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DESPACHO N.º 65/2022  

 

ESTRATÉGIA PARA ESTIMULAR A MUDANÇA DE COMPORTAMENTOS, SENSIBILIZAR PARA O CONSUMO 

EFICIENTE E EVITAR O DESPERDÍCIO DE ENERGIA  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que o ano de 2022 está marcado por uma crise profunda e aumento de consumo sem precedentes, onde a 

necessidade de poupar energia elétrica nos serviços municipais se mostra um imperativo;  

 

Que face aos constantes aumentos da tarifa de eletricidade, que somam com muitos outros aumentos em 

todas as áreas de consumo do nosso Município, devemos assumir uma estratégia para estimular a mudança 

de comportamentos, sensibilizar para o consumo eficiente e evitar o desperdício de energia; 

 

Que nesta conjuntura, acreditamos ser possível reduzir custos  elétricos nos diferentes serviços 

municipais; 

 

DETERMINO: 

 

Que todos os trabalhadores municipais, sem exceção, adotem comportamentos que nos permitam poupar 

eletricidade nos diferentes locais de trabalho da nossa Câmara Municipal e demais equipamentos públicos, 

devendo para o efeito observar as seguintes práticas: 

» Desliguem os aparelhos que entram em modo standby, no final do dia de trabalho; 

» Desliguem as luzes/equipamentos que se encontram ligados desnecessariamente; 

» Desliguem todos os equipamentos elétricos da vossa área de trabalho e corredores, incluindo os 

computadores, impressoras, fotocopiadoras, ar condicionado, etc. 

» Desliguem os carregadores dos telemóveis e os computadores portáteis da tomada. 

» Caso exista luz natural nos espaços de trabalho, otimizem o consumo de energia elétrica nesses espaços; 
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» As luzes dos corredores devem estar desligadas, pois os edifícios estão apetrechados com iluminação de 

emergência. 

» No Verão, promovam a utilização dos estores de forma a minimizar a exposição solar, reduzindo a 

necessidade de refrigeração. No Inverno, promovam a maximização de exposição solar de forma a reduzir 

a necessidade de aquecimento e a utilização de iluminação artificial. 

» Utilizem os equipamentos de refrigeração/aquecimento com as janelas e portas, sempre fechadas. 

 

Mais determino: 

 

- Que ficam TODOS os Chefes de Divisão, e demais responsáveis, incumbidos de sensibilizar todos os 

trabalhadores assim como de aferir se esta determinação está a ser cumprida, informando-me caso 

existam lacunas no cumprimento integral desta Ordem de Serviço; 

- Que as trabalhadoras afetas à manutenção e limpeza dos edifícios municipais fiquem, adicionalmente, 

responsáveis por desligar os equipamentos, caso estes permaneçam ligados no final do dia, e reportem 

situações repetitivas; 

- Que o presente Despacho seja submetido à próxima reunião do Órgão Executivo, para conhecimento. 

 

Proceda-se à divulgação do presente Despacho pelos Serviços Municipais e Agrupamento de Escolas de 

Almodôvar. 

 

Cumpra-se. 

 

Paços do Município de Almodôvar, aos 05 de maio de 2022  

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 GRL_ASSINATURA_1 assinatura 
 
 

NÃO BASTA DEIXAR OS EQUIPAMENTOS EM STAND-BY.  
DEVEM SER COMPLETAMENTE DESLIGADOS. 
 
TEMOS QUE TORNAR ESTES PROCEDIMENTOS EM HÁBITO E TEMOS A OBRIGATORIEDADE DE CONTRIBUIR PARA A POUPANÇA 

GLOBAL. 
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