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Instale os seus próprios carregadores de 

VE

 A CEM instalou estações de carregamento de VE em 200 espaços de 

estacionamento em parques automóveis públicos e ruas por todo 

Macau. Embora seja fácil para os proprietários de VE localizá-las, com 

o aumento da popularidade dos VE, é melhor instalar carregadores de 

média/baixa velocidade em espaços de estacionamento privados. 

Usar os seus próprios carregadores é vantajoso. Além de poder carregar 

a qualquer hora, também pode retardar o desgaste das baterias do VE 

utilizando carregadores de média/baixa velocidade. Além disso, o 

custo será menor do que o custo do carregamento público, que 

será implementado no futuro.  

A CEM obtém certificação em emissões e remoções de gases 

com efeito de estufa 

Proteger o ambiente tem sido a prioridade da CEM com vista a um futuro sustentável em Macau. Na 

senda global de combate às mudanças climáticas, concluímos em Junho a auditoria de certificação 

externa de 2019 para a ISO 14064-1 (2018) Quantificação e Reporte de Emissões e Remoções de 

Gases com Efeito de Estufa, de acordo com as directrizes e requisitos ISO, com a certificação 

concedida em Setembro de 2020.   

Dicas Úteis 

As tomadas inteligentes podem tornar a sua vida mais fácil 

e segura 
• Ligue/desligue os seus electrodomésticos remotamente a qualquer hora com o seu telemóvel 

ou tablet; 

• Evite que os aparelhos gastem energia quando não estão em uso, economizando na sua 

factura; 

• Programe para cozinhar as suas refeições ou preparar chá/café no momento em que precisa;

• Monitorize e desligue as consolas e o uso de Internet dos seus filhos em horário definido.

INK

Nutrimos a geração jovem 

A CEM dedica-se a apoiar os jovens a melhorar as suas competências e 

a facilitar a sua integração futura no mercado de trabalho, cooperando 

com diferentes entidades para oferecer programas de estágio. Este ano, 

pela primeira vez, estabelecemos uma parceria com a Rede de 

Serviços Juvenis Bosco para dar formação no local de trabalho a 

jovens com necessidades educativas especiais para vivenciar o 

ambiente de trabalho. Também demos todo o nosso apoio ao 

programa de estágios da Direcção dos Serviços para os Assuntos 

Laborais de Macau “Vencer as dificuldades causadas pela epidemia 

e criar melhores perspectivas de trabalho” para licenciados finalistas 

deste ano.  


