QUER SABER MAIS SOBRE A ENERGIA EM SUA CASA?
Participe no concurso “+Casa+Energia”

QUER AJUDAR OS SEUS AMIGOS E FAMILIARES A POUPAREM ENERGIA E DINHEIRO?
CONVIDE-OS A JUNTAREM-SE AO PROJETO “A SUA CASA A SUA ENERGIA” E GANHE
UM CONTADOR INTELIGENTE PARA O AJUDAR A POUPAR
O projeto A Sua Casa, a Sua Energia tem como objetivo ajudar as famílias portuguesas a conhecer os
consumos de energia em sua casa e a adotarem medidas de eficiência energética, direcionadas
especificamente para o seu perfil de consumo, ajudando-as a tornarem-se energeticamente mais eficientes.
Para tal foi desenvolvida uma plataforma de interação com os participantes, onde estes registam os dados
da sua casa, os seus consumos e eletrodomésticos, permitindo assim definir o perfil de consumo da sua
família e identificar as medidas de eficiência energética que a mais poupanças conduzem.
Para potenciar a identificação e adopção de novas medidas de eficiência energética, precisamos de mais
informação sobre consumos e mais famílias inscritas no projeto. Para incentivar as famílias a convidarem
os seus amigos e familiares a juntarem-se a nós e a registarem com maior frequência os seus consumos e
eletrodomésticos lançamos o concurso “+Casa+Energia”, onde podem ganhar um contador de energia
inteligente.
As regras para participar são simples e basta seguir estes pontos:




Cada família pode convidar tantas pessoas quantas as que quiser através deste link (tem de
efetuar o login para visualizar a página). Por cada pessoa convidada que se registe no projeto, a
família que enviou o convite recebe dois pontos e a família que se registou recebe um ponto;
Adicionalmente, com o registo de leituras de consumo elétrico mensal e/ou registo dos
eletrodomésticos existentes, a família recebe mais um ponto. O registo de consumos faz-se na
área interna (http://app.casaenergia.pt) em “Os seus consumos”, e o registo de eletrodomésticos
da sua habitação no separador “A sua casa” da plataforma (http://app.casaenergia.pt).

As três famílias com maior pontuação serão premiadas com um contador de eletricidade inteligente
Cloogy (www.cloogy.com), através do qual terá acesso a um maior detalhe sobre os seus dados de
consumo e a mais medidas de eficiência energética direcionadas ao seu perfil.
Só tem a ganhar!!! Convide os seus amigos e familiares, registe os seus consumos, ganhe um contador
inteligente e poupe energia e dinheiro.

Regras
O Concurso “+Casa+Energia” enquadra-se no projeto “ A sua casa a sua energia” e tem como objetivo
encorajar uma maior interação dos participantes com a plataforma desenhada especificamente para cada
família com o objetivo de a ajudar a ser mais eficiente energeticamente. Este concurso tem também o
objetivo de atrair mais participantes para o projeto através de convites feitos pelas famílias participantes.
Deste modo, são estipuladas as seguintes regras:
1) Cada participante pode enviar tantos convites quantos desejar para emails válidos de outros
futuros participantes que ainda não estejam inscritos no projeto A Sua Casa, a Sua Energia;
2) O participante que enviou o convite será beneficiado com dois pontos caso o convidado se
inscreva dentro do período de duração do concurso “+Casa+Energia”. Caso este não se
inscreva, não haverá distribuição de pontos para qualquer uma das partes;
3) Cada participante que se inscreva através de um convite será automaticamente beneficiado com
um ponto;
4) O convite terá se ser feito através do seguinte link, que exige o login na plataforma do projeto,
seguindo as instruções descritas nesse link;
5) Será atribuído um ponto por cada eletrodoméstico (e respetivas características) introduzido
(independentemente da data de introdução) no separador “A Sua Casa” da plataforma do projeto;
6) Será atribuído um ponto por cada leitura do contador geral de eletricidade do participante no
separador “A Sua Energia” da plataforma do projeto (introduzidas apenas entre as datas de início
e fim do Concurso “+Casa+Energia”);
7) Este concurso é aberto a todos os participantes do projeto. No caso de participantes já com um
equipamento Cloogy instalado nas suas habitações, em vez de serem contabilizados pontos pela
introdução de leituras dos seus contadores gerais de eletricidade, será atribuído um ponto por
cada mês em que o Cloogy esteja a disponibilizar informação corretamente para a plataforma 1;
8) Os três participantes com maior somatório de pontos receberão um equipamento de medição de
consumos elétricos Cloogy, que lhes permitirão ter acesso a informações sobre os seus consumos
mais detalhadas e, adicionalmente, mais medidas de eficiência energética na plataforma do
projeto;
9) A data de início do concurso é 11 de Agosto de 2016 e termina na data 30 de Setembro de 2016;
10) Relembramos que, para além dos prémios mencionados, cada participante vai beneficiar ao
introduzir mais informação sobre a sua habitação já que, com base nessa informação, será
possível elaborar mais medidas de eficiência energéticas direcionadas a cada habitação, ajudandoa a ser mais eficiente energeticamente e a poupar na sua fatura de eletricidade.

1 dois dos motivos mais comuns de falhas de informação prende-se com a necessidade de substituição de
pilhas no equipamento que se encontra instalado no quadro elétrico ou a perda de conectividade de
internet.

