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Porquê falar de pobreza energética? 

• Entre 50 e 125 milhões de cidadãos 
europeus não conseguem manter o 
conforto térmico nas suas casas (CE) 

 
 

• Estudo da Organização Mundial de 
Saúde (2012) - 28% da população 
portuguesa afetada por pobreza 
energética 

 

 

 

 



• Conceito não é consensual e universal  

 

• Primeira definição oficial (UK, 1991): quando uma pessoa ou família 
gasta mais de 10% do seu rendimento para manter a sua habitação 
aquecida 

 

• Baixos rendimentos, subida dos preços da energia e falta de eficiência 
energética nas habitações, ao nível do aquecimento e arrefecimento 
são principais fatores 
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European Energy Poverty Index (EEPI) 
 
• Estudo relevante à escala europeia sobre a 

verdadeira dimensão da pobreza energética 

• Apresentado em janeiro 2019 

 

• Autoria da consultora Open Exp para a 
Coligação Europeia pelo Direito à Energia, 
formada em 2017 

• ZERO divulgou resultados em Portugal  

http://righttoenergy.org/ 
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• Índice composto por quatro indicadores: 
- peso das faturas energéticas no orçamento doméstico 
- incapacidade para manter habitações quentes durante o inverno,  
- incapacidade para manter habitações frescas durante o verão  
- habitações com níveis elevados de humidade e fugas nas coberturas 
 

• Dados obtidos a partir do Eurostat para os quatro indicadores 
 

• Permite uma comparação entre os diferentes países sobre as condições 
que contribuem para a pobreza energética 
 

• Quatro níveis de pobreza energética: extremo, muito alto, alto ou 
moderadamente alto 
 

European Energy Poverty Index (EEPI) 
 



Portugal em 4º 
lugar entre os 
piores 
classificados, com 
um nível “muito 
alto” de pobreza 
energética 



• Maioria dos países da UE (17 países) apresenta níveis significativos de 
pobreza energética 

• Peso da fatura energética no orçamento doméstico está a aumentar na 
Europa, e afeta sobretudo famílias de baixos rendimentos  

• Clara diferença entre países do Norte/Oeste Europeu e do Sul/Leste 
Europeu 

 

 

 

Principais conclusões 



• Fatores socioeconómicos têm papel mais 
importante em situações de elevada pobreza 
energética do que as condições meteorológicas 

• Países com regulamentos exigentes sobre 
reabilitação de edifícios e PIB per capita mais 
elevado têm baixos níveis de pobreza 
energética 

• Países com pior classificação enfrentam 
condições de pobreza energética no inverno e 
no verão 

 

Principais conclusões 





Portugal em detalhe 

• Pobreza energética é um problema que afeta o país todo o ano (inverno 
e verão) 

• Grande diversidade social e geográfica 

• Muitos portugueses têm dificuldade em manter o conforto térmico nas 
suas habitações, com impactos diretos na saúde 

• Fatores combinados: baixos rendimentos, edifícios ineficientes sem 
isolamento e com janelas simples, utilização de equipamentos de 
climatização de baixa eficiência, baixo consumo de energia para 
aquecimento e arrefecimento devido aos custos elevados 

 



Pobreza energética e ação da UE 

• UE sugeriu que os Estados-Membros 
incluíssem medidas obrigatórias para lidar 
com a pobreza energética, no âmbito dos seus 
Planos Nacionais de Energia e Clima para 2030 

 

• Portugal apresentou à Comissão Europeia, em 
dezembro de 2018, o seu PNEC (nova versão 
está em consulta pública até inícios de junho) 

 

 

 



Integrada no 

Objetivo 8: COMBATER A POBREZA ENERGÉTICA E APERFEIÇOAR OS 
INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO A CLIENTES VULNERÁVEIS  

 

Medidas previstas:  

• Promover uma estratégia de longo prazo para o combate à pobreza 
energética  

• Estabelecer um sistema nacional de avaliação e monitorização da 
pobreza energética, incluindo o número de agregados familiares em 
pobreza energética  

 

Pobreza energética no PNEC 2030  



• Prosseguir com os mecanismos de proteção de clientes vulneráveis e 
estudar a introdução de novos mecanismos  

• Desenvolver programas de promoção de eficiência energética e de 
integração de energias renováveis para mitigação da pobreza 
energética  

• Promover e apoiar estratégias locais de combate à pobreza 
energética  

• Disseminar informação para mitigar a pobreza energética  

Pobreza energética no PNEC 2030  



Conclusões finais 

• Não existe estratégia integrada na UE para lidar com a pobreza 
energética, nem instrumentos financeiros para apoiar os mais vulneráveis  

• Combater a pobreza energética traz benefícios ao nível da eficiência 
energética, redução do peso das faturas energéticas para as famílias, 
melhoria da saúde…  

• Tarifa social não é a (única) solução 

• Medidas complementares e alternativas são necessárias (programas de 
renovação de casas destinados a famílias carenciadas, ofertas de crédito 
bancário a fundo perdido para renovar casa) 

• Medidas previstas no PNEC 2030 são genéricas e sem calendário de 
execução 

 

 

 


