
Familiarize-se com a 
energia que você usa

PROGRAMA DE RECOMPENSAS POWER SAVER
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Ajude a Califórnia a evitar 
quedas de energia neste verão. 
Os participantes são pagos pela 
redução do uso de energia em 
momentos de alta demanda 
e durante emergências, com 
o objetivo de evitar interrupções 
rotativas. A participação 
é voluntária e não há penalidades 
por não reduzir o consumo 
de energia. 

Introdução ao programa
O programa Power Saver Rewards paga aos 
clientes residenciais da SDG&E® para reduzir 
voluntariamente seu uso geral de energia 
quando a demanda for maior.

Benefícios para você e sua casa 
Os participantes do programa Power Saver 
Rewards receberão um crédito de US$ 2,00 
por kWh na conta por reduzir o uso de energia 
durante um alerta flexível ou outra emergência 
da rede estadual.

Requisitos do programa
Para se qualificar a um crédito 

na conta, use menos energia 

do que você normalmente 

usa durante um evento Power 

Saver Rewards.

Incentivo

US$ 2,00 
por kWh (energia)

Prazo de entrega da 
notificação
Um dia antes do evento 

Participação
Os clientes não podem 

participar de outro programa 

de incentivo da SDG&E, 

incluindo AC Saver, Capacity 

Bidding ou um programa de 

terceiros.

Risco 
Não há penalidade por não 

reduzir o uso de energia.

Telefone 

(866)-291-9516

On-line

sdge.com/powersaver

Quem é elegível para participar?  
Qualquer cliente residencial da SDG&E com 
um medidor inteligente. Clientes residenciais 
não podem participar de outro programa 
de incentivo da SDG&E, como AC Saver, 
Capacity Bidding ou um programa de terceiros. 
Consulte os termos e condições oficiais para 
obter mais detalhes. Os clientes residenciais 
que participam com um Community Choice 
Aggregator (CCA) ou Direct Access (DA) são 
elegíveis para o programa.

Como funciona o programa?  
Durante uma emergência de rede, o Operador 
Independente do Sistema da Califórnia 
(California Independent System Operator, 
CAISO) acionará o Flex Alert. Quando isso 
ocorrer, a SDG&E acionará um evento 
do programa Power Saver Rewards e as 
notificações serão enviadas com um dia 
de antecedência.

Contato  
Para obter mais detalhes ou se inscrever no 
programa Power Saver Rewards, acesse 
sdge.com/powersaver.
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