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A POBREZA ENERGÉTICA É 
O MOTE DO PROJETO STEP

O QUE É A POBREZA ENERGÉTICA?
A pobreza energética está relacionada com dificuldades no pagamento das faturas de energia e em 
manter temperaturas confortáveis em casa. Pode ter efeitos graves na saúde e no bem-estar das pessoas, 
especialmente durante os meses de Inverno para o Norte da Europa e também no verão para o Sul da 
Europa.

É um flagelo que se estima esteja a atingir cerca de 10% da população da UE.1 
Advém da combinação de três fatores: rendimentos baixos, faturas de energia elevadas e edifícios 
ineficientes. O que adicionalmente preocupa é que, nos últimos anos, os preços de energia, de maneira 
geral, têm subido mais rapidamente do que o rendimento.2

O QUE É O STEP?
STEP (Soluções para Combater a Pobreza Energética) é um projeto financiado pelo programa 
Horizonte2020 da UE que pretende desenvolver um modelo simples e replicável de medidas para 
combater a pobreza energética. O projeto iniciou em junho de 2019 e terá uma duração de 3 anos.
O que torna o projeto STEP excecional é que potenciará a criação de colaborações entre organizações de 
consumidores e outras entidades que lidam diretamente com consumidores em situação de pobreza 
energética. 

QUEM ESTÁ ENVOLVIDO?
O projeto STEP inclui 11 organizações. Nove 
parceiros são organizações de consumidores 
que prestam aconselhamento na Bulgária, 
Chipre, República Checa, Letónia, Lituânia, 
Polónia, Portugal, Eslováquia e Reino Unido. As 
outras duas organizações são uma federação de 
organizações de consumidores, sediada em 
Bruxelas. (BEUC) e uma associação do Reino 
Unido que se dedica à eficiência energética e a 
energia descentralizada (ADE Research).

ESTIMA-SE QUE 50 MILHÕES DE PESSOAS SOFRAM COM  A 
POBREZA ENERGÉTICA NA UE.

1• Insight_E, ‘Energy poverty and vulnerable consumers in the energy sector across the EU’ (acedido em 3 de setembro de 2019), 2015, página 2..
2•  Eurostat, ‘Preços da Eletricidade para consumidores domésticos; Preços do Gás para consumidores domésticos; rendimento disponível dos 

agregados familiares per capita: periodo 2010 –2014’ (acedido em 3 de setembro de 2019).
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https://www.stepenergy.eu/pt-pt/


O projeto STEP recebeu financiamento do programa de investigação e inovação Horizon-
te 2020 da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º 847080.

CONTACTOS
Para obter mais informação sobre o projeto, poderá:

• Visitar a página do projeto: www.stepenergy.eu e registar-se para receber a nossa newsletter com 
notícias sobre o projeto, as últimas atividades e os últimos relatórios.

• Contactar a DECO através do email decolx@deco.pt ou através do número 213710200 para saber mais 
sobre as atividades do STEP em Portugal.

FORMAÇÃO
Para que as organizações 

de consumidores 
e outras entidades 

possam colaborar no 
aconselhamento e apoio 

aos consumidores em 
situação de pobreza.  

ACONSELHAMENTO
Para ajudar os consumidores em 
situação de pobreza energética 
a poupar energia e a melhorar 
as suas condições de vida. Nós 

iremos desenvolver campanhas 
informativas, sessões formativas 

nacionais, monitorizar poupanças 
e ajudar os consumidores 

a implementar medidas de 
eficiência energética de baixo-

custo. 

POLÍTICAS
Vamos disseminar 
melhores práticas, 

relatórios, e recomendar 
opções políticas que 

possam aliviar a pobreza 
energética e promover a 
sua replicação por toda 

a UE.
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O QUE VAI FAZER O PROJETO STEP?

O STEP VAI PERMITIR POUPANÇAS DE ENERGIA, MELHORAR 
O CONFORTO DAS HABITAÇÕES DAS PESSOAS E AJUDAR 
MILHARES DE CONSUMIDORES A POUPAR DINHEIRO.

Há três objetivos principais:

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



