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01/04/2017

Dados da minha casa
Distrito

Potência contratada (kVA)

Lisboa

10,35

Nº habitantes

Tarifa horária

Tipo habitação

Simples

Apartamento

Ano construção

4

Posterior 2007

Placa de cozinha

Ar condicionado

0

1

Sistemas de águas
quentes elétrico

1

Bomba furo/rega

0

Equipamento de frio

0

Aquecedor elétrico

1

Bomba piscina

0

Consumo de energia da minha casa
4000 kWh
3586 kWh

A melhorar

Bom

Muito bom
a sua casa

casas semelhantes

O seu consumo está dentro da média. Consumiu mais 12% de eletricidade, comparativamente com casas semelhantes, durante
o seguinte período: 01/01/2016 a 01/01/2017. Na comparação deste consumo é considerado o consumo médio dos clientes
da EDP Comercial, para o mesmo período e dados da casa indicados.

Recomendações de poupança
O facto de o seu consumo de energia ser superior ao de casas semelhantes, pode ser explicado por apresentar um perfil de utilização
de equipamentos intensivo, por utilizar equipamentos de elevado consumo não considerados nesta análise, ou por existir algum
funcionamento anómalo de equipamentos.
Para ficar a saber como consome a energia em sua casa e ajudá-lo a poupar, recomendamos-lhe o serviço de Auditoria Energética
presencial. Visitamos a sua casa, realizamos uma análise detalhada aos seus consumos, equipamentos e iluminação, quantificamos
o seu potencial de poupança e aconselhamo-lo de forma personalizada sobre como reduzir os seus gastos.
Por ser cliente EDP Comercial pode usufruir deste serviço através do pagamento em 12 mensalidades na fatura de energia.
Numa casa, o consumo associado aos eletrodomésticos pode representar 40% do total da sua fatura.
Consulte a ficha anexa e descubra quanto pode poupar se substituir os seus eletrodomésticos antigos por mais eficientes.

As informações relativas ao consumo e poupança de energia contidas neste documento, válidas à data em que o mesmo foi enviado, foram produzidas utilizando
os dados prestados pelo cliente e recorrendo a informação publicada por entidades oficiais. As recomendações relativas a poupança de energia feitas neste documento
são meramente indicativas e não vinculativas, não garantindo a EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A. que serão atingidos resultados com as medidas sugeridas.
Para ter uma análise mais completa ao seu consumo e propostas de medidas de eficiência energética mais detalhadas, o cliente deverá realizar uma auditoria energética.

Quanto posso poupar se substituir os meus eletrodomésticos
por outros equipamentos mais eficientes?
Como ler?

Classe energética ou idade do
eletrodoméstico a substituir

Se, por exemplo, trocar um eletrodoméstico
de classe C ou idade entre os 15-20 anos
por um novo de classe A+, consegue poupar
52 € por ano, com um investimento médio
de 400 € na compra do novo eletrodoméstico
(retorno do investimento em 8 anos).

Quanto posso
poupar por ano?

A+
A ou 5 - 10 anos

17 €

B ou 10 - 15 anos

30 €

C ou 15 - 20 anos

52 €

D ou > 20 anos

75 €

Preço médio
do novo
eletrodoméstico

A+

400€

Frigorífico combinado
Classe energética ou idade
do meu atual frigorífico

Quanto posso poupar por ano
se substituir o meu frigorífico?
Preço médio de
um frigorífico

A+

A++

A+++

A ou 5 - 10 anos

17 €

32 €

42 €

B ou 10 - 15 anos

30 €

45 €

55 €

A+

520 €

C ou 15 - 20 anos

52 €

68 €

77 €

A++

590 €

D ou > 20 anos

75 €

91 €

100 €

A+++

780 €

Máquina de lavar roupa
Classe energética ou idade da
minha atual máquina de lavar roupa

A ou 5 - 10 anos

Quanto posso poupar por ano se
substituir a minha máquina de lavar roupa?

A+

A++

A+++

4€

5€

8€

Preço médio de uma
máquina de lavar roupa

B ou 10 - 15 anos

12 €

12 €

16 €

A+

430 €

C ou 15 - 20 anos

19 €

20 €

23 €

A++

450 €

D ou > 20 anos

27 €

27 €

31 €

A+++

560 €

Máquina de lavar loiça
Classe energética ou idade da
minha atual máquina de lavar loiça

Quanto posso poupar por ano se
substituir a minha máquina de lavar loiça?

A+

A++

A+++

Preço médio de uma
máquina de lavar loiça

A ou 5 - 10 anos

1€

3€

5€

B ou 10 - 15 anos

6€

8€

10 €

A+

350 €

C ou 15 - 20 anos

15 €

17 €

18 €

A++

740 €

D ou > 20 anos

25 €

26 €

28 €

A+++

880 €

Pressupostos
Os valores de poupança foram determinados de acordo com os seguintes critérios: volume de um frigorífico combinado igual
a 300 litros, utilização de uma máquina de lavar roupa 3 vezes por semana e utilização de uma máquina de lavar loiça 4 vezes por semana.
O período de retorno do investimento foi determinado tendo em conta o preço médio do novo eletrodoméstico e a poupança anual
(Período de retorno de investimento = preço médio / poupança anual).
Tarifa de energia elétrica de 0,20 €/kWh.
Todos os valores apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor.
Fonte dos dados de consumo dos equipamentos: eficiência energética em equipamentos e sistemas elétricos no setor residencial, DGEG.

Para saber mais sobre os nossos serviços e soluções de eficiência energética, consulte o nosso site edp.pt ou ligue-nos através do 808 53 53 53.

