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DEBATE 

À caça da Energia Fantasma  

Hoje em dia é comum consumirmos tudo ou quase tudo o que brilha… tudo o que tem a ver 

com tecnologia é interessante e aliciante. Muitas as vezes, à noite, nas nossas casas, cada um 

usa o seu equipamento favorito, mesmo estando no mesmo espaço, há mais do que só um a 

funcionar. Não é verdade?  

Sabias que só com o serviço de TV, Net, Voz desperdiçamos, por ano, 35 euros? Conta as vezes 

que podias ir ao cinema com os teus amigos ver um filme, enquanto devoras um balde de 

pipocas.  

E que uma família de 4 pessoas gasta em média 1.000€ por ano em eletricidade? 

Sabias que se deixares o teu carregador do telemóvel ligado à tomada, ele continua a consumir 

energia? E que fechar o teu portátil não significa que este está desligado? Sabias que quando 

desligas a tua TV com o comando ou mesmo no botão de desligar, ela ainda continua a 

consumir energia?  

Pois é. Se não desligares os equipamentos da tomada, eles continuam a consumir energia, a 

chamada energia fantasma. Até pode não ser muito, mas imagina a quantidade de 

equipamentos que tens em tua casa e faz as contas! Vai a todas as divisões da tua casa e vê a 

quantidade de “luzinhas” no escuro a brilhar, são desperdícios! É a Energia Fantasma! 

Essa energia fantasma reflete-se na conta da eletricidade de tua casa e além disso ainda estás 

a prejudicar o ambiente e a contribuir para as alterações climáticas… Só para teres uma ideia 

uma família de 4 pessoas emite anualmente cerca de 1145 toneladas de CO2… isto equivale a 

realizar 11 viagens de avião entre Lisboa e Porto. 

Segundo um Eurobarómetro recente, 60% dos portugueses já adotaram comportamentos para 

a redução do consumo de energia.  

Discute:  

Em casa, a tua família verifica as faturas da luz?  

Quais são as consequências ambientais resultantes de um consumo energético elevado? 

E tu que comportamentos vais adotar?  

 

 

Nota: Para motivar os seus alunos para o debate, pode ainda incentivá-los a participar no Concurso 

Vídeos com Energia, da Campanha Fantasma. Para mais informações consulte 

www.energiafantasma.pt.  

http://www.energiafantasma.pt/

