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A Pobreza Energética apresenta várias definições, sendo a
mais comum relativa à incapacidade de indivíduos ou
famílias aquecerem as suas casas, e no caso de climas como
o nosso, também arrefecer.

Algumas Causas

Desempenho
energético das
habitações com
isolamento
deficitário

Localização e
condições
climáticas

Nível de
rendimento
individual e por
agregado familiar

Algumas Consequências

Aumento da taxa de
mortalidade e doenças
devido a problemas
cardiovasculares e
respiratórios, artrite,
reumatismo, entre
outras

Falta de
bem-estar,
desconforto

Baixo
aproveitamento
escolar das
crianças e
produtividade
dos adultos

...Portugal em números…
20,4% da população
Refere que não tem possibilidade de manter a habitação adequadamente quente
Portugal é o 5º país da União Europeia com maior percentagem da população afetada (EU-SILC de 2017)

Pobreza
25,5%Energética
da população

Refere ter infiltrações, humidade e decomposição no seu alojamento.
Portugal ocupa a 2ª posição europeia, a seguir ao Chipre (EU-SILC de 2017)

35,7% da população
Refere viver num alojamento não confortavelmente arrefecido no verão.
Portugal é o 2º país da União Europeia com maior percentagem, atrás da Bulgária (2012)

...Portugal em números…
7,8% da população
Apresenta contas de serviços da sua habitação, como as de gás, eletricidade e água, em atraso (EU-SILC
de 2015)

Pobreza
Portugal apresentou em 2017 um índice de GINI* de 33% (Pordata, 2019)
Energética
Representa uma grande
desigualdade de rendimentos
Portugal está acima da média europeia que se encontra em 30,3%
* Índice de GINI – usado para medir a desigualdade social e apresenta dados entre o número 0 (completa desigualdade entre as rendas) e 1 (completa
igualdade na renda)

Os preços de eletricidades e gás, em Portugal, com todas as taxas, foram, em 2018, 12% e
28%, respetivamente, superiores à média europeia (Eurostat, 2019)

ADENE_I2 – LIGAR – Eficiência Energética para Todos!
MEDIDA APROVADA pelo
PLANO DE PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (PPEC 2017-18),
da ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS (ERSE)

OBJETIVOS
• Consciencializar os consumidores economicamente mais vulneráveis para a
temática da eficiência energética e dotá-los de meios que possibilitem a
redução da sua fatura energética.
• Promover a mudança de comportamentos perante o consumo de energia
pelos consumidores economicamente mais vulneráveis, através da sua
sensibilização.
• Reduzir os consumos de energia destes consumidores, através da utilização
eficiente dos recursos que dispõem.

OBJETIVOS
• Demonstrar de forma prática e adaptada às rotinas diárias destes
consumidores, como as mudanças de comportamentos apreendidas se
podem traduzir em reduções e benefícios concretos nas faturas energéticas,
resultando na poupança efetiva da fatura de eletricidade.
• Desenvolver um ainda inexistente mapeamento e caracterização social das
populações mais vulneráveis à condição da Pobreza Energética.

• Definir e divulgar a(s) estratégia(s) a seguir na comunicação com o públicoalvo a atingir na Medida LIGAR e em ações futuras.

AÇÕES
AÇÃO 1 – MAPEAMENTO E CARATERIZAÇÃO

AÇÃO 2 – MANUAL PRÁTICO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

AÇÃO 3 – PLATAFORMA (IN)FORMATIVA DIGITAL

AÇÃO 4 – DESAFIOS LOCAL “TEU BAIRRO, TUA ENERGIA!”

AÇÃO 5 – BRIGADAS DA ENERGIA

CRONOGRAMA
abr-ago 2017

set-dez 2017

jan-mai 2019

jan-dez 2018

Mapeamento da Pobreza
Energética em Portugal
Procedimentos
para formação
de Consórcio
(equipa da
Medida LIGAR)

Caraterização dos
Consumidores
vulneráveis
Manual Prático

Plataforma https://ligar.adene.pt
Desafios Locais
Brigadas da Energia

AÇÃO 1 - MAPEAMENTO E CARATERIZAÇÃO
Mapeamento e caraterização social dos consumidores vulneráveis à condição de
Pobreza Energética, para melhorar o conhecimento destes consumidores e para
suportar a definição das estratégias e metodologias de intervenção:
•

Definição da metodologia para Mapeamento da Pobreza Energética e seleção de 10
áreas prioritárias para implementar as ações de proximidade: Desafios Locais e
Brigadas de Energia. (Parceiro: CENSE/FCT NOVA).

•

Realização de estudo qualitativo nas 10 zonas selecionadas, para caracterizar os
consumidores vulneráveis: 100 entrevistas, 10 em cada freguesia. (Parceiro:
ICS/ULisboa)

AÇÃO 1 - ETAPAS E CONCLUSÕES
ETAPA 1 - Definição do âmbito da Pobreza Energética para efeitos de
implementação da Medida:

- Incapacidade de indivíduos ou famílias
aquecerem ou arrefecerem as suas habitações -

AÇÃO 1 - ETAPAS E CONCLUSÕES

ETAPA 2 - Mapeamento nacional dos indivíduos e famílias à condição de Pobreza
Energética:
1. Definição da metodologia para o Mapeamento ao nível da freguesia.
2. Determinação do Índice de Pobreza Energética, estimado pela média simples entre
o (1) índice de gap de desconforto térmico e o (2) índice da capacidade de
implementação de medidas de mitigação do mesmo, para aquecimento e para o
arrefecimento.
3. Identificação das 168 freguesias nacionais, com a atual organização administrativa,
com maior índice de vulnerabilidade relativamente ao aquecimento e ao
arrefecimento, destacando o TOP 3 para cada NUT II, por dimensão populacional da
freguesia e pela sua tipologia (rural ou urbana).

(1) Gap de desconforto térmico
(necessidades e consumo de energia para aquecimento e arrefecimento)
• Tipologias de edifícios (casa/prédio,
nº de pisos e período de construção)
• Parâmetros construtivos (paredes,
pavimento, coberturas, envidraçados)
• Taxa de posse e eficiências dos
equipamentos de climatização

Necessidades
energéticas de
aquecimento e
arrefecimento

• Número e área dos alojamentos
• Graus-dia
• Temperatura média exterior

• Consumo municipal de combustíveis
• Matrizes energéticas municipais
• Número e área dos alojamentos

Consumo efetivo de
aquecimento e
arrefecimento

Gap de
aquecimento e
arrefecimento
(%) é convertido
em classes de 1 a
20

(2) Capacidade de implementar medidas de mitigação do desconforto
•
•
•
•
•

População residente com 4 ou menos anos de idade (%)
População residente com 65 ou mais anos de idade (%)
Ganho médio mensal (€)
População com ensino superior completo (%)
Taxa de desemprego (%)

Capacidade de
implementação de medidas
(1 a 20)

• Estado de conservação dos edifícios
• Tipo de posse do alojamento (% detida pelos residentes)
Develop a novel index to map fuel poor households across Portugal by
• Número de alojamentos com tarifa social de energia (benchmarking)

combining socio-economic details of the population with building

• Número de alojamentoscharacteristics
não clássicos (benchmarking)
and energy performance.
• Número de alojamentos de habitação social (benchmarking)

Estes indicadores são combinados segundo vários pesos, os quais são definidos subjetivamente e para os quais se solicitou feedback.
Nota: Existem apenas dados estatistícos ao nível municipal para ganho médio mensal, tarifa social e habitação social.
Não existem dados paras as regiões autónomas para os dois primeiros.

168 FREGUESIAS SELECIONADAS

AÇÃO 1 - ETAPAS E CONCLUSÕES
Etapa 2 - Mapeamento nacional dos indivíduos e famílias à condição de Pobreza
Energética:
4. Seleção das 10 zonas prioritárias
para implementação de ações
de proximidade:

Município

Freguesia

População
Residente

Tipologia

Vulnerabilidade
aquecimento

Vulnerabilidade
arrefecimento

Tarifa
Social
(%)

Habitação
Social
(%)

Alojamentos
não clássicos
(%)

(Censos 2011)

Ferreira
do
Alentejo

União de Freguesias
de Ferreira do
Alentejo e Canhestros

5.140

Rural

12,3

13,3

16,94

0,00

1,21

Cascais

Alcabideche

42.162

Urbano

12,0

12,5

17,32

3,27

0,40

Lisboa

Ajuda

15.617

Urbano

10,6

12,1

14,54

9,44

0,09

Seia

Loriga

1.053

Rural

12,0

14,0

24,38

0,07

0,00

Guimarães

Barco

1.510

Urbano

13,4

13,9

22,79

2,83

0,00

Guimarães

Fermentões

5.707

Urbano

11,7

13,2

22,79

2,83

0,00

Bragança

Salsas

389

Rural

14,0

14,5

24,20

1,90

0,00

Porto

Campanhã

32.659

Urbano

11,6

12,6

18,04

13,79

0,55

Figueira
da Foz

São Pedro

2.910

Urbano

11,3

13,8

2,27

2,21

0,18

Olhão

Quelfes

17.246

Urbano

11,0

12,5

22,24

4,43

0,32

AÇÃO 1 - ETAPAS E CONCLUSÕES

ETAPA 3 - Caraterização dos consumidores vulneráveis à condição de Pobreza
Energética:
Realizadas 100 entrevistas a 134 entrevistados: (10 entrevistas em cada
freguesia) de aprofundamento qualitativo efetuado na fase do mapeamento, com
vista a identificar as principais opções e oportunidades de intervenção e de
atuação sobre as condições de Pobreza Energética.

Áreas de caracterização (entrevistas)
Caraterização
social
• Satisfação com a
habitação
• Há quanto tempo reside
na habitação
• Número de residentes
• Informação sobre
faturação de energia e
eficiência energética

Caraterização
alojamento
• Ano de construção
• Número de divisões
• Condição das janelas,
tetos e paredes
• Histórico de eventuais
intervenções
• Perceção das condições
do alojamento

Hábitos/
comportamentos
• Práticas face ao frio e ao
calor (condições
materiais, perceções,
necessidades, saberfazer)
• Dinâmica familiar
(eventuais conflitos)
• Equipamentos utilizados
e implicações no
consumo de energia

Caraterização sociodemográfica dos entrevistados (n=134)
Feminino
Masculino

63,4%
36,6%

≥ 66
56-65
46-55
36-45
≤35

26,1%
22,4%
21,6%
15,7%
14,2%

Ensino Superior
Ensino Secundário
9º ano
6º ano
4º ano
Não sabe ler nem escrever

4,5%
11,2%
18,7%
13,4%
50,7%
1,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

AÇÃO 1 - ETAPAS E CONCLUSÕES

ETAPA 3 - Caraterização dos consumidores vulneráveis à condição de Pobreza
Energética:
➢ Principais resultados das entrevistas:
•

56 dos 100 agregados referem que a casa onde vivem é simultaneamente
fria ou muito fria no inverno e quente ou muito quente no verão –
desconforto que é causado quer pelas características da habitação quer pelo custo da
energia, tendo em consideração o nível de rendimento destes agregados;

•

Apenas 16 agregados referem ter conforto térmico na habitação, tanto no
inverno como no verão;

Perceções do conforto térmico em casa, de inverno e de verão (n=100)

No Inverno
Habitação

No Verão

Muito fria

Fria

Amena

Muito quente

19

11

4

Quente

7

19

4

Amena

9

11

16

AÇÃO 1 - ETAPAS E CONCLUÕES

ETAPA 3 - Caraterização dos consumidores vulneráveis à condição de Pobreza
Energética:
➢ Principais resultados das entrevistas:
•

A maioria dos entrevistados diz adotar práticas básicas para colmatar o frio
– vestir mais roupa, agasalhar com mantas e cobertores ou ir dormir mais
cedo;

•

Baixas condições de habitabilidade caraterizam muitas das casas dos
entrevistados, onde são evidentes problemas de humidades, infiltrações
pelas janelas, portas e telhados, e em alguns casos, a ponto de chover
dentro de casa.

AÇÃO 2 - MANUAL ´”ENERGIA PARA POUPAR”
Manual prático “Energia para poupar”:
Manual prático de eficiência energética,
enquanto ferramenta de comunicação e de
incentivo à ação, devidamente adaptado às
características e necessidades do público-alvo
(Parceiro: Sair da Casca).
•

Manual disponível em papel e no website da Medida,
em: https://ligar.adene.pt/passar-a-accao/

AÇÃO 3 - PLATAFORMA DIGITAL: ligar.adene.pt
Plataforma digital “LIGAR – Energia para
todos”:
Plataforma digital para partilha pública de
informação sobre consumo eficiente de
energia e comunicação da Medida,
devidamente adaptado às caraterísticas e
necessidades do público-alvo. (Parceiro:
CDI Portugal)
• Disponível em: https://ligar.adene.pt

AÇÃO 4 - DESAFIOS LOCAIS “TEU BAIRRO, TUA ENERGIA”
Desafios Locais “Teu Bairro, Tua Energia”: Ativação e apoio ao desenvolvimento de
dinâmicas destinadas a mobilizar as comunidades locais para o consumo eficiente de
energia, contribuindo para despertar o público-alvo para a temática da Medida (Parceiro:
Sair da Casca).

AÇÃO 5 – BRIGADAS DA ENERGIA
Agentes locais “Brigadas da Energia”:
Criação, formação técnica e apoio à atuação no
terreno por agentes de proximidade a nível local
(assistentes sociais, associações locais culturais e/ou
sociais locais, centros comunitários, escuteiros, entre
outros), para o aconselhamento presencial e apoio
prático à implementação de soluções de eficiência
energética junto dos consumidores mais vulneráveis.
(Parceiro: Sair da Casca)

Diferentes estratégias e metodologias a usar no âmbito das Brigadas da Energia
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

Alguns dos
objetivos:
Reduzir o valor da
fatura de energia

Propostas
relativas a
medidas
comportamentais

De acordo com a disponibilidade financeira

Propostas
relativas a
medidas de
baixo
investimento

Propostas
relativas a
medidas de
elevado
investimento

Melhorar o
conforto térmico
Valorizar as
competências dos
consumidores
vulneráveis
Promover a sua
capacidade de
ação

Ligue-se a esta Medida em https://ligar.adene.pt
ligar@adene.pt

