POUPE ENERGIA HOJE, PARA UM AMANHÃ LUMINOSO
Nestes últimos anos temos atravessado um problema energético complexo. Por um lado
continuamos a assistir a uma procura crescente de energia por todas as economias e em especial
pelas emergentes. Por outro há cada vez mais evidências científicas, de que o modelo energético
atual tem impactos grandes no ambiente, nomeadamente a nível das alterações climáticas com
consequências graves e imprevisíveis.
Paralelamente, a ameaça de esgotamento das reservas de combustíveis fósseis e a pressão dos
fatores económicos, são questões que nos levam a encarar a eficiência energética e a poupança
e redução de consumos como um caminho que temos inevitavelmente que seguir.
Muitas atitudes e medidas de utilização racional de energia, tal como apagar a luz quando saímos
de um local, baixar o ar condicionado ou ter uma condução defensiva são simples de realizar e têm
resultados muito significativos nos consumos.
Basta estar atentos e mudarmos a nossa atitude… no dia-a-dia… todos os dias!

SABIA QUE…
A LIPOR tem implementado uma série de
iniciativas que visam otimizar o uso dos
recursos energéticos, como por exemplo: a
instalação de painéis solares térmicos para
aquecimento da água; a instalação de
sensores nos equipamentos reduzindo o seu
tempo de utilização; e a instalação de um
sistema informático de monitorização dos
consumos.
Praticamente 32% da eletricidade consumida
nas habitações portuguesas é com o
frigorífico. Verifique sempre a etiqueta
energética e opte por aparelhos com classe
A+ e A++. Vai poupar muita energia e
dinheiro.

Um dos problemas do consumo atual de
energia são os Gases com Efeito de Estufa,
provocando alterações profundas no clima e
afetando o meio ambiente à escala mundial,
com fenómenos atmosféricos cada vez mais
extremos, severos e imprevisíveis, afetando
toda a população, principalmente os que
vivem em zonas costeiras.
Os audiovisuais representam 9% do
consumo eléctrico nas nossas casas. Uma
boa ideia é ligar a televisão, o DVD, a TV
Cabo, o amplificador, etc. a uma ficha com
botão “ON/OFF”. Ao desligarmos este botão,
apagaremos todos os aparelhos, poupando
mais de 40 €/ano.

Todos podemos ajudar a poupar
Esteja atento aos equipamentos consumidores intensivos de energia
O Grupo de Trabalho da Energia identificou e caracterizou mais de 300 equipamentos
consumidores intensivos de energia. Estes equipamentos estão identificados com a imagem
ao lado e consomem unitariamente, por fonte de energia, mais de 5%. Qualquer poupança
que se consiga neste equipamento é por isso muito significativa.
Esteja atento!
Para mais informações sobre energia, contacte os elementos do Grupo da Energia através do:
info@lipor.pt / 229770100

