
 

  
Sessões Informativas em Juntas de Freguesia 

“Livre-se dos desperdícios de energia na sua casa” 
 

 
A DECO encontra-se a implementar a campanha “Energia Fantasma”, uma campanha informativa apoiada pela ERSE 
que tem como objetivo informar e sensibilizar os consumidores para uma utilização eficiente da eletricidade, com 
vista à alteração de comportamentos que contribuam para a redução da fatura de energia elétrica. 
 
A DECO realiza sessões informativas para a comunidade, em especial junto de consumidores frequentadores de IPSS 
e residentes em bairros sociais. Em geral, estes consumidores carecem de informação e não dispõem dos meios 
adequados para aceder à mesma, sendo que a informação sobre poupança de energia se pode traduzir na redução 
de despesas no orçamento familiar. 
  

Nestas sessões a DECO transmitirá informação útil e dicas com vista à redução da fatura de energia elétrica. Será 
dada particular importância aos desperdícios do stand-by e off-mode, (os chamados consumos fantasma) e também 
aos restantes desperdícios relacionados com a utilização e escolha de equipamentos. 
 
Objetivos:  
Informar os consumidores sobre o uso responsável e eficiente de energia elétrica 
Motivar os consumidores para a alteração de comportamentos de consumo de energia elétrica 
Promover comportamentos de consumo energeticamente eficientes junto dos consumidores 
 
Conteúdos:  
A importância da energia elétrica no nosso quotidiano 
O consumo e desperdício de energia elétrica em Portugal 
As consequências ambientais e económicas do desperdício energético residencial 
O nosso contributo enquanto consumidores – a eficiência energética no sector residencial 

O uso eficiente de energia elétrica 
Os consumos stand-by e off-mode  
O uso de equipamentos energeticamente eficientes 
 

Operacionalização: 
As sessões informativas são realizadas por formadores com competências no domínio da energia e ambiente, com o 
auxílio de uma apresentação multimédia e materiais informativas da DECO. 
  
As sessões informativas não têm qualquer encargo para a Junta de Freguesia (ou outra entidade requerente como 
uma Câmara Municipal, IPSS, etc.) devendo esta disponibilizar um espaço para a realização da mesma e assegurar a 
participação mínima de 20 fregueses (número mínimo de participantes a acordar com a entidade). A sessão terá uma 
duração aproximada de 60 minutos. A entidade deverá assegurar os seguintes materiais: computador com internet, 
datashow, tela, sistema de som.  
 
Se deseja agendar uma sessão informativa na sua junta de freguesia, por favor contacte a equipa de Lisboa através 
do e-mail lisboa@energiafantasma.pt ou pelo telefone 213710214. Para mais informações sobre a campanha visite o 
site www.energiafantasma.pt.  
 

 
 
PROJETO:   APOIO: 

 
www.deco.proteste.pt 
 
 
 
 
www.decojovem.pt 

Medida financiada no âmbito do Plano 
de Promoção da Eficiência no Consumo 
da energia elétrica, aprovado pela 
Entidade Reguladora dos Serviços 
Energéticos 
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