
Segundo o EPOV (Observatório Europeu para a Pobreza Energética), verifica-se a 
existência de uma situação de pobreza energética quando as contas com 
energia constituem uma proporção elevada das despesas domésticas dos 
consumidores, afetando a sua capacidade de cobrir outras despesas (ex. 
alimentação), 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 mental.

ATRASO NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS  (EX. ELETRICIDADE)

O "Green Deal" é um pacto

 ecológico que abrange vários setores, do 

ambiente à energia e transportes, e que tem 

como objetivo adotar um modelo económico 

capaz de fazer face às alterações climáticas

 e ambientais!

INCAPACIDADE DE MANTER A CASA 
ADEQUADAMENTE AQUECIDA

8,6%

O Índice Europeu de Pobreza 
Energética (EEPI) é um 
ranking que agrega alguns 
destes indicadores. Este
ranking subdivide-se em
outros dois índices:
  -  Í́ndice Europeu de Pobreza
Energética Doméstica (EDEPI)
  - Índice Europeu de Pobreza
Energética dos Transportes 
(ETEPI)

EEPI

33,8%

É essencial que a transição energética se concretize para mitigar o impacto  das 
alterações climáticas, no entanto este processo não pode acentuar as 
desigualdades sociais já existentes. Essa é uma das premissas do próprio pacto
ecológico: garantir que “ninguém, nem nenhuma região, seja deixado para trás".

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:

- a redução dos custos de energia para os consumidores finais;

- criação de políticas que evitem situações de desconexão da rede de 
energia;

- auxílios estatais para as empresas e indústrias de forma a mitigar o 

efeito do aumento do custo da energia;
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a pobreza energética em Portugal 
à luz da transição energética
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ÀS ESCURAS:

Portugal comprometeu-se a estabelecer medidas de combate à 
pobreza   energética.  A Estratégia Nacional de Longo Prazo para o 

Combate à Pobreza Energética 2021-2050 (ainda a aguardar discussão 

na AR), é um dos elementos que incorpora esse conjunto de medidas. 

Esta engloba quatro áreas: 
- Aumentar o desempenho energético das habitações/incentivar 

alterações dos padrões de consumo  (ex. "Vale eficiência" e  programa 

"Edifícios mais Sustentáveis"  );

- Promover programas e/mecanismos de apoio à redução dos encargos 

com a energia (ex. Tarifa Social de Energia);
- Criar mecanismos de proteção ao consumidor sempre que este não 

consiga fazer face às despesas com a energia;

- Promover uma maior literacia energética. 
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