

Para se prepararem, clientes elegíveis são encorajados a aproveitar os programas de 
assistência para clientes qualificados por critério de rendimento, incluindo: 

 O California Alternate Rates for Energy (CARE) Program permite uma poupança de 
20% ou mais por mês nas contas de energia. 

 Family Electric Rate Assistance (FERA) Program disponibiliza um desconto mensal nas 
faturas da eletricidade com três ou mais pessoas no agregado familiar. 

Os clientes que não forem elegíveis para programas de assistência para clientes qualificados 
por critério de rendimento podem inscrever-se nos seguintes programas para ajudar a gerir os 
custos com a energia:   

 Medical Baseline proporciona uma tarifa mensal mais baixa para clientes com 
necessidades especiais de energia devido a certas condições de saúde. 
 

 A faturação por orçamento calcula a média dos custos energéticos para permitir 
pagamentos mensais mais previsíveis e eliminar grandes picos nas faturas devidos a 
mudanças sazonais. 
 

 Os alertas de previsão de faturação são notificações enviadas por e-mail, SMS ou 
telefone para avisarem o cliente se é expectável que a fatura mensal vá exceder um 
montante específico definido pelo cliente.  

Outra maneira de ter vantagens ao gerir as suas contas de verão é efetuar uma comparação de 
taxas personalizada para determinar o melhor plano de taxas para a família. 
 
Por fim, o ar condicionado contribui para mais de 40% da utilização de energia no verão. Os 
seguintes três passos simples irão assegurar que o sistema funciona de modo mais eficiente 
antes de haver temperaturas extremas: 

1. Agende uma verificação de segurança e manutenção anual por um técnico 
licenciado. Um AC com fraca manutenção pode consumir 10-30% mais energia.  
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2. Retire ervas e resíduos para assegurar que o ar circula livremente à volta da unidade. 
3. Coloque o equipamento à sombra para manter o sistema mais fresco, assegurando 

que o fluxo de ar não é bloqueado. 

Para obter mais informações sobre maneiras de poupar na sua conta de energia, visite 
pge.com/summer e PG&E Safety Action Center.  
 
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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