
Portugal desconhece número de
pessoas em pobreza energética
Todos os anos as baixas temperaturas causam mortes. No ano passado, houve 3700. Há um índice
que identifica as freguesias mais vulneráveis, mas Estado não mede a situação das famílias Economia, 22/23



Portugal desconhece número de
pessoas em pobreza energética
Não há dados oficiais sobre o número de

portugueses sem dinheiro para aquecer
as casas no Inverno ou refrescá-las no
Verão, mas já há um índice que identifica
as freguesias mais vulneráveis
Energia
Ana Brito
Os números divulgados há poucos
dias pelo Instituto Nacional de Saúde
Ricardo Jorge (Insa) deixaram expos-
ta, mais uma vez, a fragilidade de
uma fatia da população portuguesa,
aquela que não tem condições para
se proteger devidamente dos efeitos
das temperaturas extremas e para
quem o Inverno pode ter consequên-
cias trágicas.

Estima-se que, em 2018, a gripe e
as baixas temperaturas tenham cau-
sado cerca de 3700 mortes, das quais
397 atribuíveis ao frio. "A relação
entre o frio, e em particular o frio
extremo, que se mantém por vários
dias, e a saúde cardiovascular e respi-
ratória está bem estabelecido", e as

temperaturas baixas e os períodos de
humidade alta no Inverno "são facto-
res que aumentam a probabilidade
que temos de vir a agravar doenças
preexistentes", disse ao PÚBLICO o
coordenador do Departamento de

Epidemiologia do Insa, Carlos Dias.
"Se fora dos edifícios não existe

capacidade de o ser humano contro-
lar o ambiente e os níveis térmicos,
dentro dos edifícios isso é feito à cus-

ta de equipamentos, de habitações
bem isoladas e do consumo de ener-
gia. Logo, as pessoas que pertencem
a grupos socioeconómicos mais frá-

geis claramente estão em situação de
maior risco para a sua saúde", afir-
mou o especialista.

O desconforto térmico, no Verão
ou no Inverno, pode ser fatal para
quem já tem problemas de saúde e é

mais vulnerável às temperaturas
extremas, como a população idosa,
mas é uma realidade com que boa

parte da população portuguesa con-
vive, literalmente.

De uma forma genérica, considera-
se que quem não tem condições
financeiras para aquecer a casa no
Inverno, mantê-la fresca no Verão, ou

adequadamente iluminada, está em
situação de pobreza energética.

Segundo Bruxelas, há mais de 50
milhões de pessoas na União Europeia
(UE) que vivem com este tipo de pri-
vação, a que estão mais expostas as

famílias monoparentais, aquelas com
várias crianças e os idosos isolados.

Em Portugal, o fenómeno existe,
está provado, tem consequências gra-
ves, mas é de difícil quantificação.
"Não existem dados oficiais nacionais
sobre o número de pessoas ou agre-
gados familiares em situação de
pobreza energética", disse ao PÚBLI-
CO o Ministério do Ambiente e da

Transição Energética (que na nova
orgânica passará a chamar-se do
Ambiente e Acção Climática).

"Faz parte dos objectivos do Gover-
no" realizar "uma análise a nível
nacional que identifique o número de

pessoas" e famílias nesta situação,
acrescentou.

Além de não haver dados quantita-
tivos, não há sequer em Portugal
(como na maioria dos Estados euro-

peus) uma definição oficial para a

pobreza energética, pelo que se
"recorre à definição usada pela

Comissão Europeia", explicou o
MATE.

Stress e mal-estar
No Observatório Europeu para a

Pobreza Energética, a Comissão defi-
ne-a como uma "forma distinta de

pobreza, associada a um conjunto de

consequências adversas para o bem-
estar e saúde das pessoas", que pode
agravar quadros de doença respira-
tória, cardíaca e mental. Não são só

as temperaturas que produzem o

mal-estar, é também "o stress asso-

ciado a facturas energéticas incom-

portáveis".
Os Estados-membros estão obriga-

dos a monitorizar a situação de pobre-
za energética e a introduzir medidas

específicas para a combater nos seus

planos de Energia e Clima para a pró-
xima década.

Até agora, Portugal tem abordado
a questão através da tarifa social da
electricidade e do gás natural, que
introduz descontos nas facturas dos
clientes economicamente vulneráveis
- com baixos rendimentos e benefi-
ciários de prestações sociais, como o
subsídio social de desemprego ou a

pensão social de velhice.
Sobre as prioridades do Governo

no combate à pobreza energética, o
MATE destacou o aperfeiçoamento
dos "instrumentos de protecção a

clientes vulneráveis" através de uma
"estratégia de longo prazo" e o objec-
tivo de "melhorar a literacia energé-
tica" da população.

Segundo o relatório Addressing
Energy Povertyin theEuropean Union:
State ofPlay and Action, publicado em

Agosto do ano passado, pelo Obser-
vatório Europeu da Pobreza Energé-
tica, as tarifas sociais existem um
pouco por toda a Europa e vários paí-
ses têm medidas adicionais de protec-
ção aos mais vulneráveis que proíbem
o corte de energia por falta de paga-
mento no Inverno.



Governo quer fazer "análise a nível nacional" para quantificar portugueses com este tipo de privação

19,4%
Segundo o inquérito de 2018
aos rendimentos e condições de
vida dos europeus, um em cada
cinco portugueses não pode
manter a casa quente

Os portugueses pagam a sexta
factura mais alta de
electricidade na UE e também a
sexta mais alta no gás natural,
de acordo com o Eurostat

O relatório refere que existem, mas
são mais raras, medidas direcciona-
das para a população vulnerável cuja
abordagem seja a do reforço de efi-
ciência das habitações. Porém, des-

taca que as medidas direccionadas
"são uma ferramenta muito poderosa

para combater a pobreza numa pers-
pectiva de longo prazo".

Em causa estão medidas de apoio
à intervenção nas habitações, à subs-

tituição de aparelhos que consomem
muita energia (como os frigoríficos)
ou à instalação de painéis fotovoltai-
cos para produção eléctrica para
autoconsumo (o que reduz o peso da

energia nos orçamentos familiares).
Os estudos europeus ajudam a dar

uma dimensão ao problema em Por-

tugal, ainda que resultem de inquéri-
tos que medem percepções. Em 2018,
de acordo com o inquérito anual aos

rendimentos e condições de vida dos

europeus (EU-SILC), um em cada cin-
co portugueses não tinha dinheiro

para manter a sua casa quente.



O país ocupava o quinto lugar nes-
te ranking em que os cidadãos reco-
nhecem não conseguir manter as

casas confortáveis (com uma taxa de

19,4%), atrás da Bulgária, Lituânia,
Grécia e Chipre. Ainda segundo o
mesmo inquérito, 26,9% da popula-
ção vivia em casas com problemas
como telhados que metem água,
paredes húmidas ou bolorentas e

janelas ou soalhos apodrecidos.

Mapear a pobreza energética
Foi o facto de Portugal se classificar
sistematicamente mal nas estatísticas

internacionais, sempre "com indica-
dores muito genéricos", que levou

investigadores do Cense (Center for
Environmental and Sustainability
Research) da Faculdade de Ciências e



Nas próximas oito semanas,
o PÚBLICO dedicará trabalhos
aos desafios da Energia do
Futuro. Para seguir também
emwww.publico.pt

Tecnologia da Universidade Nova de
Lisboa a desenvolver uma nova meto-

dologia para abordar o problema.
"Começámos a avaliar o papel dos

edifícios e o consumo da energia em
Portugal e, a partir daí, a desenvolver
um índice multidimensional, que não
existia na Europa" , explicou ao PÚBLI-

CO o investigador João Pedro Gouveia.
O objectivo era conseguir recolher "a

informação o mais detalhada possível
em termos espaciais, porque não ser-
ve de nada saber que Portugal está

pior do que a Holanda se depois não
se for capaz de actuar ao nível dos

municípios e das freguesias" .

O resultado desse trabalho, que
começou há cerca de quatro anos, foi
a criação de um índice regional de
vulnerabilidade à pobreza energética
(IRVPE) "com tudo incluído", que
considera aspectos como as regiões
climáticas portuguesas, a tipologia
das habitações em Portugal (cerca de

190) e as características dos edifícios

(paredes, chão, telhados), o consumo
de energia por tipo de uso e região e
os indicadores socioeconómicos
(níveis de escolaridade, rendimentos
e a presença de idosos ou crianças
nas habitações, por exemplo).

Inclui ainda os dados reais de cerca
de 550 mil certificados energéticos
emitidos pela Adene - Agência para
a Energia, que permitem concluir que
75% das habitações em Portugal são
ineficientes do ponto de vista energé-
tico, ou seja, têm classificação C ou
inferior (o mínimo legal para uma
habitação nova é B-).

Essa ferramenta, aplicável às 3092
freguesias portuguesas, permite ava-
liar a vulnerabilidade das regiões no

Verão e no Inverno (porque em Por-

tugal, ao contrário de outros países,
o desconforto térmico existe nas duas

estações) e garante uma "escala regio-
nal comparativa", ou seja, permite
"perceber se uma freguesia do distri-
to de Bragança com a mesma métrica
está pior ou melhor do que outra de
Lisboa e do Porto".

Trata-se, segundo João Pedro Gou-
veia (que desenvolveu este trabalho
com os colegas Pedro Palma e Sofia

Simões), de um "mapeamento de alta

resolução" que o Governo já utilizou

para o Plano Nacional de Energia e

Clima 2030 (cuja versão final terá de
ser enviada a Bruxelas no final ->
do ano) e para o Roteiro da Neutrali-
dade Carbónica 2050.

O índice está dividido em duas
metades. A primeira é a que determi-
na o gap de desconforto térmico,
contrapondo a quantidade de energia

que, em teoria, um edifício deveria
consumir para garantir uma tempe-
ratura confortável nas habitações,
àquela que é efectivamente consumi-
da. A outra metade avalia a capacida-
de das famílias em implementar
medidas de mitigação do desconforto
- é aí que entram as variáveis socioe-
conómicas.

Tudo isto em conjunto permite
medir, numa escala de zero a vinte, o

quão vulnerável (e porquê) são as

diferentes freguesias nos dois cená-
rios (frio e calor), de modo a estabe-
lecer "as prioridades de acção", expli-
cou o investigador do Cense.

O índice não identifica pessoas em

situação de pobreza energética, mas

permite saber, dado o conjunto de
variáveis estudado, quais são as fre-



guesias onde há maior probabilidade
de encontrá-las. Olhando para os

rankings, conclui-se que é no Centro
e Norte do país que estão concentra-
das as freguesias com os índices mais
elevados nos cenários de aquecimen-
to e arrefecimento.

No caso da vulnerabilidade ao frio,
o top 3 é liderado pela freguesia de
Verdelhos (Covilhã) e inclui duas
uniões de freguesias: Valtorno e Mou-
rão (Vila Flor) e Monfortinho e Salva-

terra do Extremo (Idanha-a-Nova).
Quanto ao calor, o risco de pobreza
energética é maior em Pessegueiro
(Pampilhosa da Serra), seguindo-se
Castelo Branco (Mogadouro) e Bara-

çal (Celorico da Beira).
Explicando que a aplicação do índi-

ce já foi testada no terreno, num pro-
jecto em colaboração com a Adene e
o Instituto de Ciências Sociais (ICS),
em que se fizeram entrevistas a famí-
lias num conjunto de dez freguesias
representativas e em que os resulta-
dos "bateram certo", João Pedro Gou-
veia diz que o indicador também já
está a ser usado pela maioria das
comunidades intermunicipais (CIM)
nos seus planos de adaptação às alte-

rações climáticas. Além disso, vai ser

aplicado em Alfama, num projecto

com a Agência de Energia de Lisboa

(Lisboa E-Nova), para obter uma aná-
lise aos diferentes quarteirões.

"Quando 75% das habitações em
Portugal são ineficientes, isto não é

um problema individual, casa a casa,

tem de haver uma estratégia de efi-
ciência energética nacional, porque
não é um idoso sozinho em casa que
vai resolver o problema" , sublinhou,
acrescentando que "o Estado não se

pode esconder".
Se hoje parece mais fácil lidar com

o desconforto em relação às tempe-
raturas elevadas - através de "estra-

tégias adaptativas passivas", como
abrir janelas ou baixar estores -, no
futuro, quando se espera que aumen-

te a frequência e a intensidade das
ondas de calor, o cenário poderá alte-

rar-se. E, como lembra Carlos Dias,
do Insa, "os efeitos do calor sobre a
saúde tendem a ser mais rápidos".
Além das doenças cardiovasculares,
a desidratação aumenta o risco das

doenças do sistema circulatório e de
outras como a diabetes.

Os efeitos são particularmente sen-
tidos nos períodos em que "a tempe-
ratura à noite não baixa para níveis

que permitam recuperar dos dias

muito quentes". Por exemplo, 2018
foi "um ano bastante severo", em que
o calor motivou, entre 2 a 6 de Agosto,
"um excesso de 618 óbitos", disse o

especialista. Novamente, sofre mais

quem pouco pode fazer para se pro-
teger destas situações, "por isso se

fala muito hoje no acentuar das desi-

gualdades", afirmou.

Cerca de 75% das habitações em Portugal são ineficientes quanto ao uso da energia



Energia entre as mais caras
Em meados de 2017, causou polémica
a afirmação do presidente da EDP,
António Mexia, sobre o peso das fac-

turas eléctricas no orçamento das
famílias: "A electricidade não é cara,
as casas é que são mal construídas",
disse o gestor, em entrevista ao
Dinheiro Vivo.

Se os estudos denunciam a péssima

performance do parque habitacional
em Portugal, o factor preço não é um
dado irrelevante, como poderia trans-

parecer das palavras do presidente da
maior empresa eléctrica do país, na

capacidade dos portugueses para
manterem as casas confortáveis.

E a verdade é que Portugal fica mal
na foto com os congéneres europeus,
principalmente se considerarmos

que o poder de compra dos portugue-
ses é inferior à média europeia.

Em 2018, segundo o Eurostat, os

preços da electricidade em Portugal
eram os sextos mais caros da UE

(22,93 cêntimos por kilowatt hora
(kWh), incluindo taxas e impostos),
apenas abaixo dos pagos por dina-

marqueses, alemães, belgas, irlande-
ses e espanhóis. No gás natural, o
custo de 7,84 cêntimos por kWh con-
tinua a ser o sexto mais caro, à frente

daquele suportado por suecos, italia-

nos, dinamarqueses, espanhóis e

holandeses.

Apesar de os preços da energia
não terem sido considerados no
indicador regional, porque não é a

região que indica a diferença de pre-
ço, esse é seguramente um dos fac-
tores que "agravam a vulnerabilida-
de" dos portugueses, reconhece
João Pedro Gouveia.

Se o problema só se resolve com
"medidas estruturantes de eficiência

energética dos edifícios e de energias
renováveis", não se podem ignorar
nem os preços energéticos nem o fac-
to de Portugal ser um dos países com
maior desigualdade de rendimentos,
com um índice de Gini (o índice que
mede esta desigualdade) de 33,5%,
acima dos 30,7% da média europeia,
sublinha o investigador.

"O problema não é só o preço da

energia, mas é claro que é muito
importante; se as pessoas tivessem

energia mais barata, usavam mais

energia e parte do problema não exis-

tia", frisou.
Por outro lado, notou que "também

não se pode generalizar e dizer que
em todo o lado se vai baixar o consu-
mo de energia", explicando que em

Portugal, e em alguns países de Leste,
se consome "muito abaixo do que se

devia consumir e por isso é que temos
este problema de desconforto térmico
e de pobreza energética".

O investigador destacou ainda que,
na ausência de outras medidas, a tari-

fa social (de que beneficiam quase
800 mil famílias na electricidade e

cerca de 35 mil no gás) "é essencial",
e que, pelo seu automatismo, "é con-
siderada uma boa prática a nível
internacional".

Outro estudo sobre a pobreza ener-

gética, encomendado pela EDP (prin-
cipal financiadora da tarifa social da
electricidade, que este ano custa cem
milhões às empresas) ao ISEG (lisbon
School of Economics & Management,
da Universidade de Lisboa), defende
o uso de fundos estruturais em pro-
gramas de eficiência energética foca-
dos nas famílias vulneráveis e diz que
se justifica "a aplicação supletiva de
medidas de apoio ao preço/rendi-
mento", mas financiada pelo Orça-
mento do Estado.

Estes apoios aos consumidores
"ajudam a atenuar o problema da

pobreza energética", mas "não corri-

gem as suas causas estruturais" e

acabam por ter "custos muito signifi-
cativos que se repetem anualmente",
ao passo que as medidas de eficiência

energética (como calafetar janelas,
introduzir ar condicionado nas habi-

tações ou isolar coberturas) "têm um
impacto relevante em termos de pou-
pança de energia", além de terem "o

potencial de dinamização da econo-
mia", refere o estudo.
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