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OBJETIVOS DO ESTUDO 
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Os objetivos do estudo: 

 Caracterizar a pobreza energética em Portugal, detalhando as 

causas estruturais e dando particular relevo aos níveis de 

rendimento das famílias e à qualidade do parque habitacional. 

 Comparar a situação do nosso país com o conjunto dos países da 

União Europeia. 

 Proceder a uma leitura integrada dos indicadores de pobreza 

energética, de pobreza económica, de privação material e de 

exclusão social. 

 Identificar os grupos populacionais mais vulneráveis à pobreza 

energética. 

 Propor um indicador síntese de pobreza energética que possibilite 

simultaneamente a caracterização do fenómeno em Portugal e a 

sua comparabilidade com os países da União Europeia. 
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Os objetivos do estudo: 

 Apresentar um conjunto de recomendações relativas à introdução 

nos inquéritos às famílias implementados pelo INE de variáveis 

relevantes para a mensuração de indicadores de pobreza 

energética. 

 Construir uma grelha de leitura macroeconómica dos impactos 

socioeconómicos de alterações nos níveis de pobreza energética. 

 Identificar e avaliar as políticas e os instrumentos públicos 

aplicados nos países da OCDE para enfrentar a pobreza energética. 

 Apresentar um conjunto de recomendações relativas a políticas 

públicas a implementar no nosso país para combater a pobreza 

energética no país, tendo em conta a sua eficácia e eficiência. 
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POBREZA ENERGÉTICA: CONCEITO E MEDIDAS 
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 Apesar da generalização da utilização dos conceitos de 

‘consumidores energeticamente vulneráveis’ ou de ‘pobreza 

energética’, não existe ainda uma definição exata e comummente 

aceite desses mesmos conceitos. 

 Existe, no entanto, um crescente consenso em assumir que o 

conceito de pobreza energética corresponde a uma situação em 

que as famílias não têm capacidade de aquecer e arrefecer as suas 

casas adequadamente ou de satisfazer outros serviços energéticos 

a um custo aceitável. 

O que entendemos por pobreza energética (1) 
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 Considerando que as situações de insuficiente acesso a 

serviços energéticos por opção, e não por restrição financeira, 

não configuram uma real situação de pobreza energética, a 

análise efetuada ao longo deste estudo restringiu-se às 

situações de pobreza energética que decorrem de uma 

situação de pobreza monetária. 

 

O que entendemos por pobreza energética (2) 
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Indicadores de pobreza energética (i) 

1. TAXA DE CUSTOS EM ENERGIA SUPERIOR A 10% 

Um agregado familiar é considerado em situação de pobreza energética se 

gasta 10% ou mais do seu rendimento monetário em despesas energéticas e se 

se situa abaixo da Linha de Pobreza definida como 60% do rendimento mediano 

por adulto equivalente. 

2. LOW INCOME HIGH COSTS (1) 

Um agregado familiar é considerado em pobreza energética se, 

simultaneamente: i) tem custos de energia superiores a um limiar de referência 

definido como a mediana dos gastos energéticos declarados pelo conjunto das 

famílias; e ii) o valor do seu rendimento, após os custos de energia, se situa 

abaixo do limiar de pobreza económica acrescida da mediana dos gastos 

energéticos declarados. 



14/05/2019 10 Pobreza Energética em Portugal 

Indicadores de pobreza energética (ii) 

Taxa de custos declarados em energia superior ao valor mediano dos agregados 

familiares com características similares. 

4. FAMÍLIAS ECONOMICAMENTE POBRES CUJA DESPESA EM ENERGIA É 

INFERIOR À DESPESA ADEQUADA 

Agregados familiares economicamente pobres cuja despesa efetiva em energia 

é inferior à despesa adequada. Um agregado familiar é considerado em pobreza 

energética se, simultaneamente: i) se situa abaixo do limiar de pobreza 

económica e ii) tem despesas de energia (eletricidade) inferiores ao custo que 

lhe permite satisfazer adequadamente as suas necessidades. 

. 

3. TAXA DE CUSTOS EM ENERGIA SUPERIOR AO VALOR MEDIANO DOS 

AGREGADOS FAMILIARES COM CARACTERÍSTICAS SIMILARES 
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Indicadores de pobreza energética (iii) 

5. LOW INCOME HIGH COSTS (2) 

Uma família é considerada em pobreza energética se, simultaneamente: 

 i) tem custos estimados de energia superiores a um limiar de referência 

definido como a mediana dos gastos energéticos adequados do conjunto 

das famílias; e  

ii) o valor do seu rendimento, após satisfazer os custos adequados de 

energia, se situa abaixo do limiar de pobreza económica. 



14/05/2019 12 Pobreza Energética em Portugal 

Gap 
Energético 

Custos de 
Energia 

Custos de referência = Mediana 
do gasto adequado em 

electricidade= 37,6 euros/ mês 
por adulto equivalente 

Limiar do rendimento = 
Linha de Pobreza + Custos de Energia 

adequados para cada família 

High Income 
Low Costs 

Low Income 
Low Costs 

Low Income 
High Costs 

Limiar do rendimento económico = 
424,6 euros/mês por adulto equivalente 

Limiar do rendimento 
correspondente à mediana dos 

gastos energéticos = 
462,2 euros/mês por adulto equivalente 

High Income 
High Costs 

5. LOW INCOME HIGH COSTS (2) 
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MEDIÇÃO DA POBREZA ENERGÉTICA EM PORTUGAL 
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Indicadores de incidência da pobreza energética 

Proporção de indivíduos em situação de pobreza  

  Ano Valor (%) 

Medida baseada na perceção das famílias 

Proporção de indivíduos que considera não ter capacidade financeira 

para ter a casa adequadamente aquecida 
2016   8,1% 

Medidas baseadas na despesa das famílias 

Taxa de custos em energia superior a 10% 2015/2016 13,5% 

Indicador LIHC (1) “Low Income High Costs” 2015/2016 18,9% 

Taxa de custos em energia superior ao valor mediano dos agregados 

familiares com características similares 
2015/2016 16,2% 

Medidas baseadas na medição direta 

Famílias economicamente pobres cuja despesa em energia é inferior 

à despesa adequada  
2015/2016 11,4% 

 Indicador LIHC (2)  2015/2016 11,0% 

Fonte: INE, IDEF 2015-2016 e EU-SILC 2017. Cálculos dos autores a partir das bases de dados anonimizadas. 
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Indicadores de intensidade da pobreza energética   
Medição do Gap Energético Mensal Médio por Adulto Equivalente (€) 

  Ano Valor (€) 

Medidas baseadas na despesa das famílias 

Taxa de custos em energia superior a 10% 2015/2016 27,5€ 

Indicador LIHC (1) “Low Income High Costs” 2015/2016 29,6€ 

Taxa de custos em energia superior ao valor mediano dos agregados 

familiares com características similares 
2015/2016 29,8€ 

Medidas baseadas na medição direta 

Famílias economicamente pobres cuja despesa em energia é inferior 

à despesa adequada  
2015/2016 35,9€ 

 Indicador LIHC (2)  2015/2016 40,7€ 

Fonte: INE, IDEF 2015-2016 e EU-SILC 2017. Cálculos dos autores a partir das bases de dados anonimizadas. 
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MEDIDAS PARA COMBATER A POBREZA ENERGÉTICA 
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 Políticas públicas para combater a pobreza energética têm de ter 

em conta a sua eficácia e eficiência. 

Medidas para combater a pobreza energética (Tipologia) 

 Proteção ao consumidor (ex: proteção contra a desconexão): 

proteção através de ações não financeiras que garantam um 

acesso contínuo à rede. 

 Apoio ao preço/rendimento (ex: tarifa social): aumentam 

rendimento disponível, tornando mais suportável o pagamento 

das contas de energia. 

 Redução das necessidades (ex: isolamento de edifícios): 

privilegia a eficiência energética, sendo a tipologia mais 

adequada para combater, de uma forma estrutural, a pobreza 

energética no longo-prazo. 
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 Políticas existentes em Portugal enquadram-se exclusivamente na 

tipologia de apoio ao preço: a única medida implementada é a tarifa 

social na eletricidade e no gás natural, que fornece assistência 

financeira para o pagamento das contas de energia. 

 Tarifa social na eletricidade e no gás natural é insuficiente para uma 

correção abrangente e eficaz das causas mais estruturais da 

pobreza energética. 

 Tipo de medidas simuladas: 

Medidas para combater a pobreza energética em Portugal 

 Apoio rendimento / preço: permitir o consumo da quantidade de 

energia necessária para eliminar a pobreza energética; 

 Redução de necessidades: intervenção no alojamento por forma a 

reduzir as necessidades energéticas para garantir os níveis de 

temperatura adequados. 
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Custo por 

alojamento 

(€) 

Custo global 

(M€) 
 

Cobertura 

(Nº de 

agregados) 

Anos de 

 vida 

Poupança 

anual 

energia 

(€) 

Impacto nas 

receitas 

públicas 

(M€) 

Pay back 

(anos) 

Medidas de apoio ao 

preço / rendimento 
712 371 /ano 521.000 

Custo 

anual 
- 59 - 

Medidas de redução 

das necessidades 
            

Calafetagem janelas 47,5 9,2 193.000 10 102 2,3 1 

Isolamento de 

coberturas 
465 95 204.000 50 298 25,4 1,6 

Instalação de ar 

condicionado em 

50% das divisões 

637 324 509.000 20 581 53,6 1,1 

Medidas para combater a pobreza energética: simulação 

de custos e impactos 
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 Medidas com níveis de cobertura diferenciados / aplicação 

supletiva. 

 Medidas de apoio ao preço/rendimento com aplicabilidade geral, 

ajudam a atenuar o problema da pobreza energética, mas não 

corrigem as suas causas estruturais. 

 Medidas de redução das necessidades sem aplicabilidade geral 

mas têm um impacto relevante em termos de poupança de energia, 

apesar de não corrigirem integralmente a pobreza, são sustentáveis 

e têm ainda o potencial da dinamização da economia, para além de 

apresentarem pay backs relativamente curtos (embora possam ter 

custos iniciais muito significativos). 

 

Medidas para combater a pobreza energética: síntese 
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RECOMENDAÇÕES 
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 Necessidade de melhorar o quadro de conhecimento da temática da 

pobreza energética: ponderar a introdução, nos inquéritos às 

famílias implementados pelo INE, de variáveis relevantes para a 

mensuração de indicadores de pobreza energética. 

 Amplo campo para alargar o espectro de políticas públicas 

existentes: medidas visando a redução das necessidades devem ser 

privilegiadas mas devem ser complementadas por medidas de 

apoio ao preço/rendimento. 

 Definir de forma criteriosa , relativamente a cada medida potencial, 

o universo alvo, por forma a que a mesma constitua uma medida de 

combate à pobreza eficiente 

Recomendações 
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Obrigado pela vossa atenção! 

 

Pobreza Energética em Portugal 


