
Promover a padronização de 
competências para técnicos do sector 

da electricidade

A CEM começou a promover a padronização de competências 

para técnicos do sector da electricidade no início deste ano com a 

abertura do centro de formação de 8.000 pés quadrados para prestar 

um serviço de formação e avaliação para o público. Os 

técnicos que passarem na avaliação serão reconhecidos 

como de excelente nível nas suas respectivas áreas de 

especialidade e receberão um certificado da CEM. 

A primeira série de avaliações foi realizada em Março com um 

total de 84 participantes.  

Programa de Subsídio para Melhoria da Segurança de Instalações 

Eléctricas em Áreas Comuns de Edifícios Antigos Baixos 

 
Para eliminar potenciais riscos de segurança para os residentes, os accionistas da 

CEM contribuíram com MOP30 milhões para estabelecer o referido Programa de 

Subsídio, de utilização única, para assistência à remodelação de instalações eléctricas 

em áreas comuns de edifícios antigos baixos com mais de 30 anos e em perigo 

eminente. O projecto piloto foi lançado em Março e a CEM encontra-se agora a avaliar 

e a seleccionar os edifícios elegíveis para o subsídio.

Nova “Factura Estimada Azul”  

A partir do mês de facturação de Março, iremos emitir uma nova 

factura estimada - a factura azul. Sempre que não conseguirmos 

aceder ao seu contador para fazer a leitura, irá receber esta 

factura azul com indicações precisas. O seu consumo será 

estimado com base no consumo médio dos últimos 12 meses. Para 

o evitar, pode enviar-nos a sua própria leitura ou contactar-nos 

para agendar a leitura do contador.  
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Informação Postal
POWERBOY
EDIFICIO CEM
ESTRADA D. MARIA II
MACAU

Cliente e Morada da InstalaçãoPOWERBOY
EDIFICIO CEM
ESTRADA D. MARIA II
MACAU

No. de Contrato:

Total a Pagar:

Data Limite de Pagamento:
BOC Data Autopay:
Data da Próxima Leitura:

5000123456

$240.00

09/03/2021

05/03/2021

22/03/2021

Resumo da Factura (Verso para detalhes)
No. de Factura: 1000123456

Período de Consumo: 20/01/2021 - 22/02/2021 (34 dias)
Montante (MOP)

Mês Corrente

433.04
Subsídio do Governo

-200.00
Mês Anterior

0.00
Outros

6.96Total a Pagar
240.00

Histórico do Consumo de Energia
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Consumo Médio Mensal:
2020 Jan: 346 unidade(s)  Ano 2020 2021 Jan: 329 unidade(s)  Ano 2021 

Mensagem
- Esta é uma factura estimada que será recalculada após efectuada a leitura real. Pode também enviar a sua própria leitura ou agendar a leitura do contador antes da "Data Limite de Pagamento" para ajustamento da factura.- Subsídio Governo Acumulado Não Utilizado 965.21.  

  
  
  

Emitida em 22/02/2021 
JAN/21 Factura

Centros de Atendimento a Clientes
Macau (Seg. a Sex., 09h00 -17h45): Edifício CEM, Estrada D. Maria II, MacauTaipa (Seg. a Sex., 10h00 -19h00): Rua de Braganca, S/N, Supreme Flower City, Edf. Lai Chun Kok, R/C Aa, TaipaLinha Info

Emergência
2833 9911

2833 9922  (24 horas)

Página de Internet www.cem-macau.com

Esta factura electrónica é uma factura oficial da CEM

O pagamento efectuado após 09/03/2021, está sujeito a uma Taxa por Atraso de Pagamento. 
 
 
 

Nova subestação primária para a terceira interligação 
com o Continente

O nosso Índice de Disponibilidade Média do Serviço (ASAI) com base na 

responsabilidade da CEM atingiu um nível de excelência mundial de 99,9999% 

em 2020. Para reforçar ainda mais a fiabilidade do fornecimento, estamos agora 

a construir a Subestação Primária Pac On de 220kV para a terceira interligação 

entre Macau e Guangdong. A cerimónia de conclusão foi realizada em Janeiro. 

Espera-se que seja conectada à rede da CEM em Dezembro de 2021. 

Linha Info 2833 9911 www.cem-macau.comCompanhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A. 澳電 CEM


