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O crédito climático do programa estadual reduzirá contas este mês
Os clientes elétricos residenciais e comerciais qualificados receberão crédito de 39,30 USD na
fatura
OAKLAND, Califórnia— Mais de 5 milhões de clientes elétricos da Pacific Gas and Electric
Company (PG&E) receberão automaticamente o Crédito Climático da Califórnia na sua conta
de energia este mês. O crédito foi criado pela California Public Utilites Commision (CPUC)
como parte dos esforços do estado para combater as alterações climáticas. A PG&E administra
o crédito de uma forma atempada para ajudar a reduzir este mês as faturas de energia dos
clientes.
Além dos clientes residenciais, os clientes empresariais elegíveis receberão pela primeira vez o
Crédito Climático da Califórnia.
Os clientes de eletricidade residencial receberão um crédito de 39,30 USD nas suas contas de
outubro, em comparação com o crédito de 17 USD do outono passado. Este é o segundo
crédito do ano para clientes residenciais. Em abril, os clientes residenciais de gás natural
receberam um crédito de 47,83 USD e os clientes residenciais de eletricidade receberam um
crédito de 39,30 USD.
Os clientes com ambos os serviços obtiveram um crédito total de 87,13 USD em abril, portanto,
incluindo o crédito de outubro de 39,30 USD, o crédito total para este ano será superior a 126
USD.
Pela primeira vez, os clientes elétricos de pequenas empresas também receberão um crédito
de 39,30 USD. Os clientes de pequenas empresas elegíveis podem receber o dobro do valor
do crédito se se qualificarem para os créditos de 2022 (abril e outubro). A partir de 2023, os
clientes empresariais elegíveis receberão o crédito duas vezes por ano, juntamente com os
clientes residenciais.
O Crédito Climático da Califórnia é um dos muitos programas desenvolvidos como parte da Lei
de Soluções para o Aquecimento Global de 2006. A Califórnia exige que as centrais elétricas,
os fornecedores de gás natural e outras grandes indústrias que emitem gases com efeito de
estufa, comprem licenças de poluição de carbono. Este crédito representa a parte dos clientes
dos pagamentos do programa do estado.
Formas adicionais de reduzir as contas de energia
A PG&E disponibiliza vários programas para ajudar os clientes a pouparem dinheiro e energia.
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California Alternate Rates for Energy (CARE) Program permite uma poupança de 20%
ou mais por mês nas contas de energia dos clientes com baixos rendimentos.



Family Electric Rate Assistance (FERA) Program disponibiliza um desconto mensal de
18% nas faturas da eletricidade para determinados clientes com três ou mais pessoas
no agregado familiar.



Medical Baseline proporciona uma tarifa mensal mais baixa para clientes com
necessidades especiais de energia devido a certas condições de saúde.



A faturação por orçamento calcula a média dos custos energéticos para permitir
pagamentos mensais mais previsíveis e eliminar grandes picos nas faturas devidos a
mudanças sazonais.



Os alertas de previsão de faturação são notificações enviadas por e-mail, SMS ou
telefone para avisarem o cliente se é expectável que a fatura mensal vá exceder um
montante específico definido pelo cliente.

Os dispositivos inteligentes também podem ajudar os clientes a gerir a utilização e os custos de
energia. Este ano, os novos participantes do programa SmartAC da PG&E recebem 75 USD
por termostatos existentes ou 120 USD de desconto na compra de um novo termostato. O
programa voluntário ajuda a aumentar a fiabilidade da rede, incentivando os participantes a
mudar a utilização de energia fora do horário de maior procura.
Para saber mais sobre o crédito climático, consulte a página do Crédito Climático da California
da CPUC.
Sobre a PG&E

A Pacific Gas and Electric Company, uma subsidiária da PG&E Corporation
(NYSE:PCG), é uma empresa combinada de gás natural e eletricidade que serve mais
de 16 milhões de pessoas em 70 000 milhas quadradas no norte e no centro da
California. Para obter mais informações, vá a pge.com e pge.com/news.
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