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PORQUE ESTAMOS AQUI 
HOJE?

A pobreza energética existe?



Portugal está numa situação bastante vulnerável



Portugal está numa situação bastante vulnerável

Os níveis elevados  de mortalidade no inverno em Portugal devem-se ao facto de ser um dos 
países com condições de habitação menos adequadas, incluindo falta de soluções de 
aquecimento pouco eficientes

20% 26%
Infiltrações, humidade e 
decomposição na habitação
(2ª posição europeia a seguir 
ao Chipre)

Incapacidade de manter 
a habitação 
adequadamente quente
(5º país com a maior % 
de população afetada)

8%
Apresenta contas de 
serviços da sua habitação, 
como as contas do gás, 
água e luz, em atraso

36%
Vive num alojamento não 
confortavelmente arrefecido 
no verão (2º maior 
percentagem da EU)



COMO SURGE ESTE PROJETO?



Porque existe pobreza energética em Portugal

• É preciso mapeá-la e conhecer melhor as 
dificuldades dos consumidores que estão nessas 
condições

• É necessário e importante testar estratégias e 
metodologias de combate à pobreza energética e 
de melhoria da eficiência energética em diferentes 
contextos  e zonas a nível nacional, de forma a 
promover a replicabilidade das mesmas

Financiado pelo Plano de Promoção de Eficiência no 

Consumo  de Energia Elétrica (PPEC 2017/2018) da 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), foi 

proposto pela ADENE - Agência para a Energia, com o 

objetivo de implementar estratégias inclusivas de 

combate à pobreza energética.

LIGAR: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA TODOS



A pobreza energética pode ser definida como

a incapacidade de indivíduos ou famílias aquecerem/arrefecerem as suas casas, ao 

ponto de conseguirem satisfazer necessidades básicas de frio/calor.

Desempenho 
energético das 
habitações com 

isolamento deficitário

Localização e 
condições 
climáticas

Nível de rendimento 
individual e por 

agregado familiar

Taxa de mortalidade 
problemas 

cardiovasculares e 
respiratórios, artrite, 

reumatismo, entre outras

Aproveitamento 
escolar das 

crianças

Causas Consequências

Falta de bem-
estar, 

desconforto



Loriga, Seia

Salsas, BragançaBarco e Fermentões, 
Guimarães

Campanhã, 
Porto

S. Pedro, 
Figueira da Foz

Ajuda e 
Alcabideche, 

Lisboa

Canhestros, 
Ferreira do 

Alentejo
Quelfes, Olhão

Mapeamento
Foram identificadas 10 zonas de atuação prioritária em Portugal



Loriga, Seia

Salsas, BragançaBarco e Fermentões, 
Guimarães

Campanhã, 
Porto

S. Pedro, 
Figueira da Foz

Ajuda e 
Alcabideche, 

Lisboa

Canhestros, 
Ferreira do 

Alentejo
Quelfes, Olhão

Caraterização
Visitámos as freguesias identificadas e entrevistámos as pessoas da comunidade

• Satisfação com a 
habitação

• Há quanto tempo 
reside na habitação

• Número de residentes
• Informação sobre 

faturação de energia e 
eficiência energética

Caraterização 
social

• Ano de construção
• Número de divisões
• Condição das 

janelas, tetos e 
paredes

• Histórico de 
eventuais 
intervenções

• Perceção das 
condições do 
alojamento

Caraterização 
alojamento

• Práticas face ao frio 
e ao calor 
(condições 
materiais, 
perceções, 
necessidades, saber-
fazer)

• Dinâmica familiar 
(eventuais conflitos)

• Equipamentos 
utilizados e 
implicações no 
consumo de energia

Hábitos/ 
comportamentos



Loriga, Seia

Salsas, BragançaBarco e Fermentões, 
Guimarães

Campanhã, 
Porto

S. Pedro, 
Figueira da Foz

Ajuda e 
Alcabideche, 

Lisboa

Canhestros, 
Ferreira do 

Alentejo
Quelfes, Olhão

Intervenção local
Queremos testar metodologias e criar sinergias de promoção da eficiência 
energética junto dos consumidores

Criar, formar e apoiar no 
terreno equipas locais para 
aconselhamento presencial e 
apoio prático e adaptado à 
implementação de soluções 
de eficiência energética 
junto do público-alvo

Brigadas de 
Energia



Achamos que as relações de vizinhança, de 
entreajuda, numa comunidade mais 
informada sobre o tema, poderá ser um 
contributo importante para minimizar os 
efeitos da pobreza energética.



AS BRIGADAS DE ENERGIA



Qual o papel das Brigadas da Energia?

São um conjunto de pessoas que, na sua 
comunidade, junto de pessoas que 
possamos considerar consumidores 
vulneráveis, e no âmbito da sua atividade 
regular, podem dar aconselhamento 
específico sobre eficiência energética e 
como melhorar o conforto térmico.

Gostávamos que fizessem parte desta missão!



Em que medida podem ajudar?
Através de informação e aconselhamento sobre como promover 
eficiência energética, dados a pessoas vulneráveis  com quem 
contactam no âmbito  do vosso trabalho, com particular foco na 
mudança de comportamentos, hábitos e práticas menos 
eficientes, mas também outro tipo de medidas, nomeadamente 
interpretação da fatura energética



O CONSUMO DE ENERGIA EM 
CASA



O consumo de energia em nossas casas

Depende de diversos fatores:

• Clima da zona onde se situa a casa

• O tipo de habitação

• Qualidade da construção

• Tipo de equipamentos que utilizamos e 
o uso que lhes damos

O que podemos ter em atenção:

• Ineficiência dos equipamentos

• Condições da habitação

• Hábitos e comportamentos



Quem consulta a etiqueta energética quando 
compra de um equipamento?

Quanto melhor a classe menor é o 
consumo dos equipamentos

O consumo anual de energia final que é calculado 
com base numa média de utilizações.

Se quisermos saber quanto vamos gastar em média 
por mês com um determinado equipamento:

Multiplica-se o valor do consumo anual de energia 
(kWh) pelo custo de energia indicado na sua fatura, 
por exemplo 0,165 euros/kWh e divide-se por 12 
(número de meses).

Manual pág. 17



Como saber quanto consome um determinado equipamento, quando já 
não temos a etiqueta energética?

• Identificamos a potência (W) do equipamento

• Descobrimos quanto consome:

• Calculamos o custo da utilização

Potência (W) x tempo de utilização (horas) = Consumo Wh

1.300 W x 2 horas = 2.600  Wh

Custo da energia (ver fatura) = 0,165 euros/kWh

Consumo do equipamento = 2.600 Wh / 1.000 = 2,6 kWh

Custo de utilização = 2,6 kWh X 0,165 euros/kWh = 0,429 euros

43 cêntimos
Manual pág. 18



ENVOLVENTE DA HABITAÇÃO



A envolvente de uma habitação | paredes, cobertura, janelas, portas, 
pavimento

Isolamento térmico

Janelas

Manual pág. 20



Envolvente | conselhos práticos

Baixo Investimento Investimento elevado

Manual pág. 25



AQUECIMENTO DE ÁGUAS



Aquecimento de águas  | conselhos práticos

Medidas comportamentais

• Desligar a chama piloto

• Colocar o misturador de água 
na posição  fria

• Regular a temperatura de 
aquecimento da água

• Evitar deixar as torneiras a 
pingar

Medidas baixo investimento

• Instalar redutores de caudal
nas torneiras

• Descobrir e eliminar fugas 
de água

Medidas investimento elevado

• Instalar equipamentos mais 
eficientes, como caldeiras de 
condensação, bombas de calor, 
caldeiras a biomassa, painéis 
solares térmicos

Importante:

Qualquer que seja a solução é importante que seja a mais adequada ao número de pessoas, que a 
instalação seja de qualidade, que a distância entre o equipamento que aquece a água e as torneiras 
não seja excessiva, que as tubagens de água quente estejam bem isoladas.

Manual pág. 34



AQUECIMENTO, 
ARREFECIMENTO E 
VENTILAÇÃO



Aquecimento, arrefecimento e ventilação

Aquecimento

Arrefecimento

Lareira 
Lareira com 

recuperador de calor 
Salamandra Radiador a gás Radiador elétrico Bomba de calor (ar 

condicionado)

Manual pág. 40



Aquecimento | conselhos práticos

Medidas comportamentais Medidas baixo investimento Medidas investimento elevado

• Manter as janelas e as persianas 
fechadas no Inverno, no períodos 
de temperaturas mais baixas

• Quando o sol incide nas janelas, 
abrir as persianas para que a 
radiação aqueça a casa

• Não cobrir os radiadores nem 
encostar nenhum objeto

• Ligar o aquecimento depois de ter 
arejado a casa e fechado as janelas

• Fechar as persianas e cortinas 
durante a noite para evitar perdas 
de calor

• Comprar rolos para tapar 
frestas das portas e janelas

• Verificar os parâmetros de 
combustão das caldeiras e 
se os queimadores se 
encontram limpos

• Instalar válvulas 
termostáticas, que 
permitem a seleção de 
diferentes temperaturas em 
diferentes espaços

• Instalar um recuperador de 
calor na lareira

• Instalar um equipamento 
de ar condicionado

Manual pág. 43



Arrefecimento| conselhos práticos

Medidas comportamentais Medidas baixo investimento Medidas investimento elevado

• Manter as persianas fechadas nos 
períodos de maior incidência solar

• Não arrefeça abaixo dos 25°C

• Desligue os equipamentos de 
arrefecimento 10-15 min antes de sair 

• Deixe entrar ar fresco quando a 
temperatura exterior é menos 
elevada

• Feche portas e janelas sempre que o 
equipamento de climatização estiver 
em funcionamento

• Proteger a casa criando 
sombras com recurso a 
estores exteriores, toldos, 
portadas

• Forçar a circulação de ar –
não arrefece o ar mas 
provoca uma sensação de 
conforto

• Instalar uma bomba de 
calor ar-ar (ar 
condicionado) que 
permitam arrefecer e 
aquecer

Manual pág. 48



Ventilação| conselhos práticos

Medidas comportamentais Medidas baixo investimento

• Arejar a casa, abrindo as janelas, nos períodos em que se possa 
beneficiar mais da temperatura exterior. Um período de 10 min 
com as janelas de fachadas opostas abertas é suficiente

• Instalar ventiladores 
mecânicos

• Instalar grelhas de 
ventilação

Importante:

A renovação natural do ar dos edifícios de habitação é realizada frequentemente por abertura 
de janelas e pelas infiltrações de ar não controladas, como frinchas na envolvente, 
nomeadamente das caixas de estores, das janelas e das portas.

Manual pág. 52



ILUMINAÇÃO



Iluminação

Incandescente

Halogéneo

Fluorescentes

•Tubular

•Compacta

LED

Uma lâmpada incandescente de 60 W em funcionamento três horas por dia ao 
longo de todo ano representa um custo anual de 12 euros. Para uma utilização 
semelhante, um LED de classe A+ de 8,6 W representa um custo anual de 1,2 euros.

Manual pág. 56



Iluminação

Medidas comportamentais Medidas baixo investimento Medidas investimento elevado

• Privilegiar a luz natural

• Desligar as luzes ao sair de 
uma divisão

• Manter as lâmpadas e 
refletores limpos

• Adaptar a iluminação às 
necessidades, dando 
preferência à que é localizada 
(poupa e consegue ambientes 
mais confortáveis)

• Substituir lâmpadas 
fluorescentes compactas e 
tubulares, de halogéneo (e 
caso ainda existam 
incandescentes) por LED

• Pintar as paredes e tetos de 
cor clara para garantir uma 
melhor reflexão da luz 
natural e artificial

Manual pág. 58



ELETRODOMÉSTICOS



Eletrodomésticos | Frigorífico

• Colocar o frigorífico e/ou congelador num local 
onde não incida o sol e afastado de fontes de 
calor

• Limpar, pelo menos uma vez por ano, a parte de 
trás do frigorífico.

• Afastar o frigorífico da parede, para que o ar 
possa circular facilmente.

• Remover as camadas de gelo nas paredes, do 
frigorifico e/ou congelador

• Não colocar os produtos em contacto direto com 
as paredes do aparelho

• Não colocar alimentos quentes no frigorífico ou 
no congelador

• Abrir a porta o menos possível

Medidas comportamentais Medidas baixo investimento

• Verificar se as borrachas das portas estão em boas 
condições e fecham bem

• Verificar as fugas e caso seja necessário, encher o 
circuito frigorifico.

Um frigorífico combinado, antigo e com classe energética D, 
devido à sua baixa eficiência, apresenta um consumo anual de 
476 kWh, representando um custo anual de 89 euros.
Um frigorífico com características semelhantes de classe A+++ 
representa um investimento a partir dos 500 euros e um custo 
anual de 19 euros em eletricidade. Ao substituir o seu frigorífico 
antigo por um de classe A+++ poderá obter reduções anuais nos 
custos energéticos na ordem dos 70 euros.

Manual pág. 62



Eletrodomésticos | Máquina de lavar roupa

• Utilizar, sempre que possível, a capacidade máxima 
de carga da máquina

• Recorrer a programas de baixas temperaturas

• Nos casos em que se disponha de tarifa bi-horária
ou tri-horaria, utilizar a máquina de lavar nas horas 
de vazio

• Limpar regularmente os filtros da máquina de lavar

Medidas comportamentais

Um equipamento de classe energética B (adquirido antes 
de 2010) tem um consumo superior a 312 kWh, para uma 
utilização anual de 220 ciclos, o que equivale a um custo 
total a partir da ordem dos 50 euros. Um equipamento de 
classe mais elevada (A+++) tem um consumo inferior a 
180 kWh, para uma utilização anual de 220 ciclos, o que 
equivale a um custo total a partir de 29 euros. 

Manual pág. 65



Eletrodomésticos | Máquina de lavar loiça

• Utilizar água fria para passar a loiça antes de a colocar 
na máquina (preferencialmente num reservatório e 
não corrente)

• Utilizar a máquina quando está completamente cheia

• Adaptar o programa da máquina à sujidade da loiça

• Reduzir o tempo de secagem ao mínimo

• Nos casos em que se dispõe de tarifa bi-horária ou 
tri-horaria, utilizar a máquina de lavar nas horas de 
vazio.

• Limpar regulamente o filtro da máquina

Medidas comportamentais

Manual pág. 67



Eletrodomésticos | Equipamento audiovisuais e informáticos

• Desligar os equipamentos da tomada elétrica 
sempre que se ausentar

• Evitar consumos energéticos desnecessários 
eliminando consumos em standby e off-mode
(incluindo boxes de televisão e modems), 
recorrendo, se necessário, a tomadas com 
interruptor de corte de corrente ou tomadas com 
temporizador

• Evitar comprar equipamentos com mostradores 
digitais com funcionamento constante, como, por 
exemplo, micro-ondas ou forno de cozinha com 
relógios integrados

Medidas comportamentais Medidas baixo investimento

• Ligar o monitor, impressora e outros acessórios a 
uma extensão com interruptor ou a uma tomada 
com temporizador

• Adquirir tomadas Auto Power Off Plug

• Substituir o televisor antigo por um modelo mais 
recente, preferencialmente de tecnologia LED

Manual pág. 70



ENERGIAS RENOVÁVEIS



Energia renovável

Sistema Solar Térmico Sistema Solar Fotovoltaico Sistema a Biomassa

A poupança de energia no aquecimento de água pode
ser de 50% a 70%, dependendo da altura do ano, das
condições climatéricas e da forma como a água quente
é utilizada (este tipo de sistema também pode ser
utilizado para o aquecimento ambiente).

Manual pág. 76



COMO REDUZIR O CUSTO 
COM A ENERGIA?



A fatura



Potência e tarifário na fatura da eletricidade

Manual pág. 90



Tarifa Bi-horária na fatura da eletricidade

Manual pág. 92



Tarifa Tri-horária na 
fatura da 
eletricidade

Manual pág. 93



Qual a tarifa de eletricidade mais adequada? | para uma potência de 
3,45 kVA

Tarifário Opção de pagamento
Potência 
(euros)

Energia – Ponta 
(euros/kWh)

Energia - Cheia
(euros/kWh)

Energia - Vazio
(euros/kWh)

Simples
Multibanco + eletrónica 0,2187 0,1493

Débito direto + eletrónica 0,2143 0,1463

Bi-horária
Multibanco + eletrónica 0,2282 0,1867 0,1098

Débito direto + eletrónica 0,2259 0,1848 0,1087

Tri-horária
Multibanco + eletrónica 0.2225 0,2735 0,1571 0,1037

Débito direto + eletrónica 0,2225 0,2735 0,1571 0,1037



https://poupaenergia.pt/
https://poupaenergia.pt/


Tarifa Social | Condições de atribuição

• Contrato de eletricidade em nome do requerente 

• Exclusivamente a uso doméstico em habitação permanente

• Potência elétrica contratada em baixa tensão normal igual ou inferior 6,9 kVA

• Receber da Segurança Social um dos seguintes apoios: 

• Complemento solidário para idosos

• Rendimento social de inserção

• Subsídio social de desemprego 

• Abono de família

• Pensão social de invalidez

• Pensão social de velhice

• Mesmo que não receba qualquer prestação social pode beneficiar desta tarifa social se o rendimento total 
anual do seu agregado familiar for igual ou inferior a € 5 808, acrescido de 50% por cada elemento do 
agregado familiar (até ao máximo de 10), que não tenha qualquer rendimento.

(semelhante no caso do gás natural, consumo anual inferior a 500 m3)



Que estratégias 
podemos usar?



Definição das diferentes estratégias e metodologias a usar no âmbito 
das brigadas

Alguns dos 
objetivos:

Reduzir o valor da 
fatura de energia

Melhorar o 
conforto térmico

Valorizar as 
competências dos 
consumidores 
vulneráveis

Promover a sua 
capacidade de 
ação

Avaliar o estado atual da habitação e das condições de conforto (observação e perguntas 
diretas com base na ferramenta de diagnóstico)

Propostas relativas à 
redução do custo com a 
energia

Simulador Poupa Energia

Potência contratada

Propostas 
relativas a 
medidas 
comportamentais

Propostas 
relativas a 
medidas de 
baixo 
investimento

Propostas 
relativas a 
medidas de 
elevado 
investimento

De acordo com a disponibilidade financeira



Próximos passos e contactos



Próximos passos e contactos

ligar@adene.pt

912 217 964

https://ligar.adene.pt/

Até ao final de março gostaríamos de ter algum feedback da vossa parte, para saber como estão a correr os 
momentos de aconselhamento. 

Se surgirem dúvidas estão à vontade para nos contactar!

mailto:ligar@adene.pt
https://ligar.adene.pt/


Para mais informação



Para mais informação consulte:

Adene https://www.adene.pt/

Medida Ligar https://ligar.adene.pt/

Portal e simulador Poupa Energia https://poupaenergia.pt/

Observatório da Energia https://www.observatoriodaenergia.pt/pt

Guia de utilização do certificado energético

http://www.adene.pt/publicacoes/mais-conforto-e-beneficios-economicos-em-casa

Manual de eficiência energética para a Administração Pública

https://ecoap.pnaee.pt/ferramentas/manual-de-eficiencia-energetica/

Manual da etiqueta energética

https://www.adene.pt/lancamento-do-manual-da-etiqueta-energetica/

https://www.adene.pt/
https://ligar.adene.pt/
https://poupaenergia.pt/
https://www.observatoriodaenergia.pt/pt
http://www.adene.pt/publicacoes/mais-conforto-e-beneficios-economicos-em-casa
https://ecoap.pnaee.pt/ferramentas/manual-de-eficiencia-energetica/
https://www.adene.pt/lancamento-do-manual-da-etiqueta-energetica/


Para mais informação consulte:

10 Soluções EFICIÊNCIA ENERGÉTICA http://www.adene.pt/10solucoes-eficiencia-energetica

1. Isolamento de paredes http://www.adene.pt/sites/default/files/documentos/10see-01-isol-paredes.pdf

2. Isolamento de coberturas http://www.adene.pt/sites/default/files/documentos/10see-02-isol-coberturas.pdf

3. Janelas eficientes http://www.adene.pt/sites/default/files/documentos/10see-03_janelas-efic.pdf

4. Proteções solares http://www.adene.pt/sites/default/files/documentos/10see-04-prot-solares.pdf

5. Sistemas de ventilação http://www.adene.pt/sites/default/files/documentos/10see-05-sist-ventilacao.pdf

6. Sistemas Solares Térmicos http://www.adene.pt/sites/default/files/documentos/10see-06-sist-st.pdf

7. Recuperadores de calor e salamandras http://www.adene.pt/sites/default/files/documentos/10see-07-recup-
salamandras.pdf

8. Esquentadores e caldeiras http://www.adene.pt/sites/default/files/documentos/10see-08-esq-caldeiras.pdf

9. Ar condicionado doméstico http://www.adene.pt/sites/default/files/documentos/10see-09-ar-condicionado.pdf

10. Sistemas Solares Fotovoltaicos http://www.adene.pt/sites/default/files/documentos/10see-10-sist-fotovoltaico.pdf

http://www.adene.pt/10solucoes-eficiencia-energetica
http://www.adene.pt/sites/default/files/documentos/10see-01-isol-paredes.pdf
http://www.adene.pt/sites/default/files/documentos/10see-02-isol-coberturas.pdf
http://www.adene.pt/sites/default/files/documentos/10see-03_janelas-efic.pdf
http://www.adene.pt/sites/default/files/documentos/10see-04-prot-solares.pdf
http://www.adene.pt/sites/default/files/documentos/10see-05-sist-ventilacao.pdf
http://www.adene.pt/sites/default/files/documentos/10see-06-sist-st.pdf
http://www.adene.pt/sites/default/files/documentos/10see-07-recup-salamandras.pdf
http://www.adene.pt/sites/default/files/documentos/10see-08-esq-caldeiras.pdf
http://www.adene.pt/sites/default/files/documentos/10see-09-ar-condicionado.pdf
http://www.adene.pt/sites/default/files/documentos/10see-10-sist-fotovoltaico.pdf


Para mais informação consulte:

Organização das Nações Unidas

http://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change-2/

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas

https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=118&sub3ref=955

Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas

http://climadapt-local.pt/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change-2/
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=118&sub3ref=955
http://climadapt-local.pt/



