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Maior fiabilidade do fornecimento de energia  

A CEM e a China Southern Power Grid construíram em conjunto a 3.a interligação 

Guangdong-Macau de 220kV, que foi recentemente energizada. A 3.a interligação 

que liga a Subestação Pac On em Macau à Subestação Yandun em Zhuhai é um 

importante projecto de infra-estruturas para o desenvolvimento da Zona da 

Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. A Subestação Pac On é uma 

subestação de alto nível com equipamentos de última geração instalados.

Depois de entrar em funcionamento, a interligação Guangdong-Macau formará 

uma rede de três canais, a centro, norte e sul. A capacidade de fornecimento de 

energia aumentará para 1,7 milhões de kW, atendendo ao pico de procura projectado 

de Macau para o período do “14.o Plano Quinquenal” e aos requisitos “N-1” do 

Governo da RAE de Macau sobre a fiabilidade do fornecimento de energia. 

O seu edifício é seguro o suficiente?

Durante as inspecções na maioria dos edifícios baixos, encontramos os seguintes problemas 

eléctricos:  

1. Instalações eléctricas enferrujadas afectadas por inundações em áreas baixas

2. Danos causados por falta de manutenção a longo prazo

3. Canalizações de água e fios eléctricos num emaranhado

4. Vazamentos de água com possível curto-circuito

5. Disparos contínuos do disjuntor devido a insuficiente potência contratada

Adira já ao “Programa de Subsídio para Melhoria da Segurança de 

Instalações Eléctricas em Áreas Comuns de Edifícios Antigos Baixos” 

para garantir a segurança de sua casa! Para informações, ligue 2833 9911. 

Mais opções e conveniência para a sua experiência de VE

Em linha com a política de mobilidade verde do Governo da RAE de Macau, continuamos a 

aumentar o número de estações de carregamento públicas de VE para 2.000 e instalamos 600 

estações de carregamento de motas eléctricas, cobrindo basicamente todos os 

parques de estacionamento públicos em Macau. O sistema de carregamento 

padrão nacional também foi introduzido, permitindo que os cidadãos 

tenham mais opções ao comprar VEs. Além disso, a App da CEM adicionou 

informações sobre o carregamento em tempo real, bem como a função de 

recarga de carteira electrónica para proporcionar aos proprietários de VEs 

uma experiência de carregamento mais conveniente. 

Dicas de segurança eléctrica durante as festividades
 - Verifique se as luzes decorativas se encontram danificadas antes de as pendurar;

- Nunca sobrecarregue as tomadas eléctricas, as quais poderão superaquecer e resultar em incêndio;

- Adicione um temporizador às suas luzes decorativas para desligá-las automaticamente após um 

tempo específico;

- Mantenha as suas decorações a uma distância segura de fontes de calor;

- Certifique-se de que as árvores artificiais estão rotuladas como “resistentes ao fogo”. 

Esteja seguro e aproveite os momentos especiais com os seus entes queridos!
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