ID: 95897081

31-12-2021

/

Meio: Imprensa

Pág: 8

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Bimestral

Área: 19,00 x 27,70 cm²

Âmbito: Ambiente e Ciência

Corte: 1 de 11

g

PARA QUANDO UMA
ESTRATÉGIA NACIONAL?
P3RNEGET

Atacara pobreza energética implica segmentar o problema, ter informação e aplicar medidas
estruturadas e não avulsas. É este o entendimento dos especialistas. Existem estudos e
estima-se que, em Portugal, mais de 70% das casas sejam ineficientes e que perto de 90%
das pessoas não tenham conforto térmico. A ineficiência energética do parque edificado é
predominante no nosso país e essa é uma realidade "que todos conhecem".
por RITA ASCENSO
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uando falamos em pobreza energética,
surgem logo várias questões. Caracterizar esta realidade no nosso país é uma
tarefa difícil. Por um lado, a ausência de
informação disponível e sistematizada
não permite caracterizar o edificado e as condições
de conforto térmico no sector residencial. Por outro,
não existem estratégias afinadas e consensuais sobre
como lá chegar. Na prática, não sabemos do que estamos a falar, de quantas pessoas vivem em pobreza
energética, nem como definir, em rigor, um tema que
começou a ser estudado há apenas poucos anos. Sabemos, no entanto, que a dimensão e a abrangência
são transversais a toda a sociedade e que as pessoas
que não conseguem aquecer as suas casas no inverno ou arrefecê-las no verão deverão estar acima dos
70 % da população nacional (mais de sete milhões de
pessoas), segundo estudos recentemente realizados
e segundo a percepção generalizada por parte da academia. Bruxelas aponta para 50 milhões de pessoas
no espaço europeu. Sucede que os graus de vulnerabilidade energética são vários e existem outros factores que os determinam. Podemos estar a falar de famílias que vivem em pobreza efectiva ou de pessoas
com dificuldades pontuais em pagar a factura energética. Temos ainda famílias em escassez financeira,
sem capacidade para realizar obras de melhoramento
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70%

da população portuguesa não consegue
aquecer a sua casa no inverno nem
arrefecê-la no verão. 1,9 millhões
de pessoas vivem em pobreza.
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e incapazes de aquecera casa no inverno. O espectro
é enorme, as dificuldades variam e as necessidades
também.
A estratégia europeia de combate à pobreza e exclusão social aponta para 20 milhões de pessoas em risco
e a pobreza energética é um dos nove indicadores para
a medir. No Dia Mundial da Erradicação da Pobreza,
assinalado no passado mês de Outubro, ficámos a saber que 1,9 milhões de portugueses são pobres. Segundo dados muito recentes da PORDATA, mais de 1,6
milhões de portuguesesvivem abaixo do limiar da pobreza, ou seja, com menos de 540 euros por mês. Isto
significa que, durante o ano de 2020, 9,5 % da população empregada em Portugal era considerada pobre.
Atacar o problema da pobreza energética, segundo os
especialistas, passa obrigatoriamente por assumir esta
base como prioritária, caracterizar o problema nas várias franjas da sociedade e aplicar medidas diferenciadas em função das necessidades. Para além da questão
da pobreza ou dos rendimentos, existem outros factores essenciais para essa identificação: a ineficiência
energética generalizada do nosso parque edificado e o
preço da factura energética. Quanto ao primeiro, a má
construção e os problemas estruturais exigem uma estratégia de intervenção à escala nacional e esta é uma
certeza consensual.
A Comissão Europeia quer renovar 35 milhões de
edifícios até 2030 e acredita que a estratégia para melhorar o desempenho energético do parque edificado
europeu pode criar cerca de 160 mil novos empregos
"verdes" na construção por toda a Europa. Por cá,
e segundo o Governo português, há 620 milhões de
euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)
destinados à melhoria do desempenho energético
dos edifícios portugueses, dos quais cerca de 300
milhões se destinam ao segmento residencial. Com
esta estratégia, cruza-se também a proposta de Estratégia Nacional de Longo Prazo para Combate à Pobreza Energética 2021-2050, ainda por aprovar e que
pretende, entre os seus objetivos, desenvolver os indicadores que caracterizem a realidade dos edifícios,
identificar o problema e definir as respectivas medidas. Neste chapéu, temos ainda 300 milhões de euros
para a eficiência energética até 2025.

-

PROGRAMA VALE EFICIÊNCIA
Uma das medidas enquadradas na verba do PRR para a
mitigação da pobreza energética é o programa Vale Eficiência. Em funcionamento desde o início de Setembro, a medida vai distribuir, até 2025, 162 milhões de
euros por 100 mil famílias através de vales no valor de
1300 euros (aos quais acresce o IVA), com o objectivo
de financiar obras de eficiência energética e a compra
de equipamentos eficientes nas habitações. Entre os
critérios de elegibilidade, ressalta a obrigatoriedade
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de as famílias estarem abrangidas pela tarifa social de
energia . No âmbito do programa, foram feitos acordos
com várias empresas que funcionam como distribuidoras de serviços e equipamentos. Francisco Ferreira,
da ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável,
não poupa críticas a esta medida - "Mil e trezentos
euros não dão rigorosamente para nada. Não dá para
qualquer intervenção no edifício ou para climatizar
activamente a casa e manter o funcionamento dos
equipamentos". E denuncia: "Não há uma estratégia
nacional de combate à pobreza energética. Não existe; há uma proposta que esteve em consulta pública e
que não chegou a ser aprovada em Conselho de Ministros. Há um documento, mas a ideia é a de que esse
documento seja revisto. Nos comentários que fizemos,
sublinhámos que mais vale abranger famílias críticas, perceber onde estão os casos mais complicados e
melhorá-los sem obstáculos". Em causa estão ainda os
critérios definidos que excluem grande parte dos potenciais beneficiários. "Muitas das pessoas que estão
em pobreza energética não são proprietárias da sua
casa e isso exclui-as dos Vales Eficiência. Muitas pessoas têm tarifa social, mas porque são estudantes bolseiros, por exemplo. Seria importante olhar para ou-
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"Mil e trezentos euros não dão
rigorosamente para nada.
Não dá para qualquer
intervenção no edifício ou para
climatizar activamente a casa
e manter o funcionamento
dos equipamentos."
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tras necessidades, como para as colectividades e IPSS
(Instituições Particulares de Solidariedade Social), nas
quais estão as pessoas mais idosas e onde não existe,
muitas das vezes, conforto térmico. Toda esta gestão é
crucial", relata.
Em Portugal, mais de metade das pessoas vive em
pobreza e, por isso, o Vale Eficiência não é a solução,
considera Manuela Almeida, docente da Universidade do Minho. "Temos feito muitos estudos no norte
do país e verificamos que as condições de habitabilidade da esmagadora maioria da população são
muito más. Temos temperaturas de dez ou 12 graus
dentro de casa e as pessoas estão muito bem porque
estão habituadas. Um dos últimos trabalhos realizados antes da pandemia apresentava temperaturas
de 13 graus. Se afunilarmos um pouco mais, podemos ter temperaturas de dez graus dentro de casa
das pessoas que vivem em pobreza efectiva", explica.
Há anos que Manuela Almeida se dedica a estudar
bairros sociais e afirma que "esta é a nossa realida-
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tanto, estarmos sempre a procurar lidar com o conforto
térmico numa situação de pobreza energética. Quem
pode recorre ao ar condicionado, quem tem dinheiro
compra radiadores a óleo ou outras soluções e quem
não tem recorre às mantas e ao sofrimento. Para nós,
o fundamental é uma acção prioritária quer nas habitações, quer nos serviços junto das pessoas mais vulneráveis, e essa deve ser a prioridade identificada e
com valores de intervenção maiores", alerta Francisco
Ferreira.
"Falhámos em matéria de eficiência energética. Temos apenas 1,5 milhões de casas certificadas, mas 70 %
dessas casas têm classificação C ou menos, o que já é
um valor alto. A maioria das casas não está certificada
e as que não estão são as piores. No mínimo, temos 70
ci/o das habitações com má qualidade, mas tudo indica
que a percentagem é bastante maior", esclarece João
Pedro Gouveia, investigador e responsável pelo CENSE
- Centerfor Environmental and Sustainability Research
da Universidade Nova de Lisboa), dinamizador do In-

"Falhámos em matéria de eficiência energética. Temos apenas
1,5 milhões de casas certificadas, mas 70 `)/0 dessas casas têm
classificação C ou menos, o que já é um valor alto. A maioria das
casas não está certificada e as que não estão são as piores. No
mínimo, temos 70 % das habitações com má qualidade, mas tudo
indica que a percentagem é bastante maior"

de". "Vamos cair noutro tema que são as intervenções
pontuais, como as campanhas para a substituição de
janelas ou telhados, e que não resolvem nada. Temos
vários estudos que nos mostram que intervir apenas
num lado não resolve coisa nenhuma. Se fizermos a
análise do ciclo de vida ou do custo/benefício para
verificar a rentabilidade de intervenções pontuais,
concluímos facilmente que não resultam. Tem de haver um conjunto de intervenções estruturadas, caso
contrário, a intervenção que vamos fazer fica cara
para o benefício que vamos obter".

INEFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Mas o que está em causa quando falamos em pobreza
energética e em reabilitação energética? A realidade é
assustadora. "Uma das coisas curiosas é que Portugal
está na cauda da Europa na chamada renovação profunda de edifícios, ou seja, em termos de reabilitação.
Somos dos que fazem menos, mas o mais notório é o
facto de não fazermos renovações profundas e, por-

dice de Vulnerabilidade Energética. Para este especialista, "80 % das pessoas estão desconfortáveis na sua
casa e dois a três milhões estão em pobreza energética"
(ver pág. 22).
Mesmo sem qualquer monitorização do nosso parque edificado ou informação oficialmente tratada e
disponível, já foram desenvolvidos muitos estudos
académicos que mostram uma realidade nada favorável. Não há uma base sistematizada que caracterize os
tipos de edifícios existentes, mas a realidade vai sendo
conhecida através de estudos e programas realizados.
"Todos sabemos o que se passa", garantem-nos os especialistas. Através dos Certificados Energéticos e dos
vários inquéritos, a ADENE e o Instituto Nacional de
Estatística vão tendo algumas informações. A Estratégia de Longo Prazo para a Renovação dos Edifícios
de Portugal (ELPRE) baseou-se em dados estatísticos
existentes. "A condição de habitabilidade da esmagadora maioria da população é muito má". E, aqui,
coloca-se necessariamente a questão da qualida-
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de da construção. Para Manuela Almeida e Francisco
Ferreira, a razão está na ausência de regras até muito
tarde. Só em meados dos anos 1990 é que apareceram
as exigências térmicas e, mesmo depois da criação
dos respectivos regulamentos, os requisitos não eram
cumpridos em muitos casos. Manuel Almeida recorda
um estudo realizado num bairro social de Vila Nova
de Gaia: "As casas já eram de 1997 e não havia isolamento na envolvente. Genericamente, a qualidade da
envolvente dos nossos edifícios é muito pobre e é por
aí que se devia começar qualquer intervenção. Temos
de actuar logo no melhoramento da qualidade da envolvente, dos isolamentos, das paredes, das coberturas, dos pavimentos, dos envidraçados (passar do vidro simples ao vidro duplo) e controlar as infiltrações.
Olhar para a componente passiva deveria ser o ponto
de partida. Substituir as janelas e caixilharias é uma
intervenção cara e, no global, qual o benefício que vou
ter? Nestes casos, já sabemos que a poupança, em necessidades energéticas, não compensa o investimento. Não precisamos dos dez ou 15 cm de isolamento,
à semelhança do que acontece noutros países, mas
precisamos de algum isolamento, sim. Precisamos de
aplicar um conjunto de soluções sem necessidade de
grandes intervenções. Intervenções mais ligeiras, mas
mais alargadas, para obtermos um efeito e impacto
maiores se comparadas com intervenções nas quais se
substitua apenas um elemento".

Portugal é, porventura, um país beneficiado pelo
clima e essa percepção pode ter saído cara em matéria de construção. "Se tivéssemos num país muito
mais quente ou muito mais frio, a nossa realidade
em termos de investimento seria diferente. A climatização no nosso país não é encarada como crucial e
desleixámo-nos nas exigências construtivas, principalmente a partir da década de 80 do século passado,
e, agora, temos vindo a recuperar, porque a legislação
europeia a isso nos obriga". Para Francisco Ferreira e
para a Associação ZERO, é fundamental desenvolver
uma acção prioritária quer nas habitações, quer junto
das pessoas mais vulneráveis.
MEDIDAS ESTRUTURAIS PRECISAM-SE.
FUNDO PERDIDO?
Desde que se começou a estudar a pobreza energética
e a caminhar na direcção da eficiência energética que
sabemos da necessidade de obter informação organizada e sistematizada, de intervir de uma forma alargada
nos aspectos construtivos, de um investimento estrutural com prioridades bem definidas junto das famílias
mais carenciadas e de uma maior intervenção do poder
local. É que as consequências do desconforto térmico
alargam-se a outras áreas. Os bolores, a humidade e as
alergias que daí resultam configuram problemas para a
saúde e têm impacto na produtividade "e o Executivo
deveria estar preocupado com estas questões", defende
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Manuela Almeida. "Tem de existir uma aposta do Estado em promoveras reabilitaçõesestruturais. Só lávamos
com programas de financiamento a fundo perdido e
com uma estratégia muito bem definida. Não vejo outro
modo. Se queremos fazer um plano de reabilitação de
edificado, era bom sabermos o que temos", destaca. No
caso das famílias mais carenciadas, a docente defende a
actuação camarária também a fundo perdido - "É preciso investimento por parte das câmaras municipais, que
têm de assumir essa responsabilidade".
Para Francisco Ferreira, mais vale abranger menos
famílias, mas chegar às mais críticas, e começar por
aí, também, a fundo perdido. "É preciso fazer uma
avaliação dedicada e perceber quais as necessidades
daquela família em concreto: as janelas? O isolamento? Existe a capacidade em termos de rendimento
para suportar os custos da electricidade? Se calhar,
é possível misturar uma janela com uma bomba de
calor. Deveria existir uma resposta social, mas também técnica. Sucede que o Executivo prefere fazer os
Vales Eficiência. Esta questão da pobreza energética
foi sempre uma questão escondida, só apareceu há
dois ou três anos e, portanto, há vários motivos para
as coisas não funcionarem. Nunca foi uma área prioritária e, felizmente, está a começar a ser. E nunca foi
uma área prioritária porque os custos são de tal forma
avassaladores que os políticos e investidores desistem logo. São precisas centenas de milhões de euros

para reabilitar o edificado e, portanto, quando falamos em 600 milhões de euros, as pessoas pensam
que é imenso. É uma verba importante, mas não vai
mudar tudo. A legislação europeia está a forçar-nos a
seguir este caminho. A nova Directiva para o Desempenho Energético dos Edifícios também vai ajudar.
Tenho esperança de que consigamos começar a dar
resposta de uma forma mais estruturada a todos estes
problemas. Esta é que é a grande questão. Neste momento, as respostas tendem a ser conjunturais e não

ipor
•,tr

ila

ID: 95897081

31-12-2021

Meio: Imprensa

Pág: 20

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Bimestral

Área: 19,00 x 27,70 cm²

Âmbito: Ambiente e Ciência

Corte: 8 de 11

INVERNO

VERÃO

•

•
4. •

e

o

ligt.S. as

•

Á

• 2/4
ti 4

.t

; a.

%em
•

,

.\

%

•

50

100 km

-lb

Incrice de
Vulnerabilidade
à Pobreza Energética
no Inverno (1.20)

4
0

• -J.

i

4.2 - 6.2
6.2 • 8.2
8.2 - 10.2
1111111 10.2 - 12 2
122 - 142

Índice de
Vulnerabilidade
à Pobreza Energética
no Verão (1.20)

4
D
1

50

100 km

7.4 • 9.0
90 • 10.6
10.6 - 12 1
12 1 - 13 7
ffil 13.7 - 15.3

Distribuição geográfica do Índice de Vulnerabilidade à Pobreza Energética no Inverno/Verão (adaptado de Gouveia et a1.2019)••

tanto estruturais. O Governo tem de ouvir as pessoas.
Há um consenso sobre a forma de agir e, portanto, já

sabemos qual o caminho, mas o Governo está a optar
por não se aproximar dele", lamenta.

ÍNDICE DE VULNERABILIDADE
À POBREZA ENERGÉTICA (IVPE)

sensibilização juntos das pessoas, nomeadamente
para a implementação de medidas de melhoria. O
projecto terminou com a produção de manuais de
eficiência energética e de actividades: concursos de
ideias para projectos de iniciativa locais - medidas e
soluções para mitigara situação.
Hoje, o IPVE existe a uma escala nacional e pretende-se que seja um mapa vivo. "O índice é composto
por duas partes. Uma primeira tem a ver com a comparação entre o consumo teórico, que devia acontecer para haver conforto térmico, vs. o consumo real,
que calculamos com base em estatísticas municipais
da DGEG (Direcção Geral de Energia e Geologia). O
consumo teórico resulta de um cálculo feito por nós
a partir das características do edificado e da sua performance térmica, tendo em conta a metodologia
que está no regulamento: 18 graus de temperatura
interior no inverno e 25 graus no verão, considerando 100 % da casa durante as 24 horas do dia - o que
acaba por ser um requisito muito exigente, mas é a
forma de garantirmos que, nestas condições, todas
as pessoas têm conforto térmico, até porque existem
diferentes necessidades e a temperatura de conforto é algo subjectivo". Esta metodologia, que não tem
em conta os comportamentos, é calculada através das
necessidades energéticas em função das características do edificado e através do cruzamento de outros
dados, como a informação do Instituto Nacional de

Pedro Palma é uma das pessoas responsáveis pelo
IVPE, desenvolvido pelo CENSE - Center for Environ mental and Sustainability Research da Universidade Nova de Lisboa. O principal objectivo é o
de calcular a vulnerabilidade à pobreza energética
de todas as mais de três mil freguesias de Portugal
e oferecer uma ferramenta de decisão actualizada. "Criou-se um índice para avaliar o desconforto térmico num primeiro momento e rapidamente
percebemos que existia um problema generalizado
de pobreza energética. Em parceria com a ADENE
- Agência para a Energia, no âmbito do projecto LIGAR, construímos uma nova base, uma plataforma
onde fomos adicionando novos indicadores e que
nos permitiu analisar o problema com uma maior
profundidade". O projecto LIGAR propõe o desenvolvimento de uma estratégia inclusiva de combate
à pobreza energética e de aumento do consumo eficiente junto da população em condições socioeconómicas desfavorecidas e de infoexclusão, lê-se no
sítio da ADENE. Com este projecto foram identificados os locais de maior vulnerabilidade à pobreza energética, o que permitiu a entrada em campo
da equipa do ICS (Instituto de Ciências Sociais) no
estabelecimento de contactos com as autoridades locais para, de seguida, serem feitas acções de
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Estatística sobre os sistemas de aquecimento e arrefecimento, nomeadamente as respectivas taxas de
posse. "Utilizamos também os equipamentos que
existem nessa região. Por exemplo, consideramos as
pessoas que têm lareira, bomba de calor ou outros
equipamentos porque estas variáveis afectam o resultado final. Uma lareira é menos eficiente do que
uma bomba de calor", conta Pedro Palma.
A segunda parte do Índice prende-se com a avaliação da capacidade da população em implementar
medidas para fazer face ao desconforto térmico. Esta
componente é suportada por indicadores socioeconómicos, tais como os salários, a idade da população,
a percentagem de pessoas que são proprietárias das
casas, a escolaridade. "A expressão desses indicadores influencia a capacidade das pessoas em reagir a
uma situação de pobreza energética ou de desconforto térmico", explica.
"Com o IVPE, podemos, porexemplo, priorizar uma
região em detrimento de outra, mas não sabemos o
número de pessoas que vivem em pobreza energética". O próximo passo está em expandir o índice para
uma escala mais fina ao nível dos municípios, freguesias e bairros e fazer uma avaliação transversal também ao nível temporal. O objectivo, diz o investigador, é ter "um índice mais vivo, que não seja só uma
imagem, um índice mais moldável", concluindo: "gostaríamos que evoluísse e conseguisse dar um número
concreto de pessoas em pobreza energética considerando as nuances que o problema tem". o
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EDIFÍCIOS E ENERGIA

PARA QUANDO UMA
ESTRATÉGIA NACIONAL?
Atacar a pobreza energética implica segmentar o problema, ter informação e aplicar medidas
estruturadas e não avulsas. Estima-se que, em Portugal, 70 % dos edificios sejam ineficientes
e que nove milhões de pessoas não consigam climatizar a casa.

ENTREVISTA
João Pedro Gouveia analisa a
relação entre a pobreza energética e
o estado do edificado em Portugal.

DESTAQUE
Porto Energy Hub usa a literacia
para combater o desconforto
térmico nas casas portuenses.

OPINIÃO
Nova regulamentação é insuficiente
para alcançar descarbonização,
escreve Eduardo Maldonado.

