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ÀS “ESCURAS”: A POBREZA ENERGÉTICA EM 
PORTUGAL À LUZ DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 

 

 

 

 

 

POBREZA ENERGÉTICA: O QUE É E COMO SE MEDE? 
 

No mundo moderno, a energia está presente 
no nosso dia-a-dia. Usamos a energia para 
cozinhar, iluminar e manter as nossas casas 
adequadamente aquecidas/refrigeradas e para 
alimentar equipamentos domésticos. 
Praticamente tudo no nosso estilo de vida, da 
mobilidade, à comunicação, alimentação e 
trabalho é movido a energia. Apesar de a energia 
ser o motor da civilização, o acesso a fontes 
adequadas e acessíveis de energia não é uma 
realidade para milhares de pessoas em todo o 
mundo. Muito embora esta realidade seja 
particularmente severa entre os países mais 
pobres e subdesenvolvidos, a falta de acesso a 

produtos e serviços energéticos sustentáveis 
e de qualidade – ou seja, a pobreza 
energética- é um fenómeno igualmente 
presente nos países desenvolvidos. Estima-se 
que mais de 34 milhões de pessoas em toda a 
União Europeia vivam em vários níveis de 
pobreza energética, sendo os grupos 
demográficos mais vulneráveis (ex. idosos, 
famílias com baixos rendimentos, etc.) os mais 
afetados1. Em Portugal, segundo os dados 
avançados pela Estratégia Nacional de longo 
prazo para o combate à pobreza energética 
2021-2050 (ENCPE), estima-se que existam entre 
1,2 - 2,3 milhões de pessoas em situação de 

Apesar de a energia ser um bem-essencial e o motor da civilização, o acesso a fontes adequadas e 
acessíveis de energia não é uma realidade para milhares de pessoas em todo o mundo. Estima-se que 
mais de 34 milhões de pessoas em toda a União Europeia vivam em   vários níveis de pobreza 
energética, sendo os grupos demográficos mais vulneráveis os mais afetados. Embora diferentes 
investigadores    tenham procurado definir concretamente o conceito de pobreza energética e exista 
algum consenso   sobre os fatores que contribuem para este fenómeno, atualmente não existe ainda 
uma definição      consensual. A pobreza energética é, na realidade, um fenómeno multidimensional 
que não é facilmente captado por um único indicador, mas antes por um conjunto de aspetos que no 
seu todo permitem    retratar esta dimensão mais escondida da pobreza. 

Neste “BOLETIM #09 - Às “escuras”: a pobreza energética em Portugal à luz da transição        
energética” o Observatório Nacional da Luta Contra a Pobreza (ONLCP) centra a análise da pobreza 
energética em Portugal com base em quatro indicadores primários recomendados   pelo Observatório 
da União Europeia para a Pobreza Energética. Analisamos ainda alguns dos fatores que contribuem 
para aumentar a vulnerabilidade das pessoas a esta dimensão da pobreza e, à luz da atual transição          
energética e do Acordo Verde Europeu, qual o caminho para solucionar estes desafios. 
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pobreza energética moderada e entre 660 -
740 mil pessoas em situação de pobreza 
energética severa2. 

Embora diferentes investigadores e 
instituições tenham procurado definir 
concretamente o conceito de pobreza 
energética e exista na literatura algum acordo 
sobre os fatores que contribuem para este 
fenómeno, atualmente não existe ainda uma 
definição consensual. Segundo o Observatório 
Europeu para a Pobreza Energética (em inglês, 
EPOV - EU Energy Poverty Observatory), a 
pobreza energética ocorre quando as contas 
de energia constituem uma proporção 
elevada das despesas domésticas dos 
consumidores, afetando sua capacidade de 
cobrir outras despesas (ex. alimentação ou o 
pagamento da renda/prestação habitacional) 
e/ou quando os consumidores são obrigados 
a reduzir o consumo de energia dos seus 
domicílios, afetando a sua saúde e bem-estar 
físico e mental1. Os baixos rendimentos, 
edifícios e eletrodomésticos ineficientes e as 
necessidades específicas de consumo energético 
doméstico são ainda outros fatores que 
contribuem para este fenómeno. Esta definição, 
ainda que representativa da dimensão 
doméstica da pobreza energética, deixa de fora 
a dimensão associada à mobilidade e 
acessibilidade de transportes. A pobreza 
energética é, por isso, um fenómeno 
multidimensional e culturalmente sensível, que 
varia ao longo do tempo e consoante o local, e 
que não é por isso facilmente captada por um 
único indicador, mas antes por um conjunto de 
aspetos que no seu todo permitem retratar esta 
dimensão mais escondida da pobreza.  Assim, 

 
iO Índice Europeu de Pobreza Energética Doméstica (EDEPI)  é calculado através da média geométrica de indicadores 
distintos: a proporção dos gastos com energia sobre os gastos domésticos totais da população no primeiro quintil de 
rendimento, a proporção da população abaixo do limiar da pobreza incapaz de manter as suas casas adequadamente 
aquecidas no inverno e / ou frescas no verão, e a proporção da população abaixo do limiar de risco de pobreza residente 
em domicílios com infiltrações, paredes com humidade e apodrecimento nos caixilhos das janelas. 
 

ii O Índice Europeu de Pobreza Energética nos Transportes (IEPET) é calculado através da média geométrica de algumas 
métricas: a proporção dos gastos do agregado com combustíveis da população no primeiro quintil de rendimento, a 
proporção da população abaixo do limiar da pobreza incapaz de pagar transportes públicos, e proporção da população 
no primeiro quintil de rendimento com dificuldade em aceder aos transportes públicos.  

dada a multidimensionalidade deste fenómeno, 
vários têm sido os modelos propostos para 
monitorizar e avaliar a pobreza energética. 

O Índice Europeu de Pobreza Energética 
(EEPI) é um ranking composto que procura 
agregar alguns destes indicadores num índice 
único, de forma a avaliar e monitorizar o 
progresso dos Estados-Membros na redução da 
pobreza energética doméstica e pobreza 
energética nos transportes, bem como a forma 
como estas duas dimensões se relacionam entre 
si3. O EEPI é, por isso, composto por dois índices 
distintos: o Índice Europeu de Pobreza 

Energética Doméstica (EDEPI)i e Índice 
Europeu de Pobreza Energética de 

Transportes (ETEPI)ii, que combinam entre si a 
média aritmética de alguns indicadores relativos 
à pobreza energética para os agregados com 
rendimentos abaixo do limiar do risco de 
pobreza e/ou no primeiro quintil de 
rendimento3. Analisando os dados de 2018 do 
ranking europeu em termos de pobreza 
energética, fica claro que Portugal ocupava a 
cauda da Europa, com o índice de pobreza 
energética e o índice de pobreza energética 
doméstica a rondar os 46.1 e 36.7, 
respetivamente (Figura 1).  Não obstante a 
utilidade prática deste indicador, o facto de este 
não ser atualizado regularmente e de restringir a 
análise da dimensão da pobreza energética 
deixando de fora em alguns casos a população 
no segundo quintil de rendimento - igualmente 
com rendimentos reduzidos e, em muitos casos, 
também com rendimentos abaixo do limiar do 
risco de pobreza - são dois fatores que limitam a 
pertinência deste índice. 
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Figura 1: Ranking do Índice Europeu de Pobreza Energética (EEPI), Pobreza Energética Doméstica (EDEPI) e 
Pobreza Energética de Transportes (ETEPI) nos países da UE-28. Fonte: OPENEXP3. 
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Mais recentemente, de forma a monitorizar 
a pobreza energética entre os países da EU, o 
Observatório da União Europeia para a Pobreza 
Energética (EPOV) recomendou um conjunto 
de indicadores primários e secundários, que 
reúnem metodologias baseadas na privação e 
despesas energéticas experienciadas pelas 
famílias, e que devem ser vistos e analisados 
em combinação de forma a monitorizar a 
pobreza energética entre os países da UE. De 
entre os indicadores primários, a EPOV 
selecionou quatro indicadores-chave, dois 
baseados em experiências auto-relatadas de 
acesso limitado a serviços de energia (com 
base em dados do EU-SILC) e os outros dois 
calculados usando dados relativos ao 

rendimento familiar e gastos com energia: (i) o 
atraso no pagamento de contas de serviços 
públicos, (ii) a incapacidade de manter as casas 
adequadamente aquecidas, (iii) o gasto 
absoluto de energia reduzido (M/2), e (iv) o 
rácio das despesas energéticas em função do 
rendimento alto (2M)4. Neste Boletim iremos 
centrar a análise da pobreza energética em 
Portugal com base nestes quatro indicadores, 
bem como analisar alguns dos fatores que 
contribuem para aumentar a vulnerabilidade 
das pessoas a esta dimensão da pobreza e, à 
luz da atual transição energética e do Acordo 
Verde Europeu, qual o caminho para solucionar 
estes desafios. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA POBREZA ENERGÉTICA EM 
PORTUGAL 

 

Atraso no pagamento de contas de serviços públicos 

 
Um dos indicadores referenciados pelo 

EPOV remete para a capacidade de as famílias 
cumprirem com o pagamento das contas 
referentes aos serviços públicos. Este indicador, 
baseado nos microdados do inquérito EU-SILC, 
mede a proporção da subpopulação com 
contas de serviços públicos em atraso com 
base na análise da proporção de famílias que 
responderam “sim” à pergunta “Nos 
últimos doze meses o agregado familiar esteve 
em atraso, ou seja, não conseguiu pagar em dia 
as despesas relativas a contas de serviços 
públicos (aquecimento, eletricidade, gás, água, 
etc.)  na habitação principal por dificuldades 
financeiras?”5. Os resultados são extrapolados 
para todos os membros da família e 
desagregados pelo EUROSTAT em diferentes 
dimensões, incluindo a composição do 
agregado familiar e o nível de rendimento em 
relação ao limiar do risco de pobreza5. 

Analisando de forma crítica os dados, é 
percetível que desde a crise financeira da 
Troika (particularmente entre os anos 2016-
2017) até 2020 este indicador se encontra em 
trajetória decrescente, apresentando por isso 
uma evolução positiva. Não obstante, é 
quando olhamos aos dados de 2020 
desagregados que as vulnerabilidades se 
destacam.  

Embora Portugal apresente, em média, uma 
das menores proporções de famílias com 
atrasos no pagamento de contas de serviços 
públicos (em 2020, este indicador situava-se 
nos 3.5%, 2.8 p.p. abaixo da média europeia – 
EU27), quando olhamos aos dados 
desagregados ao nível dos rendimentos ou da 
composição do agregado familiar as 
fragilidades são mais evidentes.  Se por um 
lado, em 2020, cerca de 2.5% da população 
em agregados cujos rendimentos estavam 
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acima do limiar do risco de pobrezaiii tinha 
reportado no inquérito EU-SILC atrasos no 
pagamento de contas referentes a serviços 
públicos, este valor triplica quando 
consideramos a população abaixo do limiar 
de pobreza (8,6%)6. Esta tendência é, aliás, um 
fenómeno que se repete ao longo dos anos. Ao 
analisar os dados relativos a este indicador 
desde 2008, verifica-se de forma persistente 
que é entre as pessoas em situação de pobreza 
que a dificuldade em cumprir com o 
pagamento destas despesas é maior, tendo 
esta dificuldade sido claramente agravada 
durante a última crise financeira 
(nomeadamente, entre 2013 e 2018, com a 
proporção de famílias com rendimentos abaixo 
do limiar do risco de pobreza com atrasos a 
rondar os 20%) (Figura 2)6.  

Quando analisamos este indicador por 
tipologia de agregado, tendo como referência 
os agregados com rendimentos abaixo do 

limiar do risco de pobreza, as famílias 
numerosas (16.5%) e os agregados 
compostos por um (12.2%) ou dois adultos 
(11.4%) com menos de 65 anos eram, em 
2020, os agregados onde esta dificuldade se 
destacava (Figura 3)6. Ainda considerando os 
agregados com rendimentos abaixo do limiar 
de risco de pobreza, também entre as 
famílias monoparentais (9.8%) e os 
agregados compostos por dois adultos e 
uma criança (9.9%) ou duas crianças (8.0%) a 
proporção de agregados com atrasos no 
pagamento de contas de serviços públicos 
era elevada6. Já quando se analisa os 
agregados com rendimentos acima do limiar 
do risco de pobreza, são as famílias 
monoparentais que se destacam, com cerca de 
6.2% das pessoas em agregados desta 
tipologia a admitir dificuldades financeiras em 
cumprir com o pagamento destas despesas6. 

 

 
Figura 2: Evolução da proporção da população com atrasos no pagamento de contas de serviços públicos 
acima e abaixo do limiar do risco de pobreza.  Dados: 2008-2020. Fonte: Eurostat6. 

 
iii Limiar do risco de pobreza: limiar de rendimento abaixo do qual se considera que uma família se encontra em risco de 
pobreza. Este valor foi convencionado pela Comissão Europeia como sendo correspondente a 60% da mediana do 
rendimento por adulto equivalente de cada país.  



 

8  BOLETIM #9  
ÀS “ESCURAS”:  A POBREZA ENERGÉTICA EM PORTUGAL À LUZ DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 

 
Figura 3: Proporção da população com atrasos no pagamento de contas de serviços públicos em Portugal 
por tipologia de agregado familiar. Dados: 2020. Fonte: Eurostat6. 

 

Incapacidade de manter a casa adequadamente aquecida 

 
A (in)capacidade de as famílias manterem as 

suas habitações adequadamente aquecidas é 
outro indicador referenciado pelo EPOV. 
Baseado nos microdados do EU-SILC, este 
indicador mede a proporção da 
subpopulação que não consegue manter a 
casa adequadamente aquecida com base na 
análise da proporção de famílias que 
respondem afirmativamente à pergunta “No 
seu agregado consegue manter a sua casa 
adequadamente aquecida?”5. Os resultados 
são também extrapolados para todos os 
membros da família e desagregados em várias 
dimensões incluindo o nível rendimento em 
relação ao limiar do risco de pobreza e a 
composição do agregado familiar5. 

 
iv Note-se que, à data, faltava ainda disponibilizar no site do Eurostat dados relativos a 9 países, pelo que é possível 
que esta posição sofra ainda alterações.   

Analisando os dados referentes à 
incapacidade de manter a casa 
adequadamente aquecida, é indiscutível, 
embora desde 2008 este indicador tenha 
registado uma evolução positiva a nível 
nacional, Portugal continuava a ocupar em 
2019 e 2020 a cauda da Europa. Em 2019, 
Portugal era o 6º País da Europa com maior 
proporção da população (18.9%) em 
agregados incapazes de manter a casa 
adequadamente aquecida. Já olhando os 
dados referentes a 2020, e embora este valor 
tenha diminuído para 17.5%, Portugal ocupava 
o 4º lugariv deste ranking europeu, estando 9.2 
p.p. abaixo da média europeia (EU27: 8,2%)7. 
Quando analisamos este indicador tendo em 
conta o nível de rendimento dos agregados, as 
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fragilidades sobressaem de forma ainda mais 
vincada. Se por um lado, em 2020, cerca de 
14.3% da população em agregados cujos 
rendimentos estavam acima do limiar do risco 
de pobreza não conseguia manter as suas 

casas adequadamente aquecidas, este valor 
duplica para 33.8% quando consideramos a 
população abaixo do limiar de pobreza 
(Figura 4)7.  

 
Figura 4: Proporção da população incapaz de manter a casa adequadamente aquecida em Portugal acima 
e abaixo do limiar do risco de pobreza. Dados: 2008-2020. Fonte: Eurostat7. 

 

Propiciado principalmente pela fraca 
eficiência energética das habitações em 
Portugal, que se situam aliás entre as menos 
eficientes e mais pobres energeticamente da 
Europa, estes dados são um retrato claro da 
transversalidade deste fenómeno em 
Portugal8. Embora os dados de 2020 
representem ainda assim uma melhoria 
deste indicador – note-se que, em 2008, a 
proporção da população abaixo do limiar 
do risco de pobreza afetada por esta 
dimensão de pobreza energética era 56% 
e acima deste limiar era 30.1% - o facto é 
que estes dados continuam a evidenciar 
várias carências energéticas no parque 
habitacional em Portugal. Com efeito, 

segundo dados de um estudo publicado em 
2021 que avaliou a eficiência energética das 
habitações em Portugal, 69,5% das 
habitações avaliadas em Portugal tiveram 
uma classificação energética entre C e F 
(as classes menos eficientes)9.  

Embora os défices estruturais no 
parque habitacional português sejam de 
forma inequívoca e generalizada um fator 
a contribuir para a expressividade desta 
dimensão da pobreza energética, é entre a 
população mais vulnerável que este 
fenómeno se intensifica.  Quando 
analisamos este indicador por tipologia de 
agregado, tendo como referência os 
agregados com rendimentos acima e 
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abaixo do limiar do risco de pobreza, é 
entre a população idosa que estas 
carências mais se destacam (Figura 5). 
Segundo os dados de 2020, cerca de 
50.9% dos idosos que viviam sozinhos e 
com rendimentos abaixo do limiar do 
risco de pobreza eram incapazes de 
manter as suas habitações 
adequadamente aquecidas, descendo 
para 38.7% este valor quando 

considerando agregados constituídos 
por dois adultos, dos quais um deles um 
idoso7. Considerando ainda os agregados 
com rendimentos abaixo do limiar de risco 
de pobreza, em 2020 destacavam-se os 
agregados compostos por um adulto 
com menos de 65 anos (38.9%), os 
agregados constituídos por dois adultos 
com uma criança dependente (32.8%) e 
as famílias monoparentais (32.2%)7.   

 
 

 

Figura 5: Proporção da população incapaz de manter a casa adequadamente aquecida em Portugal, por 
tipologia de agregado familiar. Dados: 2020, Fonte: Eurostat7. 

 
Não obstante o facto de os rendimentos 

auferidos pelas famílias serem um fator 
importante na redução da proporção da 
população incapaz de manter a casa 
adequadamente aquecida, mesmo entre a 
população com rendimentos acima do limiar 
do risco de pobreza verificam-se grupos 
onde esta vulnerabilidade é particularmente 
vincada. Quando se analisa os agregados 
com rendimentos acima do limiar do risco de 

pobreza, são novamente os idosos a 
viverem isolados (24.8%) ou a viver com 
outro adulto (19.3%) onde esta dimensão 
de pobreza energética é mais vivenciada, 
seguido dos agregados compostos por um 
adulto com menos de 65 anos (16.1), as 
famílias monoparentais (13%) e 
agregados constituídos por dois adultos 
com uma criança dependente (10.5%)7.   
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Gasto absoluto de energia reduzido (M/2) e o rácio das despesas energéticas em função do 
rendimento alto (2M) 

 
Baseados nos microdados do Inquérito 

do Orçamento Familiar do Eurostat o gasto 
absoluto de energia reduzido (M/2) e o rácio 
das despesas energéticas em função do 
rendimento alto (M2) são os últimos dois 
indicadores primários sugeridos pelo EPOV. 
O gasto absoluto de energia reduzido 
(M/2) mede a proporção de famílias cujo 
gasto energético absoluto está abaixo de 
metade da mediana nacional devido à falta 
de meios financeiros - ou seja, é 
anormalmente baixo, sendo tanto maior 
quanto maior for o subconsumo5. Por sua 
vez, o rácio das despesas energéticas em 
função do rendimento alto (2M), mede a 
proporção de famílias cuja relação entre 
as despesas energéticas e o rendimento 
disponível é o dobro da mediana nacional, 
sendo tanto maior quanto maior for o peso 
que as contas energéticas exercem no 
rendimento disponível5. Ambos os 
indicadores têm como referência o total de 
despesas energéticas habitacionais (ex. 
eletricidade, gás, combustíveis líquidos, 
combustíveis sólidos e energia térmica) do 
agregado, e excluindo as despesas 
relacionadas com a mobilidade.  

Em 2015, data à qual se referem os 
últimos dados disponíveisv, os dados 
apontavam para que o subconsumo 
energético (M/2) afetasse em média 6,8% 
da população portuguesa4. O subconsumo 
aumentava quando considerando as áreas 
densamente povoadas (7.5%), seguidas das 
áreas medianamente povoadas (6.2%) e 
pouco povoadas (6.1%)4. Era também entre 
a população nos decis de rendimento mais 
baixos onde se verificavam os valores mais 

 
v Note-se que os dados referentes ao do Inquérito do Orçamento Familiar do Eurostat são atualizados a cada cinco 
anos, tendo sido o último inquérito realizado em 2015/2016.  No site do EPOV não existiam, ainda, dados de 
inquéritos mais recentes relativos ao gasto absoluto de energia reduzido (M/2) e rácio das despesas energéticas em 
função do rendimento alto (2M). 

elevados de subconsumo (M/2) (Figura 6). 
Em 2015, a proporção da população no 
primeiro decil de rendimento com um 
gasto absoluto reduzido rondava os 16%, 
decrescendo este valor para os 10.1%, 
7.9% e 7.5% quando considerando a 
população no 2º, 3º e 4º decis de 
rendimento, respetivamente.  

Sem surpresas, estes dados não só 
evidenciam que é entre as famílias com 
menores rendimentos que existe maior 
dificuldade de aceder a fontes adequadas e 
acessíveis de energia, como podem aliás 
ajudar a explicar o facto de a proporção com 
atrasos no pagamento de contas públicas 
ser relativamente baixa. Num país onde é 
“normalizado” estar frio dentro de casa o 
subconsumo energético é uma opção 
instituída para fazer face ao aumento das 
despesas energéticas inerentes ao uso de 
equipamentos de aquecimento, por 
exemplo.  Por outras palavras, dentro de 
casa opta-se por usar uma manta e roupa 
quente a um aquecedor para “poupar” 
nas contas da luz. Já no verão, para fazer face 
ao calor, abrem-se as janelas, baixa-se as 
persianas e usa-se roupa fresca para 
“evitar” usar a os equipamentos de 
refrigeração. 

Os dados relativos ao rácio das despesas 
energéticas em função do rendimento alto 
(2M) e que traduzem, na prática, o peso das 
despesas energéticas no orçamento familiar, 
são outro fator que também contribuí para 
este subconsumo. Segundo os dados 
disponíveis no EPOV, estima-se que em 
2015 cerca de 15.1% das famílias em 
Portugal fossem afetadas por esta 
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dimensão de pobreza energética4. À 
semelhança dos outros indicadores 
analisados, é entre a população nos decis de 
rendimento mais baixos onde o peso das 
despesas energéticas no rendimento familiar 
disponível é mais acentuado (Figura 6). Em 
2015, cerca de 56.5% da população no 
primeiro decil de rendimento tinham um 
M2 alto, decrescendo esta proporção para 
os 29.8%, 16.3% e 13.5% quando 

considerando a população no 2º, 3º e 4º 
decis de rendimento respetivamente4. Era 
também nas zonas mais ruralizadas onde a 
despesa com a energia pesava mais nos 
orçamentos das famílias.  Este rácio 
aumentava quando considerando as áreas 
pouco povoadas (23.6%), seguidas das áreas 
medianamente povoadas (14.3%) e 
densamente povoadas (10.6%)4.  

 

 
Figura 6: Gasto absoluto de energia reduzido (M/2) e rácio das despesas energéticas em função do 
rendimento alto (2M) por decil de rendimento. Dados: 2015. Fonte: EPOV4. 

 

 

A POBREZA ENERGÉTICA À LUZ DO PACTO ECOLÓGICO 
EUROPEU 

 

Embora a pobreza energética não seja 
propriamente um fenómeno novo, só mais 
recentemente com a assinatura a 11 de 
dezembro de 2019 do Pacto Ecológico 
Europeu - em inglês “Green Deal- tem 
vindo a ganhar maior notoriedade e espaço 

de discussão na agenda europeia. Com a 
ambição de tornar a Europa o primeiro 
continente a atingir a neutralidade climática, 
o Acordo Ecológico Europeu é um pacto 
ecológico que abrange vários setores, do 
ambiente à energia e transportes, e assume 
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o objetivo de adotar um novo modelo 
económico capaz de fazer face às alterações 
climáticas e ambientais que ameaçam a 
Europa e o resto do mundo. Como uma das 
principais bandeiras deste acordo, a UE 
estabeleceu a meta ambiciosa de alcançar a 
neutralidade climática até 205010. Este 
objetivo passa não só por alcançar até 2050 
a meta de zero emissões de gases de efeito 
estufa, e intermediamente diminuir em 35% 
e 45% até 2030, mas também promover um 
crescimento económico dissociado da 
utilização recursos fósseis10.  

Não obstante os desafios que o 
cumprimento destas metas representa, 
incluindo o potencial inerente de algumas 
medidas intensificarem fenómenos de 
pobreza energética, o facto é que a 
necessidade de cumprimento destas metas 
é indiscutível e reveste-se de uma 
importância fulcral para a mitigação das 
alterações climáticas. A emissão de gases de 
efeito estufa, particularmente a emissão de 
dióxido de carbono (CO2), constitui um dos 
principais fatores impulsionadores das 
mudanças climáticas. De acordo com o 
último relatório do Painel 
Intergovernamental das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas (IPCC) divulgado 
em agosto de 2021, prevê-se que estas 
mudanças possam levar a um aumento 
global da temperatura do ar entre os 1.6-
2.4ºC até 2050, e entre 1.4-4.4ºC até ao 
final do século11.  É expectável que este 
aumento de temperatura, aparentemente 
ligeiro, introduza mudanças no ciclo da água 
(ex. padrões de precipitação), o que por sua 
vez irá propiciar o aumento da frequência 
de eventos extremos como secas, 
inundações e ciclones11.  

Estes eventos serão não só mais 
frequentes, como mais severos e 
perlongados ao longo do tempo. Note-se, 
por exemplo, o impacto atual da seca 
perlongada que se faz sentir desde pelo 
menos outubro de 2021 nas regiões do 
Alentejo e Algarve, seca esta que no fim de 

fevereiro já se tinha já alastrado a cerca de 
96% do território nacional (seca severa: 
29.3%; seca extrema: 66.2%)12,13. 
Considerando que estes dados remontam 
ao período do Outono e Inverno, estações 
onde a precipitação média é mais elevada e 
por isso a frequência de períodos de seca 
mais incomum, estes dados representam 
um exemplo claro de como as alterações 
climáticas já estão a ter um impacto 
palpável no nosso dia-a-dia. Estas 
mudanças representam uma ameaça 
existencial para todos, mas tenderão a 
acentuar-se de forma desigual entre países 
e regiões, afetando de forma ainda mais 
severa as pessoas mais vulneráveis e 
contribuindo para acentuar fenómenos de 
pobreza e desigualdade. Se por um lado é 
essencial que a transição energética se 
concretize para mitigar o impacto previsível 
das alterações climáticas, é importante que 
este processo não deixe de fora os mais 
vulneráveis, contribuindo para acentuar as 
desigualdades já existentes. Por outras 
palavras, é importante que se procure um 
modelo económico que promova 
simultaneamente uma maior 
sustentabilidade ambiental e social. Essa é, 
aliás, uma premissa do próprio pacto 
ecológico: garantir que “ninguém nem 
nenhuma região seja deixado para trás”10. 

Além de outros instrumentos, em 2021 a 
Comissão Europeia publicou um conjunto 
de propostas para os países da UE com 
medidas de combate à pobreza energética, 
nomeadamente a redução dos custos de 
energia para todos os consumidores finais e 
a criação de políticas que evitem situações 
de desconexão da rede de energia, mas 
também auxílios estatais para as empresas 
e indústrias de forma a mitigar o efeito do 
aumento do custo da energia14. Criada no 
âmbito do pacto verde europeu, também a 
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“Renovation Wave”vi aborda nos seus três 
principais eixos de atuação a pobreza 
energética e os edifícios com fraco 
desempenho energético.   

Com o objetivo de concretizar as metas 
estabelecidas no âmbito do Acordo 
Ecológico europeu, Portugal submeteu à 
Comissão Europeia no final de 2020 a 
versão final do Plano Nacional Energia e 
Clima para o Horizonte 2021-2030 (PNEC 
2030)vii. No âmbito deste plano, um dos oito 
objetivos estruturais passa por “Garantir 
uma transição justa, democrática e coesa”, 
e nomeadamente “Combater a pobreza 
energética e aperfeiçoar os instrumentos de 
proteção a clientes vulneráveis”. A 
Estratégia Nacional de Longo Prazo para o 

Combate à Pobreza Energética 2021-2050, 
submetida a consulta pública em maio de 
2021viii, visa a concretização desse objetivo 
e incorpora quatro áreas de intervenção: (1) 
aumentar o desempenho energético das 
habitações e incentivar alterações dos 
padrões de consumo que integrem energias 
renováveis, (2) promover programas 
e/mecanismos de apoio à redução dos 
encargos com a energia (ex. Tarifa Social de 
Energia), (3) criar mecanismos de proteção 
ao consumidor sempre que este não 
consiga fazer face às despesas com a 
energia, e (4) promover uma maior literacia 
energética.  

 

 

 
Pobreza energética e o parque habitacional 

Segundo os dados do CENSOS 2021, 
existem atualmente cerca de 3,6 milhões 
de edifícios de habitação familiar clássica e 
um total de 6,0 milhões de alojamentos, 
dos quais 4,1 milhões são residência 
permanente15. Tal como referido 
anteriormente, o parque habitacional 
português apresenta várias fragilidades no 
que remete à sua eficiência energética. De 
acordo com a informação existente 
disponibilizada pela ADENE, de entre os 1,3 

milhões de certificados energéticos 
emitidos entre 2014 e 2020 para 
alojamentos do setor habitacional, apenas 
cerca de 12,3% dos alojamentos 
qualificavam-se como muito eficientes 
(classes A e A+), sendo que a maioria das 
habitações (cerca de 70%) tinham um baixo 
desempenho energético, ou seja, 
apresentavam uma classe de eficiência C 
ou inferior (Figura 7)2.

 

 
vi Criada no âmbito do pacto verde europeu, a “Renovation Wave” (em Português, “Onda de Renovação”)é a 

estratégia da UE de renovação de edifícios públicos e privados. A renovação do parque imobiliário da UE tem como 
objetivo melhorar a eficiência energética do mesmo, uma medida estrutural essencial para reduzir o consumo 
energético e mitigar o impacto da pobreza energética nos mais vulneráveis, ao mesmo tempo que tempo que 
impulsiona a transição para as energias limpas.  

 

vii Informação detalhada sobre o PNEC pode ser consultada via https://rb.gy/8swbg1   ou 
https://www.dgeg.gov.pt/media/5ydhmfba/i017854.pdf  
 

viii À data de publicação deste documento, a Estratégia ainda não tinha sido discutida e aprovada em sede da 
Assembleia da República. 
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Figura 7: Desempenho energético do parque habitacional português. Dados: 2014-2020. Fonte: ADENE, 
Sistema de Certificação Energética (in Estratégia Nacional para o Combate à Pobreza Energética)2. 

 

A par da fraca eficiência energética do 
parque habitacional português, há outras 
carências estruturais que contribuem para 
agravar estas fragilidades. Segundo os 
dados de 2020 do Eurostat, cerca de 6,8% 
da população em Portugal classificava a 
sua habitação como “muito  escura”, 
proporção que aumentava para 9,8% entre 
a população com rendimentos abaixo do 
limiar de risco de pobreza16.  Ainda em 
2020, 25,2% da população portuguesa 
viviam em casas com infiltrações, 
humidade e apodrecimento de janelas e 
pavimentos, dados que colocam Portugal 
no terceiro país da União Europeia com pior 
prestação neste indicador (Média EU-27: 
14,0%), e que representam um 
agravamento de 0.8 p.p. face a 201917. Estes 
dados agravam-se quando desagregamos 
ao nível de rendimento e tipologia do 
agregado familiar, intensificando-se na 

 
ix Vale Eficiência – criado ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), este programa pretende entregar 
100.000 “vales eficiência” a famílias economicamente vulneráveis até 2025, no valor de 1 300 € acrescido de IVA, 
para proceder a intervenções de reabilitação na sua habitação que permitam melhorar a eficiência energética. Para 
esta medida são apenas elegíveis pessoas em situação de vulnerabilidade que sejam proprietárias do imóvel. Mais 
informações em: https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/vales-eficiencia.aspx  

população com rendimentos abaixo do 
limiar de risco de pobreza (36,4%), 
particularmente entre as famílias 
numerosas (2 adultos com 3 ou mais 
crianças: 50.4%) nos agregados com 3 ou 
mais adultos e com crianças dependentes 
(44,7%) e entre os idosos a viver sozinhos 
(38,0%) (Figura 8)17.   

Mais do que uma questão de ineficiência 
energética, que se repercute numa 
intensificação de fenómenos de pobreza 
energética entre as populações mais 
vulneráveis, estas carências são também 
uma evidência da pobreza habitacional 
experienciada, pelo que é essencial que os 
mecanismos de combate a estes fenómenos 
se articulem dada a sua 
multidimensionalidade. Neste contexto, a 
Estratégia Nacional de Longo Prazo para o 
Combate à Pobreza Energética dispõe de 
alguns programas (ex. os “Vale Eficiência”ix, 
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“1º Direitox”) que visam responder a estes 
fenómenos. No âmbito do PNEC 2030 e da 
Estratégia de Longo Prazo para a Renovação 
dos Edifícios, o programa de apoio “Edifícios 

mais Sustentáveis”xi é outro mecanismo 
disponível e que visa o apoio à reabilitação 
energética e ambiental dos edifícios.  

 
 

 
Figura 8: Proporção da população portuguesa a viver em casas com infiltrações, humidade e apodrecimento 
de janelas e pavimentos, acima e abaixo do limiar de pobreza:  evolução temporal (esquerda) e por tipologia 
de agregado familiar (direita).  Fonte: Eurostat17. 

 

Não obstante a importância destas 
medidas, a cobertura e acessibilidade a 
estes programas é um potencial a 
melhorar. Se por um lado a digitalização dos 
serviços veio desburocratizar em parte os 
processos de candidatura a estes 
programas, a literacia digital -ou a ausência 
dela- é um fator que dificulta o acesso das 
populações mais vulneráveis a estes 

 
 
x 1ºDireito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, visa apoiar a promoção de soluções habitacionais para 
pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar 
o custo do acesso a uma habitação adequada. Mais informações em: 
https://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/1.%C2%BA-direito  
 
xi Edifícios mais Sustentáveis – enquadrado no âmbito do PNEC, este programa prevê o financiamento de medidas 
que promovam a reabilitação, a descarbonização, a eficiência energética, a eficiência hídrica e a economia circular 
em edifícios, contribuindo para a melhoria do desempenho energético e ambiental destes. Para esta medida são 
apenas elegíveis pessoas que sejam proprietárias do imóvel, sendo o financiamento das intervenções financiado pelo 
proprietário e só depois sujeito a reembolso. Mais informações em: https://www.fundoambiental.pt/avisos-
2020/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/programa-de-apoio-a-edificios-mais-sustentaveis/resumo-do-programa-
de-apoio-edificios-mais-sustentaveis.aspx  

mecanismos. Já no que remete à 
abrangência destas medidas, existem 
igualmente fragilidades. Tomando como 
exemplo o programa “Vale Eficiência”, a 
atribuição de vales para utilização na 
remodelação das habitações com vista à 
eficiência energética, pelo menos da forma 
como está definida, além de ser 
objetivamente insuficiente para em muitos 
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casos suportar na totalidade os custos 
associados com as intervenções necessárias 
(ex. isolamento, calafetagem de janelas, 
etc.), impossibilita a participação de 
pessoas sem habitação própria, deixando 
de fora uma proporção importante da 
população que experiencia estas 
vulnerabilidades. Consideremos, por 
exemplo, a taxa de privação severa de 
condições de habitaçãoxii. Em 2020, cerca 
de 3,9% da população (401 632 pessoas) 
experienciava privação severa das 
condições de habitação18. Estas pessoas 
constituem uma franja da população que - 
ora por as condições de insalubridade da 

habitação serem particularmente gravosas, 
ora por não serem proprietários da mesma 
- fica de fora destes mecanismos de apoio. 
Já o programa “Edifícios mais Sustentáveis”, 
além de ser também apenas aplicável a 
pessoas com habitação própria, implica um 
pré-financiamento das intervenções a cargo 
do proprietário(a), sendo a posteriori 
reembolsado 70% do valor investido. Este 
mecanismo não só impossibilita, uma vez 
mais, a participação de pessoas sem 
habitação própria, como deixa de fora as 
pessoas com menores rendimentos.  

 

 

 

Mecanismos de apoio à redução de encargos e proteção do consumidor 

 
A par das vulnerabilidades habitacionais, 

o elevado custo das despesas energéticas 
em função do rendimento disponível das 
famílias mais vulneráveis é outra dimensão 
associada à pobreza energética que 
potencia a prevalência deste fenómeno. De 
forma a apoiar as pessoas mais vulneráveis, 
não só é importante a implementação de 
mecanismos que promovam a redução dos 
encargos com a energia, como é essencial 
que se criem e implementem medidas que 
protejam e garantam o acesso dos 
consumidores mais vulneráveis aos serviços 
energéticos, salvaguardando assim a sua 
saúde e bem-estar.  

De forma mitigar a falta de 
acessibilidade das populações com 
menores rendimentos a fontes seguras e 
adequadas de energia e reduzir o impacto 
destas despesas nos rendimentos do 
agregado, foi criada em 2010 a Tarifa 
social de fornecimento de energia elétrica 
e, em 2011, de gás natural energia2. 

 
xii Taxa de Privação severa das condições de Habitação: Indicador de mede a percentagem da população residente 
que vive num espaço de habitação sobrelotado e com, pelo menos, um dos seguintes problemas: i) inexistência de 
sanita com autoclismo ou instalação de banho/duche no interior do alojamento; ii) teto que deixa passar água, 
humidade nas paredes ou apodrecimento das janelas ou soalho; e iii) luz natural insuficiente num dia de sol. 

Apesar de em vigor desde 2011, o universo 
de beneficiários destas tarifas só viria a 
abranger um número mais alargado de 
beneficiários a partir de 2016 quando, por 
decreto de lei, a atribuição da tarifa social 
passou a ser automática. Até então, a adesão 
era efetuada pelo próprio cliente junto do 
comercializador de energia, o que dificultava 
o acesso dos consumidores mais vulneráveis 
a esta tarifa2.  Em termos práticos, este 
apoio concretiza-se num desconto de 
33,8% (eletricidade) e 31,2% (gás natural) 
sobre os preços do consumidor final, 
sendo o custo deste desconto suportado 
pelas empresas transportadoras, 
distribuidoras e comercializadoras de 
eletricidade e gás natural2,19. Os dados mais 
recentes apontam para que, em 2020, 14% 
(752 956 beneficiários) dos consumidores 
domésticos eram beneficiários da tarifa 
social de eletricidade e 2% (34 709 
beneficiários) da tarifa social de gás 
natural.    
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Não obstante o facto de o universo de 
consumidores abrangidos por esta tarifa ter 
vindo a aumentar, não dispomos de dados 
que nos permitam analisar o impacto desta 
medida na redução da pobreza energética. 
Uma das medidas de ação contempladas na 
Estratégia Nacional de Longo Prazo para o 
Combate à Pobreza Energética passa por 
dar continuidade a esta tarifa e otimizá-la 
para dar uma resposta mais eficaz às 
famílias, nomeadamente através da 
definição de escalões que permitam uma 
maior diferenciação das famílias 
economicamente vulneráveis e com 
carências energéticas. Outra das medidas 
contempladas passa por avaliar e otimizar a 
sustentabilidade económica desta tarifa. 
Nesse sentido, é importante que a par desta 
análise, seja igualmente contemplado na 
estratégia uma análise de indicadores que 
permita compreender o efeito prático deste 
apoio na redução da pobreza energética e 
contribua para otimizar a sustentabilidade 
social desta tarifa, ou seja, contribua 
efetivamente para reduzir a pobreza 
energética entre as famílias mais vulneráveis.  

A par da Tarifa Social de Energia, a 
Estratégia Nacional de Longo Prazo para o 
Combate à Pobreza Energética contempla 
outro conjunto de medidas, tais como a 

implementação de apoios extraordinários 
atribuídos para mitigar a ocorrência de 
fenómenos adversos e extremos (ex. vaga 
de frio/calor) e que comportem um 
aumento significativo temporário das 
necessidades energéticas, ou a criação de 
mecanismos que salvaguardem a não 
desconexão das famílias vulneráveis por 
falta de pagamento durante períodos 
sazonais críticos. Entre outras medidas 
assinaladas, inclui-se ainda algumas 
medidas que visam facilitar a identificação e 
sinalização das famílias com carências 
energéticas, nomeadamente através de 
redes de apoio (ex. lojas do cidadão, centros 
de informação autárquicos, etc.)  ou 
agentes do setor de saúde a nível local. 
Atendendo ao facto que, a par das carências 
económicas e energéticas vivenciadas por 
estas famílias, acrescem como veremos 
adiante outras vulnerabilidades (ex. 
reduzida literacia digital e/ou energética), 
este contacto de proximidade é um fator 
essencial para garantir a acessibilidade e 
integração das famílias mais vulneráveis 
em campanhas/programas de combate à 
pobreza energética e/ou mecanismos de 
apoio à fatura como a tarifa social de 
energia. 

 

 

Literacia energética 

Como já referido, os reduzidos níveis de 
literacia energética da população, 
particularmente entre as famílias 
socioeconomicamente mais desprotegidas, 
é um fator de vulnerabilidade acrescida 
quando nos debruçamos sobre a 
problemática da pobreza energética. Não só 
um conhecimento amplo de informação 
relacionada sobre o mercado de energia e 
tarifas existentes permite aos 
consumidores fazer escolhas mais 
informadas e alterar hábitos de consumo 
de energia de forma a reduzir as despesas 

relacionadas com a energia, como um 
conhecimento mais amplo dos seus 
direitos, deveres e apoios sociais 
disponíveis no mercado é essencial para 
aumentar a acessibilidade das pessoas 
mais vulneráveis a estes mecanismos. 
Apesar da importância fulcral da literacia 
energética na mitigação dos fenómenos de 
pobreza energética, em Portugal existe 
ainda um nível considerável de iliteracia 
nesta temática.  

Segundo os dados de um estudo de 2020 
da Entidade Reguladora dos Serviços 
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Energéticos (ERSE) que avaliou o grau de 
literacia dos consumidores relativamente 
ao mercado de energia numa escala de 0 a 
100 xiii, verificou-se que o nível global de 
literacia dos consumidores particulares 
rondava em média os 42,8 pontos, valor 
que caía para os 33,2 pontos entre os 
consumidores com menor nível de 
escolaridade (9º ano ou inferior) e para os 
40,2 pontos entre os consumidores com 
um nível médio de despesas mensais 
menor (500€ ou inferior)20. Ainda segundo 
este estudo, apenas cerca de 34% dos 
consumidores inquiridos apresentavam 

um nível de literacia energética alto ou 
muito alto, proporção que diminuía para 
13% quando considerando os 
consumidores com menor grau de 
escolaridade (Figura 8). Com efeito, era 
entre os consumidores com menor nível de 
escolaridade (9º ano ou inferior) que se 
detetaram níveis mais elevados de iliteracia 
energética, com cerca de 36% e 51% dos 
consumidores inquiridos a apresentar um 
nível de literacia baixo ( igual ou inferior a 
25 pontos ) ou médio (entre 25 e 50 
pontos), respetivamente20.  

 

Figura 9: Nível de literacia energética dos consumidores em Portugal numa escala de 1 a 100. (Baixo: <=25; 
Médio: > 25 até <=50; Alto: >50 até <= 75; Muito alto: >75). Fonte: ERSE (in Estratégia Nacional para o 
Combate à Pobreza Energética)20. 

 

Muito embora a fraca literacia 
energética dos consumidores em 
Portugal seja um fenómeno 
relativamente pervasivo, como estes 

 
xiii em que 0 é "desconhece todos os aspetos estudados sobre literacia energética" e 100 é "conhece todos os 
aspetos estudados sobre literacia energética" 

dados ilustram, é inequívoco que é entre 
os grupos populacionais mais vulneráveis 
(ex. menor grau de escolaridade, menores 
rendimentos) que este fenómeno se 
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intensifica. O desenvolvimento de medidas 
e/ ações que potenciem um aumento da 
literacia energética dos consumidores, 
particularmente entre as famílias mais 
vulneráveis, é por isso um fator essencial 
para assegurar a eficácia dos mecanismos 
e medidas previstas na estratégia de 
combate à pobreza energética. Mais do 
que criar mecanismos que permitam a 
mitigação das carências energéticas entre os 
consumidores mais vulneráveis, é necessário 
capacitar os consumidores para fazerem 
escolhas mais informadas. Neste sentido, a 
Estratégia Nacional de Longo Prazo para o 
Combate à Pobreza Energética contempla 
outro conjunto de medidas que visam 
fomentar a literacia energética quer ao nível 
dos consumidores, quer ao nível do ensino 
e comunidade escolar, profissionais (ex. 

construção) e agentes locais (ex. autarquias, 
IPSS, etc.). A par destas ações é importante, 
porém, que haja simultaneamente uma 
capacitação ao nível da literacia digital das 
pessoas e agentes evolvidos. Sendo uma 
parte fundamental destes serviços e 
mecanismos disponibilizados em 
plataformas digitais, é necessário garantir a 
acessibilidade destas informações a todos 
os destinatários investindo também num 
aumento da literacia digital de todos os 
envolvidos e/ou criando mecanismos 
alternativos para melhorar a acessibilidade 
a estas informações quando esta 
capacitação não é possível.  A par destas 
iniciativas previstas no plano, a DECOxiv e a 
ADENExv dispõem também ferramentas 
direcionadas a promover uma maior 
literacia energética dos consumidores.  

 

 

CONCLUSÕES 
 
O acesso a fontes adequadas e acessíveis 

de energia é um bem-essencial para a 
realização no nosso dia-a-dia. Apesar da sua 
centralidade na vida das pessoas, a acesso à 
energia não é uma realidade para mais de 34 
milhões de pessoas em toda a União 
Europeia. Em Portugal, estima-se que 
existam entre 1,9 – 3,0 milhões de pessoas 
em situação de pobreza energética. À luz da 
atual transição energética e do Acordo 
Verde Europeu, ao longo deste Boletim 

 
xiv Um exemplo é o Gabinete de Aconselhamento de Energia (GAE) da Deco criado no âmbito do Projeto Soluções para 
Combater a Pobreza Energética, que pretende desenvolver um modelo acessível, inovador e replicável de medidas 
para combater a pobreza energética em diferentes países na Europa. No âmbito do GAE, a DECO disponibiliza um 
serviço de consultoria gratuita que visa aumentar a literacia energética dos portugueses sobre o mercado de energia 
(nomeadamente ao nível da eficiência energética das suas casas, a gerir os seus consumos, bem como a recorrer a 
mecanismos de apoio em situação de pobreza energética. Este serviço pode ser requisitado telefonicamente 
(213710200) ou por e-mail (energia@deco.pt). 
 
xv Entre outras iniciativas, a ADENE coordena a plataforma “Poupa Energia”, uma plataforma digital dirigida ao 
consumidor de energia onde é facultado o acesso a informação disponível sobre ofertas de comercialização de 
eletricidade e de gás natural no mercado liberalizado, permitindo assim ao consumidor proceder de uma forma 
esclarecida à mudança de comercializador. A Plataforma pode ser consultada em: https://poupaenergia.pt/#/   

procurámos analisar como se manifesta este 
fenómeno no contexto português, que 
fatores contribuem para aumentar a 
vulnerabilidade das pessoas a esta dimensão 
da pobreza e analisamos de forma sucinta a 
adequabilidade das medidas e mecanismos 
existentes e que pretendem fazer face a 
estes desafios. 

Embora nos últimos anos se tenha 
observado uma evolução positiva no que 
remete aos indicadores de pobreza 
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energética referenciados pelo EPOV, não 
deixa de ser verdade que os dados mais 
recentes continuam a espelhar níveis 
elevados de pobreza energética em 
Portugal. É entre as populações mais 
vulneráveis (pessoas com menores 
rendimentos, famílias numerosas, famílias 
monoparentais, idosos) que a pobreza 
energética se intensifica. Assim, enquanto 
em 2020 em média a taxa de famílias com 
contas em atraso situava-se nos 3.5%, esta 
proporção mais que duplica para 8.6% 
quando considerando os agregados com 
rendimentos abaixo do limiar do risco de 
pobreza. Da mesma forma, quando olhamos 
aos dados relativos à capacidade de as 
famílias manterem as suas casas 
adequadamente aquecidas, a proporção de 
famílias afetadas mais que duplica de 17,5 % 
(população total) para 33,8% (famílias com 
rendimentos abaixo do limiar do risco de 
pobreza). Já quando olhamos aos dados 
relativos ao gasto absoluto de energia 
reduzido (M/2) e ao rácio das despesas 
energéticas em função do rendimento alto 
(2M) é, também, entre os agregados com 
menores rendimentos onde estes 
indicadores se destacam.  Segundo os dados 
do inquérito, em 2015 estimava-se que 10% 
a 16% da população no 1º e 2º quintis de 
rendimentos, respetivamente, estava em 
agregados com um M/2 elevado, ou seja, em 
situação de subconsumo energético. Já 
quando se analisava os dados relativos ao 
2M nestes agregados, o valor variava entre 
os 60% e 30 % do rendimento disponível.  

Se, por um lado, a fraca eficiência 
energética das habitações em Portugal é um 
problema estrutural que afeta de forma 
transversal a maioria da população 
portuguesa, também no que remete à 
capacidade de as famílias manterem as suas 
casas adequadamente aquecidas os dados 
evidenciam que é entre as populações mais 
vulneráveis, nomeadamente entre a 
população idosa, famílias monoparentais e 

adultos isolados com menos de 65 anos que 
este fenómeno se intensifica. A par da fraca 
eficiência energética do parque 
habitacional português, há outras carências 
estruturais que contribuem para agravar 
estas fragilidades. Segundo os dados de 
2020 do Eurostat, cerca de 25,2% da 
população portuguesa viviam em casas com 
infiltrações, humidade e apodrecimento de 
janelas e pavimentos. Estes dados agravam-
se quando desagregamos ao nível de 
rendimento e tipologia do agregado 
familiar.  

Mais do que uma questão de ineficiência 
energética, que se repercute numa 
intensificação de fenómenos de pobreza 
energética entre as populações mais 
vulneráveis, estas carências são também 
uma evidência da pobreza habitacional 
experienciada, da falta escassez de 
rendimentos e da reduzida literacia 
energética dos consumidores, 
particularmente das famílias mais 
vulneráveis. Neste sentido, a Estratégia 
Nacional de Longo Prazo para o Combate à 
Pobreza Energética contempla outro 
conjunto de medidas que visam colmatar 
estas vulnerabilidades, das quais se 
destacam a Tarifa Social de Energia, o 
programa de 1º Direito e todo um conjunto 
de outras medidas direcionadas a aumentar 
a literacia energética entre vários grupos 
populacionais. Sendo uma parte 
fundamental destes serviços e mecanismos 
disponibilizados em plataformas digitais, é 
importante garantir a acessibilidade destas 
informações a todos os destinatários 
investindo também num aumento da 
literacia digital de todos os envolvidos e/ou 
criando mecanismos alternativos para 
melhorar a acessibilidade a estas 
informações quando esta capacitação não é 
possível.  
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