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Qual é a classe energética do seu sistema de aquecimento?

A DECO e a ADENE podem ajudá-lo! 

“Já pensou em mudar o sistema de água e aquecimento da sua casa? Sabe quanto
gasta com o seu sistema de aquecimento? Conhece a eficiência energética do seu
sistema de aquecimento?” Estas são muitas das dúvidas dos consumidores que
podem ser respondidas pela ADENE e pela DECO.

A DECO -  Associação  Portuguesa  para  a  Defesa  do  Consumidor  e  a  ADENE -
Agência para a Energia lançam a ferramenta “aquecimento eficiente” para o ajudar
a conhecer a eficiência do seu sistema de aquecimento e apoiar na sua substituição
por soluções mais eficientes, sempre que possível, com recurso a renováveis. 

O aquecimento da casa e de água representam a maior  fatia  do consumo energético de um
agregado familiar.  Na Europa e em Portugal,  a grande maioria  das soluções de aquecimento
instaladas  nas  nossas  casas  são  antigas  e  ineficientes,  conduzindo  a  uma fatura  energética
elevada ou à falta de conforto térmico. 

A  aplicação  online  https://aquecimentoeficiente.adene.pt  agora  disponibilizada  pela  DECO  e
ADENE permite ao consumidor conhecer a classe energética do sistema que tem instalado e, com
base  nas  necessidades  e  condicionantes  da  sua  casa,  conhecer  as  melhores  soluções  no
mercado para substituir o atual sistema de aquecimento por um mais eficiente. 

A aplicação está disponível para os consumidores e também para os profissionais que, tendo uma
interface própria, podem assim oferecer um novo serviço e apoiar o seu cliente na tomada de
decisão. 

No âmbito deste projeto para a promoção de um aquecimento eficiente, a ADENE e a DECO vão
desenvolver um conjunto diversificado de iniciativas para sensibilizar  ativamente o consumidor

para a importância do aquecimento e soluções de aquecimento eficientes durante o  próximo
inverno,  através  de  redes  sociais,  comunicação  social,  seminários  e  outras
atividades. 



Destaca-se  o  Live  ao  Consumidor  que  será  promovido  na  quarta-feira,  24  de
novembro,  às  18h,  que  irá,  além de  apresentar  o  projeto  e  a  ferramenta,  discutir  a
importância de ter um bom sistema de aquecimento e os apoios disponíveis. 

Saiba  mais  sobre  aquecimento  eficiente  e  conheça  o  sistema que  tem em  sua  casa  em
aquecimentoeficiente.adene.pt. 

Contamos com o apoio dos consumidores. Juntos conseguiremos que a publicidade cumpra o seu
primeiro dever de informar. 
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