
Estratégias Municipais para o 
Combate à Pobreza Energética

Da Investigação ao Projeto

Pedro Palma
João Pedro Gouveia

SFRH/BD/146732/2019

Programa Doutoral 
Ambiente e 
Sustentabilidade

XVIII Encontro Nacional 

de Municípios com Centro 

Histórico

10/11/2022



Pobreza Energética
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O que é a pobreza 
energética?

Dificuldade ou impossibilidade da população em manter níveis adequados de serviços 
energéticos essenciais nas suas habitações
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Causas e Consequências
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O Problema:

Pobreza Energética

Baixa eficiência energética dos edifícios
Preços de Energia elevados

Rendimentos Baixos

Causas:

Consequências: Deterioração dos alojamentos

Perda de valor comercial

Baixa Produtividade

Estigma e Isolamento Social

Deterioração da saúde da população

Aumento da mortalidade Excessiva



Situação em Portugal
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Edificado envelhecido, com baixo desempenho energético

Preços de energia elevados para o setor doméstico

Rendimentos baixos das famílias

Equipamentos de aquecimento descentralizados e pouco
eficientes

Taxa de posse de equipamentos para arrefecimento reduzida

Região impactada pelas alterações climáticas

Causas



Situação em Portugal
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• 16.4% da população sem possibilidade de manter a sua habitação a 
uma temperatura adequada em 2021 – 5a taxa mais alta da UE

• 25.2% vivia em alojamentos deteriorados em 2020 – 2a maior taxa 
na UE

• 35.7%  da população a viver num alojamento com temperatura 
excessivamente alta em 2012 – 2a taxa mais alta na UE

• Problemas de saúde, mortalidade excessiva elevada no inverno

Cerca de 2 milhões de  
portugueses em 

pobreza energética

Consequências Baixa 
literacia 

energética

Problema 
cultural



Centros Históricos
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• Edificado antigo e com baixa eficiência 
energética

• Maior regulamentação e limitações na 
renovação do edificado

• População residente envelhecida

• Subida dos preços de bens básicos e serviços

• Reduzido número de espaços verdes

Maior Vulnerabilidade à Pobreza Energética?



Importância de Análises Locais e Regionais
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 PNEC Obj. 8.2.5 - Promover e apoiar estratégias locais
de combate à pobreza energética

 PNEC: Estratégia de longo prazo para o combate à 
pobreza energética (…) contará, entre outros, com 
representantes de entidades da Administração Central 
e Local 

 Objetivo: diagnóstico, caracterização, monitorização, 
metas e medidas à escala nacional, regional e local

 Medidas de Ação ELCPE: Base de trabalho para criar 
dinâmica à escala nacional, regional e local, (…) tirando 
partido da proximidade ao cidadão dos agentes locais

 Dinamizar projetos-piloto e inovadores com impacto 
local e regional

 Necessidade de cooperação e esforços coordenados 
à escala regional e local (Comissão Europeia, 2020)

 Autoridades estão bem posicionadas para identificar 
as causas do problema e desenhar e implementar 
políticas mais justas e inclusivas (Comissão Europeia, 
2020)

 A pobreza energética requere esforços holísticos a 
todos os níveis, do europeu ao local (EPAH, 2022)

 Análises regionais e locais fornecem perspectivas
mais detalhadas e informadas dos contextos (EPAH, 
2022).

 Pacto dos Autarcas comprometeu-se a providenciar 
acesso a energia segura, sustentável e económica 
para todos (CM, 2022)

Na União Europeia Em Portugal



Energy Poverty Advisory HUB (EPAH)
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www.energypoverty.eu/
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[2021-2024]Plataforma europeia de referência sobre 
Pobreza Energética – Apoio a governos locais

Tarefa 1 – Identificação das melhores práticas a 
nível local, municipal e regional para aliviar a 

pobreza energética

Tarefa 2 – Assistência Técnica a entidades 
locais

Tarefa 3 – Disseminação, promoção e 
maximização de impacto do projeto

Tarefa 4 – Plataforma online Observatório da 
Pobreza Energética



Energy Poverty Advisory HUB (EPAH)
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Recursos relevantes para governos Locais

Investigação Apoio Técnico

 Cursos Online de Capacitação
 Videos Educacionais
 Guias de Apoio para design estratégias locais
 Helpdesk
 Apoio Técnico Direto

 Relatório Análise Indicadores de literatura
científica à escala local

 Atlas de projectos
 Melhores 24 Casos de Estudos
 Dashboard com indicadores nacionais

Disponível em: https://energy-
poverty.ec.europa.eu/index_en



Energy Poverty Advisory HUB (EPAH)
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Apoio técnico direto

 Apoio direto no desenvolvimento de projetos com impacte a 
nível local/regional na mitigação da pobreza energética

 Tipo de projeto: diagnóstico, desenvolvimento de comunidades 
de energia, envolver stakeholders, desenvolvimento de planos e 
programas

 Apoio de organização especializada e equipa do EPAH/FCT NOVA

 24 projetos selecionados representando 35 municípios na Europa

 Lumiar e Mértola selecionados em Portugal

 Nova chamada para projetos em 2023

Governos e 
organizações locais



Índice de Vulnerabilidade à Pobreza Energética

SFRH/BD/146732/2019

Source: Gouveia, J.P., Palma, P. Simoes, S. (2019). Energy poverty vulnerability index: A multidimensional tool 
to identify hotspots for local action. Energy Reports 5, November 2019, Pages 187-201

Tipologias de edifícios
(apartamento/casa, nº de pisos, ano de construção)

Indicadores socioeconómicos
(educação, faixa etária, rendimento, taxa de posse do 
alojamento, nível de ocupação, estado de conservação)

Características da envolvente
(pares, cobertura, janelas, ventilação, áreas)

Região climática
(graus-dia, temperatura exterior)

Equipamento de Climatização (taxa de posse, 

tipo e eficiência)

Consumo de energia (por serviço de energia, 

combustível e região)

Outros indicadores
(tarifa social,  habitação social, indicadores
de percepção)

Índice de Vulnerabilidade à 
Pobreza Energética



Índice de Vulnerabilidade à Pobreza Energética

SFRH/BD/146732/2019

Região

Freguesia

Município

Índice de Vulnerabilidade à Pobreza 
Energética no Inverno

Baixo [0-5]
Moderado [5-10]
Alto [10-15]
Muito Alto [15-20]

 Regiões mais vulneráveis ao Frio: Região Autónoma da Madeira e
Terras de Trás os Montes, Alto Tâmega.



Pobreza Energética nos Bairros históricos
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Bairros de Energia Positiva: Um Modelo para Combater a Pobreza Energética em Bairros 
Históricos

Gouveia, J.P., Seixas, J. , Palma, P., Duarte, H., Luz, H, Cavadini, G.B (2021). Positive 
Energy District: a model for Historic Districts to address Energy Poverty. Front. 
Sustain. Cities, 01 April 2021 | https://doi.org/10.3389/frsc.2021.648473



Oportunidades futuras
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Nova chamada 
para projetos 

em 2023!

Projeto/Estratégia Municipal 
ou Local de Combate à 

Pobreza Energética

Onde fazer a 
candidatura?

Investigação 
científica da FCT 

NOVA em Pobreza 
energética

Apoio técnico de 
organização 

especializada no 
tipo de projeto

Assistência 
administrativa da 
equipa do projeto 

EPAH

Ou em: 
https://energy-poverty.ec.europa.eu/get-

support/call-technical-assistance_en

Governos/Organizações/Associações Locais podem concorrer

Apoio durante 
9 meses do 

projeto
e.g. Roteiro 
Municipal
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