
 

REGULAMENTO “CONTADORES INTELIGENTES PARA DECISÕES EFICIENTES” 

O projecto “Contadores Inteligentes para Decisões Eficientes” tem como objectivo instalar 250 contadores 

inteligentes em fracções residenciais, disponibilizando dados de consumo em tempo real aos proprietários das 

mesmas, a fim de promover a sua alteração de comportamentos visando a redução da factura eléctrica.  

Todos os participantes deverão cumprir as normas de funcionamento e comportamento que estão estabelecidas. 

A admissão efectiva dos participantes está dependente do número de equipamentos disponíveis e da posterior 

emissão de um parecer técnico aquando da instalação. 

Condições:  

1. Residente no Concelho de Lisboa; 

2. Abastecimento eléctrico em baixa tensão, com potência até 13,6 kVA; 

3. Ligação fixa à internet e um router wireless (o sistema Cloogy não suporta internet 3G por banda móvel) na 

residência; 

4. Disponibilizar o acesso dos técnicos do projecto ao contador inteligente;  

5. Permitir a análise confidencial dos dados recolhidos para estabelecimento dos resultados do projecto; 

6. Fornecer as facturas de consumo de electricidade da fracção em questão relativamente aos últimos 12 

meses. 

7. Assegurar a permanência do contador inteligente, ligado ao contador eléctrico e em pleno funcionamento, 

durante pelo menos 1 ano a contar da data da instalação; 

8. Disponibilidade para participar em sessões de comunicação/sensibilização para a utilização de contadores 

inteligentes e adopção de comportamentos energeticamente mais eficientes; 

9. Colaboração com a equipa do projecto “Contadores Inteligentes para Decisões Eficientes” através do 

preenchimento de questionários de feedback, execução de tarefas, de carácter voluntário, para a redução 

de consumos eléctricos e avaliação do projecto; 

10. Os participantes que concordarem em colaborar em futuros projectos, nomeadamente relacionados com 

contadores inteligentes e alteração têm prioridade no acesso por prémio de participação no presente. 

      Estou disponível para colaborar em futuros projectos, nomeadamente relacionados com contadores 

inteligentes e alteração comportamental. 

Declaro que tomei conhecimento das condições de participação no projecto “Contadores Inteligentes para Decisões 

Eficientes” e que estou de acordo, sem reservas, para colaborar no mesmo. 

Nome 

Data:         

Assinatura: 

 

 


