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Os consumidores estão 

preparados para uma 

transição energética? 



POBREZA ENERGÉTICA 

• Estima-se que a pobreza energética afeta atualmente 50 milhões de

lares em toda a Europa

• É causada por uma combinação de três fatores: baixos rendimentos

das famílias, custos elevados da energia e edifícios energeticamente

muito ineficientes.

• Um fenómeno raramente reconhecido: poucos países na Europa têm

uma definição de pobreza energética na sua legislação nacional

• Consciencializar, capacitar e desenvolver medidas de longo prazo

são cruciais.



PROJETO STEP: O QUE É? 

O Projeto Soluções para Combater a

Pobreza Energética (STEP) pretende

desenvolver um modelo acessível,

inovador e replicável de medidas para

combater a pobreza energética.

O STEP visa atenuar a pobreza

energética, incentivando mudanças

comportamentais e sugerindo soluções

de eficiência energética de baixo custo,

através de aconselhamento

personalizado e esclarecimentos junto

dos consumidores em situação de

pobreza energética.

Para saber mais sobre o projeto visite o 

site: https://www.stepenergy.eu/pt-

pt/

1 em cada 10 pessoas é vítima 
de pobreza energética, em 
toda a UE.

https://www.stepenergy.eu/pt-pt/
https://www.stepenergy.eu/pt-pt/


PROJETO STEP: QUEM ESTÁ ENVOLVIDO 

1 em cada 10 pessoas é vítima 
de pobreza energética, em 
toda a UE.

O projeto STEP inclui 11 organizações:

Maior parte são organizações de

consumidores (9).

BEUC (Federação Europeia de

Organizações de consumidores) e a ADE

Research (2).



PROJETO STEP: O QUE FAZ?

1 em cada 10 pessoas é vítima 
de pobreza energética, em 
toda a UE.

• Para ajudar os consumidores em situação pobreza energética e a melhorar as suas

condições de vida

• Desenvolvimento de campanhas informativas, sessões formativas nacionais,

monitorizar poupanças e ajudá-los a implementar medidas de eficiência energética de

baixo custo

• Para que organizações de consumidores e outras entidades possam colaborar no

aconselhamento e apoio aos consumidores em situação de pobreza energética

• Vamos disseminar melhores práticas e recomendar opções políticas que possam

aliviar a pobreza energética e promover a sua replicação por toda a EU.

ACONSELHAMENTO

FORMAÇÃO

POLÍTICAS
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