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A consciencialização sobre a pobreza energética está 
a crescer em toda a Europa. O Energy Poverty Advisory 
Hub, uma iniciativa líder da UE, é uma rede colaborativa 
de partes interessadas que visa erradicar a pobreza 
energética e acelerar a transição energética justa dos 
governos locais europeus.

A nossa missão é ser o centro de competência em 
matéria de pobreza energética para os governos locais. 
Para todos os agentes interessados em combater a 
pobreza energética na Europa.

Iniciativa líder da UE

Adota uma abordagem local

Visa erradicar a pobreza energética

Centro de 

competência em 

pobreza  

energética



Mais de 34 milhões de pessoas sofrem de 
pobreza energética na União Europeia em vários 
graus e multiplas dimensões, sendo os grupos 
mais vulneráveis os mais afetados.

A pobreza energética pode ocorrer sob muitas formas: por 
exemplo, quando as contas de energia representam uma 
elevada percentagem do rendimento dos consumidores, 
afetando a sua capacidade para pagar outras despesas; quando 
os consumidores são forçados a reduzir o consumo de energia 
do seu agregado familiar. Os baixos rendimentos, os edifícios 
e os equipamentos ineficientes e necessidades específicas de 
energia contribuem para o desafio.

Essas condições podem afetar a saúde física e mental e o bem-
estar das pessoas.

Aquecimento, arrefecimento, iluminação e energia adequada para 
utilização de outros equipamentos  nas habitações são serviços 
essenciais necessários para garantir um nível de vida decente. 

O fácil acesso a serviços de energia permite aos cidadãos 
realizar o seu potencial e aumenta a inclusão social.

A consciencialização sobre a pobreza energética está a crescer 
em toda a Europa. O Energy Poverty Advisory Hub (EPAH) é uma 
rede colaborativa de partes interessadas que visa erradicar a 
pobreza energética e acelerar a transição energética justa dos 
governos locais europeus. 

A nossa missão é ser o centro de competência em matéria de 
pobreza energética na Europa para os governos locais e para 
todas as partes interessadas em tomar medidas para combater 
a pobreza energética na Europa.



Descobrir ações locais

Diferentes cidades, aldeias e vilas europeias já começaram a 
abordar a pobreza energética, adotando perspectivas locais 
adaptadas às necessidades das comunidades. Pode ler “Tackling 
energy poverty through local actions ‒ Inspiring cases from 
across Europe” (Combater a pobreza energética através de 
ações locais ‒ Casos inspiradores de toda a Europa) e explorar 
o EPAH ATLAS online para se inspirar nos muitos projectos e 
medidas implementados à escala local.

Visite a nossa 
plataforma para

Conhece outros projetos ou medidas 
inspiradoras de combate à pobreza 
energética? 
Submeta-os ao Atlas.

?



Saber mais sobre pobreza energética e sua 
mitigação 

Compreender, medir e monitorizar a pobreza energética é um 
passo importante para a aliviar. O livre acesso a ferramentas 
pode guiá-lo no processo. Três cursos de formação online 
abertos permitirão aos participantes melhorar as suas aptidões 
e competências a fim de desenvolver a sua própria abordagem 
de combate à pobreza energética. Terá acesso a um conjunto 
de indicadores para avaliar o estado de pobreza energética à 
escala local (desenvolvido pelo Pacto de Autarcas, pelo EPAH e 
pelo Centro Comum de Investigação (Joint Research Center)).

Iniciar a sua própria abordagem local

Combater a pobreza energética é uma prioridade, mas 
muitas vezes enfrenta desafios complexos. A sua cidade 
ou município quer lançar uma ação local sobre a pobreza 
energética e precisa de orientação? O helpdesk do EPAH irá 
indicar-lhe a direção certa. Além disso, as autoridades locais 
e os municípios, terão a oportunidade de se candidatar nos 
próximos anos a apoio técnico. As cidades selecionadas serão 
guiadas por entidades especializadas e pela equipa do EPAH 
para implementar o seu plano ou atividade. 

CONTACTE O HELPDESK



Mantenha-se informado

 energy-poverty.ec.europa.eu

 info@energypoverty.eu

 #energypovertyAH #EPAH 

http://energy-poverty.ec.europa.eu
mailto:info%40energypoverty.eu?subject=
https://twitter.com/search?q=energypovertyAH&src=recent_search_click
https://twitter.com/hashtag/EPAH?src=hashtag_click

