
Mantenha o seu edifício seguro
 As instalações eléctricas nas áreas comuns do edifício são copropriedade dos 

proprietários e a sua manutenção é da responsabilidade de todos os proprietários. 

A falta de manutenção regular apresentará riscos à segurança do seu edifício, 

Avançando para construir uma cidade inteligente

Para acelerar a concretização do importante objectivo do Governo da RAE de Macau 

de construir uma cidade inteligente, a CEM tem investido continuamente recursos para 

desenvolver serviços inteligentes. Até agora, a cobertura de contadores inteligentes 

atingiu quase 40% do número total de clientes e deve chegar a 100% até 2025. Não 

haverá mais o envio da leitura de contadores e facturas estimadas.

Também estamos a considerar o uso de dados em tempo real para agilizar os 

procedimentos dos serviços, incluindo o restabelecimento da energia em tempo real, 

facilitação do serviço de fornecimento de energia remotamente, etc. No futuro, o 

tempo necessário para o pedido de instalação de contador será significativamente 

reduzido dos 3 dias úteis originais para resolução dentro do mesmo dia.   

‘Competição Cidade de Energia Limpa’ para jovens

Para comemorar o seu 50.º aniversário, a CEM lançou a 'Competição Cidade de Energia Limpa' para despertar o interesse da geração 

mais jovem na protecção ambiental, incentivando-os a desenvolver ideias para produtos, serviços ou instalações que integrem 

infraestruturas de energia limpa. 54 equipas de 23 escolas secundárias locais submeteram as suas propostas. 

As 10 melhores equipas seleccionadas de duas categorias (5.o ao 7.o ano e 8.o ao 10.o ano) terão os seus modelos, com soluções para 

salas de aula ecológicas, aplicação de veículos eléctricos, parque que usa resíduos de cozinha para geração de energia, sistema de 

iluminação pública inteligente e muitos outros, expostos no Centro de Ciência de Macau de 22 a 30 de Outubro, das 10h00 às 18h00.

Visite a nossa exposição, pode votar nos seus projectos favoritos e ganhar prémios fantásticos!  

Melhoramento e actualização para atender às suas 
necessidades

Não poupamos esforços para prestar aos nossos clientes serviços online diversificados. 

O nosso site corporativo foi recentemente renovado com um novo visual e novas 

funcionalidades, agora é mais conveniente e simples de aceder e usar.

As novas funcionalidades incluem registo e método de login simplificados, pagamento 

rápido de facturas, procedimentos de pedidos simplificados, análise avançada do 

consumo, solicitação de serviços para utilizadores comerciais, etc. Experimente agora!   

o que pode resultar numa falha de energia ou incêndio. Para o 

evitar, as instalações eléctricas nas áreas comuns devem ser 

inspeccionadas periodicamente por um técnico electricista 

experiente. Os proprietários podem consultar a lista de técnicos 

electricistas no site da CEM (www.cem-macau.com) para referência. 
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