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Mais um passo após vender ou arrendar a sua propriedade

Ao vender ou arrendar a sua propriedade, se o novo proprietário/inquilino não alterar o 

titular do contrato no prazo de 15 dias, você deve solicitar a rescisão do contrato de 

fornecimento de energia eléctrica para evitar quaisquer responsabilidades relacionadas 

com electricidade no futuro, incluindo, mas não limitado a dívidas, consumo ilegal de 

electricidade e anomalias encontradas nos equipamentos de contagem das instalações. 

As responsabilidades contratuais só terminam após o fim do contrato.  

A adulteração da instalação eléctrica pode responsabilizá-lo 

criminalmente 

A CEM adopta diferentes medidas para gerir o consumo ilegal de electricidade, como sejam 

inspecções regulares, análise de dados e detecção de dispositivos inteligentes. Adulterar a 

instalação eléctrica para roubar electricidade, conectando cabos ou aumentando a capacidade 

do contador sem autorização não apenas coloca em risco a segurança de todos os moradores e 

do prédio, mas também está sujeito a responsabilidade criminal. Além disso, a CEM cobrará os 

encargos correspondentes de acordo com as leis de Macau. 

Conduzindo o futuro inteligente     

Para apoiar a política de transporte ecológico do Governo da RAE de Macau, a CEM tem vindo a melhorar activamente a rede de 

carregamento de veículos eléctricos (VE). Esforçamo-nos para aumentar a cobertura nos parques de estacionamento 

públicos. O sistema de carregamento padrão 

nacional da China e a tecnologia de gestão de rede 

de carregamento inteligente serão introduzidos para 

melhorar as instalações de carregamento de VE.

Os proprietários destes veículos só precisam seguir 

e anexar o WeChat da CEM e iniciar o carregamento 

simplesmente fazendo scan do código QR no 

carregador. É fácil e rápido!   

Tempo real, Muito fácil!   

Agora tem 9 opções online para liquidar as suas facturas de electricidade através 

de pagamento em tempo real, incluindo Banco da China, BNU, Banco de 

Construção da China, ICBC Macau, App MPay, NK+, UePay, Banco Well 

Link e mais recentemente o Banco Guangfa da China.

Basta descarregar os aplicativos móveis dos colectores designados, 

preencher o número do seu contrato, e já está! Caso o fornecimento 

de energia tenha s ido cor tado, a re l igação será fe ita 

automaticamente após o pagamento. Faça já o download! 


