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Resumo 

 

Neste trabalho é estudado o consumo de eletricidade no setor residencial 

português entre 2001 e 2014, para os diferentes escalões de rendimento. A procura de 

eletricidade é explicada por fatores económicos como a atividade económica e os preços 

da energia, fatores demográficos como o número de indivíduos por habitação e fatores 

ambientais como a temperatura média anual. Com estas informações procedeu-se à 

construção de um modelo econométrico pelo método dos mínimos quadrados, onde a 

variável dependente – consumo de eletricidade no setor residencial – foi analizada para 

11 níveis de rendimento diferentes. 

Os resultados apontam que a variável PIB per capita mantém-se estatísticamente 

significativa na maioria dos escalões de rendimento em análise, sendo a variável que 

explica melhor o consumo de eletricidade. Por sua vez, variáveis como o preço de 

eletricidade, a temperatura média anual de Portugal Continental, o número de médio de 

residentes nos alojamentos familiares clássicos e a percentagem de habitações com 

idade ≤ 10 anos do total de habitações apenas explicam o consumo de eletricidade a 

níveis de rendimento mais baixos. Além disso, a variável preço de gás natural no setor 

residencial não apresenta qualquer significância estatística.  

Neste trabalho podemos retirar conclusões do ponto de vista da eficiência 

energética, uma vez que o preço de eletricidade apresenta um imposto indexado ao 

preço, sendo esta uma das medidas principais para a promoção de eficiência energética 

no país. A futura planificação da política energética do país deverá ser reformulada, 

visto que, o consumo de eletricidade neste setor continou a aumentar, assim como o seu 

preço,  sendo este o resultado contrário ao desejado. Além disso, verificamos que as 

famílias com menor rendimento apresentarem uma capacidade de resposta mais baixa a 

alterações económicas, climáticas e demográficas, uma vez que a maioria das variáveis 

explicativas apresentam significância estatística a níveis de rendimento mais baixos. 

 

Códigos-JEL: C32, D11, D31, P28, Q41;  

Palavras-chave: Consumo de eletricidade no setor residencial; Escalões de 

rendimento; Segurança energética; Eficiência energética; Alterações climáticas; Método 

dos mínimos quadrados.  
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Abstract 

 

This dissertation focuses on the study of the residential electricity consumption 

in Portuguese households between 2001 and 2014, divided in different levels of income. 

The demand for electricity is explained by economic factors such as economic activity 

and energy prices, demographic factors such as the number of individuals per dwelling 

and environmental factors such as the average annual temperature. With this 

information an econometric model was contructed using the ordinary least squares 

method, where the dependent variable – residential electricity consumption - was 

analyzed between 11 different income levels. 

The results show that the variable GDP per capita remains statistically 

significant in most of the income categories under analysis. On the other hand, variables 

such as the electricity price, Portugal’s average annual temperature, the average number 

of residents per households and the percentage of dwellings with age ≤ 10 years of total 

housing only explain the residential electricity consumption of lower levels of income, 

as expected. In addition, the residential natural gas price variable does not present any 

statistical significance for the model under analysis.  

In this dissertation we can draw conclusions in terms of energy efficiency, since 

the price of electricity has a tax indexed, being this one of the main measures for the 

promotion of energy efficiency in the country. The future planning of the country's 

energy policy must be reformulated, as the electricity consumption in this sector has 

continued to increase, as has its price, which contrary the desired result. In addition, 

results show that lower-income households have a lower responsiveness to economic, 

climatic and demographic changes, since most explanatory variables present statistical 

significance at lower income levels. 

 

JEL-codes: C32, D11, D31, P28, Q41;  

Key-words: Residential electricity consumption; Income levels; Energy security; 

Energy efficiency; Climate change; Ordinary least squares. 
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1. Introdução 

 

Nas últimas décadas, tornou-se uma questão fundamental a melhor compreensão 

dos drivers de consumo de energia. É um objeto de investigação muito importante por 

várias razões, estando as principais relacionadas com questões da segurança energética, 

as alterações climáticas e a eficiência energética. 

Segundo Niza, S., & Ferrão, P., (2006), Portugal apresenta um estudo de caso 

relevante, uma vez que o seu padrão de desenvolvimento nas últimas décadas mostra 

uma correlação linear entre o consumo de recursos energéticos e o produto interno bruto 

(PIB). Este é um padrão que está ser seguido pelas principais economias emergentes do 

mundo. Assim, analisar a estrutura de procura de energia pode fornecer soluções que 

contribuem para o esforço global de desenvolvimento sustentável. Mais 

específicamente, a determinação da elasticidade da procura da eletricidade em Portugal 

poderá ser uma ferramenta bastante importante no que diz respeito às questões de 

segurança energética, à mitigação das alterações climáticas e à acessibilidade da 

energia. Além disso, poderá auxiliar no esforço global da redução das emissões de gases 

de efeito de estufa (GEE) ao abrigo do Protocolo de Quioto (UNFCCC, 2017).  

Além disso, este tipo de estudos contribui para uma melhor compreensão dos 

fatores que poderão influenciar o consumo de eletricidade. No entanto, em Portugal, o 

consumo de energia final varia de acordo com o setor em análise. Tendencialmente, o 

setor da indústria consume mais energia do que o setor dos transportes e o setor 

doméstico, respetivamente (Eurostat, 2017). Mas, se analisarmos o consumo de energia 

elétrica por setor, verificamos que o setor da indútria continua a ser o maior 

consumidor, seguido do setor doméstico e do setor dos transportes, respetivamente 

(Pordata, 2017). Deste modo, podemos concluir que o consumo de energia nos setores 

económicos variam, não só em quantidade, mas também de acordo com as fontes 

energéticas. Por esse motivo, é possível realizar um estudo mais preciso se 

restringirmos a análise do consumo de eletricidade a apenas um setor económico.  

Portanto, neste trabalho será estudada a evolução da elasticidade da procura de 

energia no setor residencial. 
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1.1. Consumo de energia no setor residencial português 

 

Segundo o inquérito ao consumo de energia do setor doméstico realizado em 

2010 (INE, 2010), a eletricidade foi a principal e a mais comum fonte de energia 

utilizada no setor, sendo consumida em 99,9% das habitações. Em termos de 

predominância, entenda-se o número de alojamentos que utilizam determinada fonte de 

energia, logo após a electricidade destaca-se o consumo de lenha e GPL garrafa butano. 

Dada a eletrificação dos edificios, nomeadamente dos alojamentos familiares clássicos, 

é seguro afirmar que a eletricidade continua a ser a fonte de energia mais consumida, 

atualmente, pelas famílias e será esta a tendência futura. Por essa razão, neste trabalho 

pretende-se avaliar o consumo de eletricidade no setor residêncial através da observação 

da evolução da procura do recurso no setor. 

 

1.2. Procura de eletricidade no setor residencial português 

 

A procura de eletricidade no setor residencial e as suas determinantes são de 

crucial importância para a contemplação da política energética de uma economia. Deste 

modo, este tipo de estudos são de extrema importância para o planeamento energético 

de um país tendo em conta a crescente preocupação com a preservação do ambiente e as 

questões de natureza económica. 

O consumo de eletricidade pelas famílias é normalmente explicado por diversos 

fatores económicos, como: a atividade económica, o rendimento, o preço da eletricidade 

e dos seus substitutos, as condições ambientais, a taxa de crescimento da população, o 

número de unidades habitacionais, etc. (Villareal, M. J. C., & Moreira, J. M. L., 2016). 

Em Portugal, este tipo de consumo pode ainda ser explicado por variáveis como a área 

da habitação, o número de residentes por habitação e as condições metereológicas. 

Neste trabalho pretende-se estudar a evolução da elasticidade da procura de 

energia dos diferentes escalões de rendimento em Portugal entre os anos de 2001 e 

2014. O objetivo da investigação é verificar como a procura de energia varia ao longo 

dos anos para os diferentes níveis de rendimento e quais são os fatores que, 

efetivamente, contribuem para este efeito.  
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A literatura aponta para uma forte correlação entre o rendimento e a procura de 

eletricidade residencial, ou seja, quanto maior for o rendimento das famílias maior é o 

consumo de eletricidade. No entanto, os resultados do estudo português mais recente 

realizado por Wiesmann, D., et al. (2011) revelam que a procura eletricidade residencial 

em Portugal é inelástica em relação ao rendimento e as elasticidades estimadas são 

relativamente baixas.  

Tendo em conta estas observações, este trabalho apresenta ainda como objetivo 

observar se esta realidade se mantém ou foi alterada nos últimos anos, e se for este o 

caso, quais foram os fatores que contribuiram para esta mudança. 

Assim as questões de investigação que se observam e sintetizam este estudo são: 

a. De que forma, a elasticidade da procura da eletricidade varia de acordo com os 

diferentes níveis de escalão de rendimento das famílias? 

b. Como poderão ser utlizados os resultados destas elasticidades para planeamento 

energético nacional no que diz respeito ao aumento da eficiência energética? 

 

Feita a introdução onde se procurou esclarecer os motivos que tornam os estudos 

que analizam a procura de eletricidade no setor residencial num objeto de estudo 

importante do ponto de vista económico e de política energética, segue-se a um breve 

enquadramento teórico do tema no capítulo 2. A revisão da literatura científica é 

realizada no capítulo 3. No capítulo 4, é descrita a metodologia aplicada ao problema 

central de investigação. Os resultados do modelo de análise são expostos no capítulo 5. 

Finalmente, são debatidas as principais conclusões e lançadas algumas pistas para 

investigação futura no capítulo 6.  
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2. Enquadramento teórico 

 

A eletricidade como fonte de energia pode ser primária ou secundária. Portanto, 

o conhecimento dos drivers da procura de eletricidade são bastante importantes na 

constituição de uma política energética na economia de uma região ou país, de forma a 

atender às necessidades atuais da população e, ao mesmo tempo, antecipar as 

necessidades futuras tendo em consideração a segurança energética, as alterações 

climáticas e a acessibilidade da energia. (Dergiades, T., & Tsoulfidis, L., 2008).  

Como tal, é necessário analizar,  primeiramente, estes conceitos e a influência 

que os mesmos apresentam sobre a política e economia de um país ou região de modo a 

entender o comportamento dos consumidores face à procura de eletricidade. 

 

2.1.  Eficiência energética 

 

A redução do consumo de energia e das emissões de GEE tornou-se uma das 

principais medidas para promover o desenvolvimento sustentável da economia e do 

ambiente, tendo, em particular, especial significado na mitigação dos efeitos das 

alterações climáticas, as políticas de eficiência energética (Wang, Z. H., et al. 2016). No 

entanto, estas políticas não são, por si só, a resposta mais adequada: o baixo preço da 

eletricidade é um dos benefícios resultantes da melhoria da eficiência energética, 

contudo ainda não existe certeza que tais melhorias podem reduzir o consumo de 

energia e o impacte do consumo de energia no ambiente. A maior parte da literatura 

existente argumenta que o progresso tecnológico poderia melhorar a eficiência 

energética, mas também reduziria o custo unitário de produção e o preço da energia, 

aumentando o consumo resultante do crescimento da procura do recurso. Assim, alguns 

autores apontam que os benefícios derivados do aumento da eficiência energética são 

parcialmente anulados pelo aumento do consumo de energia (Berkhout H. G., et al., 

2000). 

A eficiência energética é fundamental para garantir um sistema de energia 

seguro, acessível e sustentável para o futuro. É a ferramenta que permite cada país 

responder de forma mais rápida e custo-eficaz aos problemas associados à segurança 

energética e a desafios ambientais e económicos. Embora as políticas de eficiência 
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energética estejam a tomar um papel fundamental no mercado mundial de energia, 

continua a existir um vasto potencial inexplorado (IEA, 2017). 

Como tal, a partir da adoção de um plano de ação mais abrangente a nível 

mundial em matéria de proteção do ambiente e de abastecimento energético, a UE-27, 

inicialmente, conseguiu chegar a um acordo implantando três metas na cimeira de 

Março de 2007, entre as quais faria parte o aumento da eficiência energética (Umbach, 

F., 2010). A Diretiva n.º 2012/27/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 

outubro de 2012, estabelece um conjunto de medidas vinculativas para ajudar a UE a 

atingir o seu objetivo de aumento de 20% da eficiência energética até 2020. De acordo 

com a diretiva, todos os estados-membros devem utilizar a energia de forma mais 

eficiente em todas as fases da cadeia energética até ao consumo final. A partir deste 

compromisso, Portugal desenvolveu o Plano Nacional de Ação para a Eficiência 

Energética (PNAEE) estabelecendo para o horizonte temporal de 2020, para efeitos de 

acompanhamento e monitorização do impacte estimado no consumo de energia 

primária, o cumprimento das novas metas assumidas pela UE, de redução de 20% dos 

consumos de energia primária até 2020, bem como o objetivo geral assumido pelo 

Governo de Portugal de redução no consumo de energia primária de 25%. 

Em 30 de Novembro de 2016, a Comissão Europeia propôs uma atualização da 

Diretiva relativa à eficiência energética, incluindo a nova meta do aumento de 30% de 

eficiência energética até 2030, bem como um conjunto de medidas para atualizar a 

diretiva a fim de garantir o cumprimento do novo objetivo. 

 

2.2. Alterações climáticas 

 

Ao contrário da problemática relacionada com a segurança energética e as 

vulnerabilidades associadas, as alterações climáticas são mais uma preocupação recente. 

Estas podem influenciar a segurança energética e a formulação de políticas energéticas 

nacionais. Deste modo, as interrupções no fornecimento de energia também podem ser 

resultado de condições climáticas adversas ou até mesmo de acidentes. Estas alterações 

podem ser tão extremas ao ponto de apresentarem implicações mundiais a nível dos 

preços globais de energia, das políticas energéticas, dos stocks estratégicos de petróleo e 

das perceções de segurança de aprovisionamento. As preocupações sobre a alterações 
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climáticas e a segurança energética continuarão a representar uma realidade enquanto os 

combustíveis fósseis continuarem a dominar o mix global de energia (Umbach, F. 

2010). Consequentemente, o aumento das emissões GEE relacionadas com o consumo 

de energia e a dependência das importações de petróleo, gás natural e carvão de países 

importadores representam um potencial aumento destas mesmas preocupações. No 

entanto, face a estes resultados, muitos países comprometeram-se a reduzir as emissões 

de GEE ao abrigo do Protocolo de Quioto. Além disso, a promoção do consumo de 

formas de energia limpas e a diversificação das fontes de energia está na agenda de 

muitos destes países (UNFCCC, 2017) 

A nível Europeu, a UE adotou o objetivo de redução das suas emissões internas 

em valores entre 80 e 95% em 2050, comparados com os níveis de 1990. Assim, para o 

horizonte 2030, a UE estabeleceu como objetivo comunitário uma redução de, pelo 

menos, 40% das emissões de GEE, em relação a 1990. A nível europeu, os setores 

abrangidos pelo Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE) devem reduzir as 

suas emissões em 43% face aos níveis de 2005 e os restantes setores não abrangidos 

pelo CELE (não-CELE) devem reduzir as suas emissões em 30% em relação aos níveis 

de 2005. No horizonte 2020, foi estabelecida para a UE uma meta de redução de 

emissões de, pelo menos, 20% em relação a 1990, com reduções nos setores abrangidos 

pelo CELE de 21% face a 2005 e de 10% nos restantes sectores. 

Portugal conta já com uma estratégia para as alterações climáticas, a qual 

enquadrou o desenvolvimento das políticas sobre esta matéria. Em 2004 foi aprovado o 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC), sendo posteriormente 

revisto (Decreto do Presidente da República n.º 87/2015 de 30 de julho). O PNAC é um 

dos elementos que constituem o Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC) 

que assumiu como visão o desenvolvimento de uma economia competitiva e de baixo 

carbono, estabelecendo um novo paradigma de desenvolvimento para Portugal num 

contexto de “crescimento verde”. Como tal, o PNAC visa promover a transição para 

uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e emprego, contribuindo para o 

“crescimento verde”, assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões 

nacionais de GEE e a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais 

(APA, 2017). 
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2.3. Segurança energética 

 

O conceito de segurança energética pode apresentar uma definição específica, 

focalizando-se nas interrupções do fornecimento de energia física, ou perspetivas mais 

amplas, considerando os impactes económicos, ambientais e políticos e todas as 

mudanças que influenciam os mercados de energia (Wolf, F., et al., 2016). Segundo a 

Agência Internacional da Energia (AIE, 2017), a segurança energética define-se como 

sendo a “disponibilidade contínua de fontes de energia a um preço acessível". A 

segurança energética apresenta várias dimensões; a segurança energética a longo prazo 

trata principalmente de investimentos atempados para fornecer energia de acordo com a 

evolução económica e as necessidades ambientais sustentáveis. A segurança energética 

a curto prazo centra-se na capacidade do sistema energético de reagir prontamente a 

alterações bruscas no equilíbrio entre a oferta e a procura. A falta de segurança 

energética está assim ligada aos impactes económicos e sociais negativos quer da 

indisponibilidade física da energia, quer dos preços que não são competitivos ou são 

excessivamente voláteis. 

A gestão dos recursos energéticos endógenos ainda não permite a independência 

energética do nosso país, sendo este um dos objetivos priotários traçado pelos países 

europeus e nas grandes potências mundiais. De acordo com os dados mais recentes do 

Eurostat, a média da dependência energética europeia ronda os 54,1% em 2015. No 

caso português, esse valor sobe para os 77,4% para o mesmo ano, não apresentando 

grandes variações nos anos anteriores (Eurostat, 2015). Por essa razão, a segurança 

energética é hoje uma das principais preocupações em Portugal. É neste contexto de 

desafios e oportunidades que as empresas portuguesas têm sabido responder nos últimos 

anos com a sua capacidade e tecnologia. O investimento nas novas energias tem 

fomentado a inovação, criando novas oportunidades para a indústria, incentivado a 

ligação às redes nacionais e internacionais de investigação e promovido novas 

tecnologias e soluções geradoras de oportunidades de exportação tecnológica.  

Novos objetivos foram indicados na revisão Plano Nacional de Ação para a 

Eficiência Energética (PNAEE) 2016  e do Plano Nacional de Ação para as Energias 

(PNAER) 2020 que foram traçados a pensar no cumprimento das metas da União 

Europeia (UE) para 2020. Estes objetivos traduzem-se em valores muito específicos 
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para Portugal no que respeita à utilização de energia proveniente de fontes de energia 

renováveis (FER), estando o país comprometido com uma meta 31% FER do consumo 

final bruto de energia e de 10% FER no setor dos transportes, até 2020. Estes objetivos, 

traçados de acordo com as metas de 2020, pretendem em simultâneo reduzir a 

dependência energética do país e garantir a segurança de abastecimento, através da 

promoção de um mix energético equilibrado. Adicionalmente, as metas adotadas que 

vão além desses objetivos revelam a ambição do país no combate as alterações 

climáticas (Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2013 de 10 de abril).  
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3. Revisão de Literatura 

 

3.1. Estudos empíricos sobre o consumo de energia no setor residencial 

 

A literatura que examina as funções de procura de energia no setor residencial 

no contexto de países desenvolvidos e em desenvolvimento é extensa. Os resultados e 

observações destes estudos dependem dos métodos econométricos utilizados, das 

variáveis subjacentes, da frequência dos dados e do nível de desenvolvimento de um 

país. Como tal, a elasticidade da procura da eletricidade tem sido estudada, em alguns 

países, face ao número de habitações, escalão de rendimento, preço da eletricidade, 

entre outras variáveis explicativas.  

Esta seleção de variáveis depende, também, do tipo de abordagem que se 

prentende realizar. É possível recorrer a dados agregados, que normalmente são 

baseados em variáveis de preço e rendimento, juntamente com alguns outros fatores 

adicionais, como é o caso do clima ou o grau de urbanização, ou utilizar uma outra 

abordagem que aplica dados microeconómicos a um conjunto de variáveis específicas 

de um país (Halicioglu, F., 2007). 

Nos seguintes pontos serão destacados os autores que contribuíram, 

recentemente, para o desenvolvimento do conhecimento nesta área. Como tal, serão 

mencionados alguns dos países onde foi analizado o consumo de energia no setor 

doméstico, as  metodologias utilizadas pelos autores, bem como, as principais 

conclusões da literatura. 

 

3.1.1. Estudos empíricos em Portugal 

 

Até muito recentecemente, poucos estudos em Portugal tinham-se interessado 

em analizar o setor elétrico do país, havendo apenas dois dois estudos que se destacam 

por analizar o consumo de eletricidade em Portugal através de uma prespetiva 

econométrica. 

Segundo Wiesmann, D., et al. (2011), o estudo de Carmona (2006) recorreu a 

técnicas de cointegração para analisar o consumo de eletricidade residencial entre 1957 

e 2002. O estudo obteve uma elasticidade rendimento da procura de 1,1 como resultado, 
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o que contradiz a literatura, uma vez que consumo de eletricidade normalmente tende a 

ser inelástico.  

Já o estudo de Wiesmann, D., et al. (2011), analisa o consumo de electricidade 

do setor residencial em Portugal a duas diferentes escalas: A primeira parte utiliza dados 

agregados a nível de município para o ano de 2001 (top-down) e a segunda parte utiliza 

as informações do inquérito português às despesas de consumo de 2005 e 2006 (bottom-

up). A unidade de análise no primeiro caso agregado é o município e no segundo caso, é 

a habitação individual. Para a realização do estudo foi utilizado o método dos mínimos 

quadrados para determinar os coeficientes das variáveis explicativas utilizadas. Os 

resultados da análise em ambos os níveis são consistentes e indicam que as 

características do agregado familiar e da habitação têm uma influência significativa no 

consumo de eletricidade residencial. Os resultados mostram, ainda, que, em Portugal, o 

efeito direto do rendimento sobre o consumo de eletricidade é baixo. Os autores 

concluem, assim, que a procura futura de eletricidade em Portugal será 

significativamente influenciada pelas tendências dos fatores socioeconómicos. Como 

tal, estas tendências devem ser tomadas em consideração na formulação de medidas 

políticas para reduzir o consumo de electricidade. 

Um outro estudo, realizado por Silva, S., et al. (2017), procura analisar o 

consumo de eletricidade em habitações portuguesas usando informações de cinco 

surveys independentes. A amostra cobre o período entre 1989 a 2010, adotando uma 

metodologia de pseudo-painel criando 350 coortes de acordo com o tamanho dos 

alojamentos, o tipo de localização (rural ou urbana), a região e o rendimento do 

agregados. Os resultados mostram elasticidades de preço relativamente altas a 

médio/longo prazo, indicando que um aumento no preço da eletricidade devido, por 

exemplo, à intervenção política, poderá diminuir a procura de eletricidade. As 

elasticidades de preços cruzadas indicam que a eletricidade e o gás natural são bens 

substitutos. Além disso, a análise dos quintis de renda mostram diferenças significativas 

nas elasticidades, dependendo do grupo de renda. Assim, as intervenções políticas no 

setor elétrico podem ter importantes efeitos redistributivos. 
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3.1.2. Estudos empíricos no Brasil 

 

No Brasil, a execução deste tipo de estudos tem sido uma preocupação mais 

recente. Como tal, estudos atuais asseguram a existência de uma relação de longo prazo 

entre o consumo de eletricidade em residências e as variáveis explicativas.  

Villareal, M. J. C., & Moreira, J. M. L. (2016) procuram analisar o consumo de 

eletricidade no setor doméstico do Brasil numa prespetiva top-down através de 

variáveis explicativas, expressas em séries temporais (1985 a 2013), recorrendo ao 

método dos mínimos quadrados para o cálculo da regressão linear. Desta abordagem 

resultam elasticidades que relacionam o consumo de eletricidade em residências às 

variáveis explicativas. A regressão linear apresentou um coeficiente de determinação de 

0,9892 e as elasticidades obtidas para o consumo de eletricidade no setor doméstico em 

relação ao número de residências, rendimento familiar e a tarifa residencial de 

eletricidade foram 1,5347 ± 0,095, 0,1897 ± 0,049 e 0,2307 ± 0,060, respectivamente. 

Deste modo, os autores concluem que o setor elétrico no Brasil deve establecer uma 

política energética ativa de modo a gerir a procura de eletricidade nas habitações 

recorrendo a tarifas como instrumento de controlo. 

 

3.1.3. Estudos empíricos nos EUA 

 

Nos EUA, Sanquist, T. F., et al. (2012) recorreram a uma abordagem estatística 

multivariada da análise do consumo de energia residencial. A análise de fatores das 

variáveis selecionadas do Residential Energy Consumption Survey (RECS) de 2005 

identificou fatores de desenvolvimento que refletem os padrões sociais e 

comportamentais associados ao uso de ar condicionado, máquina de lavar, computador, 

televisão e aquecimento. Todos os dados deste fatores foram ainda estimados para o 

RECS do ano 2001. A análise de regressão justifica cerca de 40% da variância de 

consumo de eletricidade nos dois anos. Ao adicionar informações a cerca do rendimento 

no mercado e nas residências, o preço da electricidade local e o acesso ao gás natural, a 

variância aumenta para cerca de 54%. A renda contribuiu para o aumento de 1%, 

sugerindo que os fatores que refletem os padrões sociais e comportamentais contribuem 

mais para a variação do consumo em comparação ao nível de rendimento. Além disso, 
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constatou-se que a segmentação geográfica do estudo demonstra clusters distintos para 

o consumo e os fatores mencionados, particularmente nas regiões suburbanas.  

 

3.1.4. Estudos empíricos na China 

 

Um outro caso estudado recentemente, é o modelo chinês que estima as 

elasticidades do rendimento e do preço no curto e longo prazos para as zonas urbanas e 

rurais da China, respetivamente, e compara os resultados com vários outros estudos de 

consumo de eletricidade nas habitações de diferentes países ou regiões. Uma 

observação interessante em resultado da análise de regressão realizada pelos autores é 

que as zonas rurais da China, parecem ser mais sensíveis à mudança de preços de 

eletricidade do que outros países, enquanto a elasticidade rendimento da procura a longo 

prazo é menor do que a maioria dos outros países. As descobertas fornecem, ainda, 

informações úteis para entender como este consumo cresceria na China à medida que o 

rendimento das famílias aumenta (Yin, H. T., et al., 2016). 

 

3.1.5. Estudos empíricos nos países europeus 

 

Já na Europa, além de Portugal, muitos outros países europeus foram sujeitos a 

este tipo de estudos. Embora utilizem metodologias diferentes das apresentadas 

anteriormente, todas pretendem analisar a elasticidade da procura de eletricidade no 

setor residencial tendo em conta fatores macroeconómicos, ambientais, geográficos e 

sociais específicos do país. Neste ponto, farei um levantamento de alguns estudos 

realizados recentemente na Europa. 

Na Suécia, Vesterberg, M. (2016), recorreu a dados disponíveis da Agência 

Sueca de Energia para estimar como as elasticidades rendimento da procura diferem 

entre as horas. Utizando estes dados, o autor pretendeu fornecer as primeiras estimativas 

de como as mudanças no rendimento afetam o padrão de uso da energia durante o dia 

para diferentes usos finais.  A abordagem econométrica utilizada é a regressão 

aparentemente não relacionada (SUR), em que as 24h constituem as equações para cada 

sistema SUR. Desta forma, constatou-se que as elasticidades rendimento da procura são 

mais altas nas horas de pico de consumo para a cozinha e iluminação, com elasticidades 
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pontuais de aproximadamente 0,4. No entanto apresenta elasticidades mais 

insignificantes para o aquecimento. Assim, os resultados sugerem que quanto maior o 

rendimento, maior é o consumo de eletricidade e, em particular, que essa diferença de 

consumo é mais pronunciada durante as horas de pico de consumo. 

Em Espanha, Gomez, L. M. B. et al. (2013) realizaram uma análise empírica da 

procura de eletricidade no setor residencial considerando a existência de efeitos 

espaciais. Esta análise foi realizada recorrendo a dados em painel para 46 províncias 

espanholas entre o período de 2001 a 2010. O objetivo deste estudo é determinar a 

influência do efeito de tranbordamento do preço e rendimento sobre a procura de 

eletricidade residencial em Espanha. Para tal, os autores estimaram uma equação log-

log utilizando um modelo autorregressivo espacial com distúrbios autorregressivos 

(SARAR). Os resultados mostram uma elasticidade rendimento da procura de 0,47. 

Além disso, os resultados demonstram a presença de efeitos espaciais no consumo de 

electricidade residencial espanhola.  

Por outro lado, Romero-Jordan, D., et al. (2016) analizaram a capacidade de 

resposta da procura de eletricidade no setor resindencial e os efeitos sobre o bem-estar 

no período 2006-2012, aplicando um modelo estimado pelo método de regressão 

quantílica. Os resultados mostram que o consumo de eletricidade em famílias de 

rendimento médio-alto é particularmente sensível aos aumentos de preços, enquanto 

que o de famílias de rendimento médio-baixo respondem mais às mudanças de renda. 

Os aumentos de preço da eletricidade e a crise económica conduziram a elasticidades 

preço da procura mais baixas e elasticidades rendimento da procura mais elevadas. 

Esses resultados sugerem que a crise económica e o aumento dos preços de eletricidade 

tiveram efeitos prejudiciais para a qualidade de vida, especialmente no segmento da 

população com baixo rendimento. Como tal, os autores sugerem que este grupo 

populacional deve ser considerado no financiamento de políticas climáticas e 

energéticas. 

Na Grécia, Rapanos, V. T., & Polemis, M. L. (2006) tentam esclarecer os 

determinantes da procura de energia residencial do país e compará-la com outros países 

da OCDE. A partir das estimativas das elasticidades de curto e longo prazo da procura 

de energia para o período entre 1965 e 1999, verificam que o preço da procura de 

energia para o setor residencial parece ser inelástico. Além disso, não evidênciam 
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mudanças estruturais, provavelmente por causa da baixa eficiência do setor da energia. 

Contudo, demonstram que a magnitude da elasticidade do rendimento varia 

substancialmente entre a Grécia e outros países da OCDE. 

Por sua vez, Hondroyiannis, G. (2004) examina a procura de eletricidade no 

setor residencial da Grécia, analisando a estabilidade estrutural e a sensibilidade ao 

preço e ao rendimento da procura de eletricidade de longo e curto prazo, empregando 

dados mensais entre 1986 e 1999. A procura de eletricidade de longo prazo é estimada 

tendo em consideração as alterações climáticas ponderadas pelo tamanho da população, 

empregando uma análise de estrutura multivariada. O autor cria uma função de procura 

de eletricidade de longo prazo, sensível ao rendimento real, ao nível de preços e às 

condições climáticas, e, a importância dos desvios de curto prazo é apresentada usando 

a estimativa de modelo de correção de erro vetorial (VECM). A evidência empírica 

sugere a presença de uma procura estável para a eletricidade na Grécia tanto nos 

períodos de longo como de curto prazo.  

Na Turquia, Halicioglu, F. (2007) fornece novas evidências empíricas para as 

elasticidades de preços da procura de energia residencial tanto a curto como a longo 

prazo durante o período de 1968 a 2005, usando o procedimento de teste de 

cointegração. As elasticidades calculadas para o rendimento e o preço revelam que a 

longo prazo as elasticidades são maiores do que as elasticidades de curto prazo. A 

análise de causalidade de Granger é implementada entre o consumo de eletricidade no 

setor residencial, o rendimento das famílias, o preço e a urbanização. A longo prazo, a 

causalidade corre interativamente através do termo de correção de erros de rendimento, 

preço e urbanização para o consumo de energia, mas os testes de causalidade de curto 

prazo não são conclusivos. A estabilidade dos parâmetros dos coeficientes de curto e 

longo prazo são testados. Os resultados desses testes exibem um padrão estável. 

 

Revista a literatura sobre o tema, podemos concluir que não existe apenas uma 

forma de calcular a elasticidade de procura de eletricidade no setor residencial. 

Podemos optar por diversos tipos de abordagens como é o caso de estudos top-down ou 

bottom-up, análises diversas a nível do espaçamento temporal ou da segmentação 

geográfica de um país e/ou região e até mesmo pelo estudo de elasticidades para 

conjuntos de países (p.e. estudo aplicado aos países membros do Conselho de 
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Cooperação do Golfo – GCC, por Atalla, T. N., & Hunt, L. C., 2016). Conseguimos, 

também, verificar que não existe uma só metodologia aplicada a estes estudos, sendo 

modelo do método dos mínimos quadrados e a regressão quantílica a opções 

dominantes. Relativamente aos resultados apresentados, as elasticidades obtidas variam 

bastante entre os estudos uma vez que são analizados diferentes países com diferentes 

características económicas, ambientais, políticas e sociais. Além disso, podemos ainda 

observar que a seleção das variáveis também varia, uma vez que os fatores que 

explicam a procura de energia no setor residencial alternam de acordo com as 

características dos países anteriormente mencionadas. Contudo, na literatura existe uma 

tendência a utilizar variáveis comuns entre os casos de estudo, como é o caso do preço 

da eletricidade e indicadores económicos e climáticos, que estão presentes na maioria 

dos trabalhos. 

Lukas, G., et al. (2008), realiza uma revisão atualizada das várias técnicas de 

modelagem usadas para modelar o consumo de energia do setor residencial, 

identificando duas abordagens distintas: Top-down e Bottom-up. Segundo os autores, a 

abordagem de Top-down trata o setor residencial como um coletor de energia e não se 

preocupa com os usos individuais finais. Utiliza valores agregados de energia e cria 

regressões sobre o consumo de energia em habitações em função de variáveis  Top-

down, como indicadores macroeconómicos (p.e., produto interno bruto, taxa de 

desemprego e inflação), preço da energia e clima. A abordagem Bottom-up extrapola o 

consumo estimado de energia de um conjunto representativo de habitações para níveis 

regionais e nacionais. Cada abordagem depende de diferentes níveis de informações, 

diferentes técnicas de cálculo ou de simulação e fornece resultados com diferentes 

aplicabilidades. 
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4. Metodologia 

 

Tal como foi referido anteriormente, neste estudo, pretendo calcular a 

elasticidade da procura da eletricidade de diferentes escalões de rendimento em 

Portugal, sendo esta a variável dependente. Deste modo, neste capítulo, será 

descriminada toda a metodologia utilizada na realização do trabalho, descrevendo nos 

seguintes subcapítulos, o modelo escolhido, intervalo temporal do estudo e as variáveis 

explicativas selecionadas. 

 

4.1. O modelo 

 

Para verificar a relação das variáveis explicativas à variável dependente, foi 

criada uma regressão recorrendo ao método dos mínimos quadrados. Este modelo 

matemático procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados tentando 

minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados 

observados. Assim, este tipo de análise foi selecionado para este estudo devido a ser 

uma das opções mais adequadas a nível da informação disponível pelas bases de dados, 

e por ser um dos modelos mais utilizados recentemente nestes estudos como já 

verificamos na literatura. Além disso, foi construída uma regressão através da estimação 

do modelo dos mínimos quadrados, uma vez que os dados apresentam-se sob a forma 

de séries temporais. Apesar de não ser um modelo de referência para este tipo de estudo, 

é um modelo que permite analisar a força e o sinal das variáveis explicativas, o que é 

pretendido para uma melhor análise dos resultados. Portanto, trata-se de técnica de 

otimização matemática relativamente simples em comparação com outros modelos que, 

por exigirem mais informações e apresentarem um grau de complexidade superior,  não 

seria possível a realização do estudo no tempo subjacente à elaboração da dissertação de 

mestrado.  

Portanto, os dados recolhidos foram organizados sob a forma de séries 

temporais, estando a amostra temporal compreendida entre o ano 2001 e 2014. 
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A forma funcional para descrever o consumo de eletricidade varia ao longo do 

tempo e entre países. Apesar de não haver presente na literatura um consenso sobre a 

melhor forma funcional, muitos estudos consideram modelos multiplicativos ou 

logarítmicos. Como tal, este trabalho apresentará um modelo semelhante ao utilizado 

por Villareal, M. J. C. e Moreira, J. M. L. (2016), adaptado às variáveis selecionadas e 

toda a informação recolhida, na análise do consumo de eletricidade residencial, CERt, 

i.e., 

 

𝐶𝐸𝑅𝑡 =  𝑏0 ∏ 𝑋𝑖𝑡
𝜀𝑖𝑒𝑢𝑡𝑁

𝑖= 1  (1) 

 

considerando que 𝑋𝑖𝑡 representa a variável explicativa no período t, 𝑏0 e 𝜀𝑖, 𝑖 = 1, ..., N, 

são coeficientes a ser determinados e 𝑢𝑡 é um resíduo. Os coeficientes 𝜀𝑖  são 

interpretados como elasticidades e definidos como 

 

𝜀𝑖 =

∆𝐶𝐸𝑅𝑡
𝐶𝐸𝑅𝑡
∆𝑋𝑖𝑡
𝑋𝑖𝑡

, 𝑖 = 1, … , 𝑁. (2) 

 

A Eq. (1) pode ser tratada como uma combinação linear intruduzindo o 

logaritmo em ambos os lados da equação, i.e.,  

 

log(𝐶𝐸𝑅𝑡) = log(𝑏0) + ∑ ∈𝑖𝑖 = 1 log(𝑋𝑖𝑡) + 𝑢𝑡 . (3) 

 

4.2. Variável dependente 

 

O consumo de eletricidade no setor residencial foi dividido entre os vários 

escalões de rendimento, sendo este valor calculado através do consumo doméstico de 

energia elétrica (kWh) e o número de agregados familiares por escalão de rendimento, 

segundo o modelo de IRS 1 + 2 (ou seja, o número famílias que declaram receber 

salários, pensões ou outros rendimentos empresariais, de capitais ou prediais, para 

efeitos de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, por montantes), estando a 

informação disponível na base de dados Pordata. 
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Deste modo, os escalões de rendimento utilizados correspondem aos escalões de 

rendimento disponíveis na base de dados. Assim, calculou-se o consumo de eletricidade 

no setor residencial para onze escalões de rendimento diferentes: 

CER1: 1º escalão de rendimento – 0-5000€ 

CER2: 2º escalão de rendimento – 5001-10000€ 

CER3: 3º escalão de rendimento – 10001-13500€ 

CER4: 4º escalão de rendimento – 13500-19000€ 

CER5: 5º escalão de rendimento – 19001-27500€ 

CER6: 6º escalão de rendimento – 27501-32500€ 

CER2: 7º escalão de rendimento – 32501-40000€ 

CER2: 8º escalão de rendimento – 40001-50000€ 

CER2: 9º escalão de rendimento – 50001-100000€ 

CER2: 10º escalão de rendimento – 100001-250000€ 

CER2: 11º escalão de rendimento – 250000+€ 

 

Figura 1: Consumo de eletricidade no setor residencial para cada um de todos os 

escalões de rendimento em estudo, entre os anos de 2001 e 2014. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 
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4.3. Variáveis explicativas 

 

Segundo a literatura, o consumo de eletricidade no setor residencial é 

essencialmente explicado por fatores económicos tais como, a atividade económica, o 

rendimento familiar, o preço da eletricidade e dos seus substitutos, as condições 

ambientais, o aumento da população e o número de habitações. No entanto, para estes 

estudos podem ser aplicados novos conjuntos de variáveis cuja relavância varia de 

acordo com outros fatores explicativos estando relacionados, por exemplo, com 

políticas públicas, condições climáticas e características regionais, que induzem o 

comportamento, hábitos e necessidades básicas (Villareal, M. J. C. & Moreira, J. M. L., 

2016). 

Assim, neste trabalho serão utilizadas diversas variáveis explicativas 

apresentadas na literatura portuguesa (Wiesman, D., et al., 2011), como, por exemplo, 

número médio de residentes por habitação, preço da eletricidade, número de utensílios 

elétricos por habitação e área das habitações. Além destas, foram introduzidas variáveis 

explicativas complementares, que poderão ser relevantes para o modelo português, entre 

as quais fazem parte: o PIB per capita, temperatura média anual de Portugal continental, 

o preço do gás natural e a idade das construções. 

De seguida serão descritas todas variáveis explicativas em promenor de modo a 

justificar a sua seleção para este modelo. 

 

4.3.1. PIB per capita 

 

Os valores do Produto Interno Bruto per capita (PIB per capita) resultam da 

divisão entre Produto Interno Bruto (PIB) no ano civil ponderado e a população média 

anual residente. Ou seja: 

PIB(0,t)  / [(P(0) + P(t)) / 2] 

PIB(0,t) = Produto Interno Bruto entre os momentos 0 e t;  

P(0) = População no momento 0; P(t) = População no momento t. 

O valor per capita é um indicador utilizado para analisar a qualidade de vida em 

um país, embora, atualmente, existam outros índices que revelam o perfil da 

distribuição de renda de um país (tais como o coeficiente de Gini ou o Índice de 
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Desenvolvimento Humano), para se obter uma avaliação mais precisa do bem-estar 

económico desfrutado por uma população.  

Deste modo, tendo em consideração as limitações apresentadas ao acesso à 

informação, esta foi a variável selecionada, a preços contantes para o ano base de 2011, 

para analisar a qualidade de vida, em termos económicos, em Portugal. 

Figura 2: Valores do Produto Interno Bruto per capita (PIB per capita) em 

euros, entre os anos de 2001 e 2014. 

Fonte: INE 

 

4.3.2. Temperatura média anual de Portugal Continental 

 

A temperatura média anual de Portugal Continental, é utilizada como indicador 

das condições ambientais do país, sendo utilizada como variável proxy do número de 

heating degree-days (HDD). Os HDD representam valores destinados a quantificar a 

procura de energia necessária para aquecer um edifício, deste modo, estes valores são 

derivados de medições da temperatura do ar exterior. Na literatura, os HDD são uma 

variável bastante utilizada neste tipo de estudos, no entanto, por falta de informação 

para o espaço temporal em análise, será utilizada a temperatura média anual.  

Assim, os valores da temperatura média anual foram calculados a partir de uma 

média aritmética simples das temperaturas médias mensais recolhidas por estações 

metereológicas espalhadas por todos os distritos de Portugal Continental. 
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Figura 3: Valores da temperatura média anual de Portugal Continental em graus 

celsius, entre os anos de 2001 e 2014. 

Fonte: IPMA/MM 

 

4.3.3. Preço de eletricidade para o setor residencial 

 

Naturalmente, o preço de um recurso influencia a quantidade procurada do 

mesmo. Como tal, a partir desta variável pretendo verificar se o preço da eletricidade é 

um bom indicador na explicação do consumo de eletricidade no setor residencial. 

Assim, é de esperar que a procura de eletricidade aumente a preços mais baixos e 

diminua a preços mais elevados. Portanto, esta variável é de extrema importância na 

análise da elasticidade da procura de eletricidade.  

Os dados recolhidos na base de dados do Eurostat apresentam valores calculados 

de duas formas distintas. Até ao ano 2007 (inclusive), os preços anuais apontados 

correspondem às tarifas aplicáveis em 1 de Janeiro de cada ano. A partir de 2008, os 

preços são preços reais médios faturados que são pagos pelos utilizadores finais no 

primeiro semestre de cada ano. Esta mudança metodológica deve-se à liberalização dos 

mercados de energia, sendo realizada a média anual dos preços inicialmente apontados 

de semestre em semestre. 

Além disso, o preço médio nacional é apontado em euros por kWh, incluindo 

impostos e taxas aplicáveis no primeiro semestre de cada ano para os consumidores 

domésticos de dimensão média. Deste modo, são utilizadas bandas de consumo que 
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determinam o consumo anual de eletricidade para o setor doméstico. Em ambas 

abordagens metodológicas a banda de consumo fixada para os preços registados é DC 

correspondendo a um consumo médio de eletricidade nas residências. No entanto, até 

2007 (inclusive), a banda de consumo DC registava, nesse período, um  consumo médio 

anual no valor de 3.500 kWh. A partir de 2008, a banda de consumo DC propõe que os 

consumidores domésticos apresentam, até à data, um consumo médio anual 

compreendido entre 2.500 e 5.000 kWh. Preço médio nacional em euros por kWh, 

incluindo impostos e taxas aplicáveis no primeiro semestre de cada ano para os 

consumidores domésticos de dimensão média. 

 

Figura 4: Valores do preço de eletricidade para o setor residencial em euros, 

entre os anos de 2001 e 2014. 

Fonte: Eurostat 

 

4.3.4. Preço do gás natural para o setor residencial 

 

Tal como foi referido anteriormente, o preço dos substitutos de eletricidade são 

uma variável muito importante neste tipo de estudo, apontada por vários autores na 

literatura. Assim, uma vez que o recurso gás natural é um dos substitutos à eletricidade 

com maior penetração no setor residencial (p.e. aquecimento), torna-se interessante a 

análise da elasticidade da procura face às flutuações anuais do preço do recurso. 
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Segundo o Eurostat, os preços incluem o preço base do gás natural, o serviço 

transmissão, os serviços do sistema, o aluguer de contadores, a distribuição e outros 

serviços. Os preços nacionais representam os preços médios ponderados, utilizando 

como fatores de ponderação as quotas de mercado das empresas de fornecimento de gás 

natural examinadas. 

À semelhança da metodologia utilizada no cálulo do preço da eletricidade, o 

modo de precificação do gás natural também sofreu algumas alterações entre 2007 e 

2008, face a liberalização dos mercados de energia. Os dados referentes aos preços no 

setor residencial até 2007 (inclusive) são definidos para um consumidor padrão que 

apresenta um de consumo anual de 232500 kWh (87 GJ) em equipamentos de cozinha, 

aquecimento de água e aquecimento central. A partir de 2008, os preços domésticos do 

gás natural referem-se a uma banda de consumo entre 5555,6 e 55555,6 kWh (20 e 200 

GJ) por ano. 

 

Figura 5: Valores do preço de gás natural para o setor residencial em euros, 

entre os anos de 2001 e 2014. 

Fonte: Eurostat 

 

4.3.5. Número médio de residentes nos alojamentos familiares clássicos 

 

A procura de eletricidade, à partida, é influeciada pelo número de consumidores 

da mesma. Como tal, a partir desta variável é pretendido verificar esta relação 
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analisando a evolução do número de residentes nos alojamentos familiares clássicos em 

Portugal ao longo dos anos. Desta forma, é essencial, primeiramente, entender o 

conceito de alojamento familiar clássico. Um alojamento familiar clássico é entendido 

como “uma divisão ou conjunto de divisões e seus anexos num edifício de caráter 

permanente ou numa parte estruturalmente distinta do edifício, devendo ter uma entrada 

independente que dê acesso direto ou através de um jardim ou terreno a uma via ou a 

uma passagem comum no interior do edifício, como uma escada, corredor ou galeria” 

(INE, 2015). 

Para completar a metainformação disponível pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE) foram utilizados dados mais recentes do Eurostat. 

A literatura sugere que o número médio de residentes por alojamento familiar 

clássico pode alterar a elasticidade da procura de eletricidade no setor residencial, na 

medida em que quanto maior for número de residentes por habitação maior é consumo 

total de eletricidade (Kaza, N., 2010). No entanto, Blázquez, L., et al. (2013) afirmam 

que é possível obter economias de escala na procura residencial de eletricidade, sendo 

menor o seu consumo se viverem mais indivíduos num mesmo alojamento. 

 

Figura 6: Número médio de residentes nos alojamentos familiares clássicos, 

entre os anos de 2001 e 2014. 

Fonte: Eurostat 
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4.3.6. Percentagem do número habitações com idade inferior ou igual a 10 anos 

do número total de habitações 

 

Com o progresso tecnológico ao
 
longo dos anos foi possível criar habitações que 

possuem maior eficiência energética. Sendo construções que possuem equipamentos 

elétricos mais eficientes (como é o caso da transição de iluminação por lampadas 

incandescentes para lampâdas fluorescentes) ou isolamento térmico, as habitações mais 

recentes apresentam um potencial de consumo mais baixo em comparação com edifícios 

mais antigos. Por essa razão, a idade das construções poderá ser uma variável que 

explica as flutuações no consumo de eletricidade nas residências familiares. 

Deste modo, foi calculado o conjunto de habitações com idade igual ou inferior 

a 10 anos. Dado o progresso tecnológico anotado nos últimos anos, assume-se que esta 

variável verifique o conjunto de habitações que apresentam maior eficiência em termos 

energéticos para cada ano da série temporal. Para uma análise mais simples, foi 

posteriormente calculada a percentagem do número de habitações com idade inferior ou 

igual a 10 anos do número total de habitações. 

 

Figura 7: Percentagem do número habitações com idade inferior ou igual a 10 

anos do número total de habitações, entre os anos de 2001 e 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 
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4.4. Modelo explicativo do consumo de eletricidade no setor residencial 

 

Em síntese, apresenta-se na Tabela 1 o conjunto de variáveis adotadas neste 

trabalho, bem como as suas respetivas abreviaturas, unidades de medida e fontes de 

informação. 

 

Tabela 1. Variáveis explicativas e fonte da informação. 

Variáveis explicativas Abrev. Unidade Fonte 

PIB per capita (a preços contantes, ano base 

2011) 
P € INE 

Temperatura média anual de Portugal 

Continental 
T ºC IPMA/MM  

Preço de eletricidade para o setor 

residencial 
E € Eurostat 

Preço do gás natural para o setor residencial G € Eurostat 

Número médio de residentes nos 

alojamentos familiares clássicos 
N Indivíduo Eurostat 

% habitações com idade ≤ 10 anos do total 

de habitações 
I % INE 

Fonte: Autor. 

 

Para realizar os testes estatísticos e a regressão empregamos o software EViews 

8 (IHS Global, 2013). A teoria econométrica é utilizada para avaliar a estacionariedade 

das séries temporais, a ordem de integração e possível cointegração para verificar se 

existem relações causais significativas entre as variáveis explicativas e o consumo de 

eletricidade no setor residencial. 

Desta forma, foi aplicada a forma reduzida do consumo de eletricidade no setor 

residencial por escalão de rendimento, 
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log(𝐶𝐸𝑅𝑡) = log(𝑏0) + 𝜀𝑃 log(𝑃𝑡) + 𝜀𝑇 log(𝑇𝑡) + 𝜀𝐸 log(𝐸𝑡) + 𝜀𝐺 log(𝐺𝑡)

+ 𝜀𝑁 log(𝑁𝑡) + 𝜀𝐼 log(𝐼𝑡) + 𝑢𝑡 ,                                      (4) 

 

Onde, na Eq. 4, CERt representa o consumo de eletricidade no sector residencial por 

escalão de rendimento e Pt, Tt, Et, Gt, Nt e It são as variáveis explicativas apresentadas 

na Tabela 1. Além disso, ԐP, ԐT, ԐE, ԐG, ԐN e ԐI representam as elasticidades do consumo 

de electricidade no setor residencial em relação a Pt, Tt, Et, Gt, Nt e It, respectivamente. 
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5. Resultados 

 

5.1.  Significância global 

 

O modelo foi submetido ao teste de significância global, através da análise dos 

resultados da estatística F. A estatística F verificada nos outputs das regressões sugere a 

existência de uma hipótese nula (H0), ou seja, nenhuma das variáveis explicativas tem 

influência sobre a variável dependente, ou uma hipótese alternativa que significa que 

pelo menos uma das variáveis explicativas tem influência a variável explicada. O p-

value da estatística F (Prob(F-statistic)) é o nível de significância marginal do teste F. 

Se o p-value for menor que o nível de significância testado, que neste caso é 0,05, 

rejeita-se a hipótese nula. 

Verificando os resultados da estatística F das regressões (ver Apêndices), 

conclui-se que a hipótese nula é rejeitada, ou seja, pelo menos uma das variáveis 

explicativas tem influência sobre a variável explicada em todos os escalões de 

rendimento em análise. 

No próximo ponto, seguem-se os testes de significância individual, os quais têm 

por objetivo determinar a significância estatística de cada variável explicativa no 

modelo. 

 

5.2. Significância individual 

 

À semelhança do teste de significância global, neste teste também se verifica a 

presença de uma hipótese nula ou alternativa. No entanto, no teste de significância 

individual a hipótese nula significa que determinada variável explicativa não é 

estatisticamente significativa e a hipótese alternativa significa que a mesma variável 

explicativa é estatisticamente significativa. Dado o p-value da estatística t, rejeita-se ou 

aceita-se a hipótese de que o coeficiente verdadeiro é zero versus uma alternativa que 

difere de zero.  

Este trabalho foi realizado a um intrevalo de significância de 5%, uma vez que é 

a metodologia mais comum adotada neste género de estudos, premitindo a obtenção de 

resultados mais precisos mas com uma margem de erro maior do que um intrevalo de 
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significância de 10% e 1%, respetivamente. Uma vez que o teste foi executado a um 

nível de significância de 5%, um p-value inferior a 0,05 é tomado como evidência para 

rejeitar a hipótese nula. 

Nas seguintes tabelas apresentam-se as variáveis explicativas que têm ou não 

têm significância estatística para cada nível de rendimento, depois de analisados os 

outputs das regressões. 

 

Tabela 2. Teste de significância individual das variáveis explicativas para o 

nível de rendimento 0-5000€. 

H0 Decisão 
Significância 

estatística 
Coeficiente 

ԐP1 Rejeitar Sim -1.234900 

ԐT1 Rejeitar Sim 0.823620 

ԐE1 Rejeitar Sim 1.081100 

ԐG1 Conservar Não -0.108742 

ԐN1 Rejeitar Sim 1.836264 

ԐI1 Rejeitar Sim 0.656640 

Fonte: Autor. 

 

Para o nível de rendimento apresentado na tabela 2, apenas uma das seis 

variáveis não tem significância estatística. Das variáveis estatisticamente significativas 

fazem parte o PIB per capita, a temperatura média anual de Portugal Continental, o 

preço de eletricidade para o setor residencial, o número médio de residentes nos 

alojamentos familiares clássicos e a % habitações com idade ≤ 10 anos do total de 

habitações. Em contrapartida, verifica-se que o preço do gás natural para o setor 

residencial não apresenta significância estatística. 
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Tabela 3. Teste de significância individual das variáveis explicativas para o 

nível de rendimento 5001-10000€. 

H0 Decisão 
Significância 

estatística 
Coeficiente 

ԐP2 Conservar Não 0.180933 

ԐT2 Conservar Não -0.068340 

ԐE2 Rejeitar Sim 0.824505 

ԐG2 Conservar Não -0.080412 

ԐN2 Conservar Não 0.491085 

ԐI2 Rejeitar Sim 0.591573 

Fonte: Autor. 

 

Para o nível de rendimento apresentado na tabela 3, já só duas das seis variáveis 

têm significância estatística. As variáveis estatisticamente significativas são o preço de 

eletricidade para o setor residencial e a % habitações com idade ≤ 10 anos do total de 

habitações. As variáveis que não têm significância estatística são a temperatura média 

anual de Portugal Continental, o preço do gás natural para o setor residencial, o número 

médio de residentes nos alojamentos familiares clássicos e o PIB per capita, o que não 

deixa de ser curioso uma vez que volta a apresentar significância estatística nos 

seguintes níveis de rendimento, portanto podemos deduzir que não existe uma forte 

correlação entre esta variável e o consumo de eletricidade para este escalão de 

rendimento específico. 
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Tabela 4. Teste de significância individual das variáveis explicativas para o 

nível de rendimento 10001-13500€ (Ԑ3), 13501-19000€ (Ԑ4), 19001-27500€ (Ԑ5), 27501-

32500€ (Ԑ6), 32501-40000€ (Ԑ7), 40001-50000€ (Ԑ8), 50001-100000€ (Ԑ9), 100001-

250000€ (Ԑ10). 

H0 Decisão 
Significância 

estatística 
Coeficiente 

ԐP3 Rejeitar Sim 0.972255 

ԐT3 Conservar Não -0.188712 

ԐE3 Conservar Não -0.066499 

ԐG3 Conservar Não -0.020364 

ԐN3 Conservar Não -0.443103 

ԐI3 Conservar Não 0.331460 

ԐP4 Rejeitar Sim 1.306421 

ԐT4 Conservar Não -0.371570 

ԐE4 Conservar Não -0.200942 

ԐG4 Conservar Não -0.020821 

ԐN4 Conservar Não -0.920151 

ԐI4 Conservar Não 0.281557 

ԐP5 Rejeitar Sim 1.846927 

ԐT5 Conservar Não -0.278143 

ԐE5 Conservar Não -0.439939 

ԐG5 Conservar Não -0.045592 

ԐN5 Conservar Não -1.319362 

ԐI5 Conservar Não 0.095109 

ԐP6 Rejeitar Sim 1.735166 

ԐT6 Conservar Não -0.239614 

ԐE6 Conservar Não -0.222316 

ԐG6 Conservar Não -0.092571 

ԐN6 Conservar Não -0.959637 

ԐI6 Conservar Não 0.236009 
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ԐP7 Rejeitar Sim 1.926499 

ԐT7 Conservar Não -0.255149 

ԐE7 Conservar Não -0.540960 

ԐG7 Conservar Não -0.129717 

ԐN7 Conservar Não -1.701601 

ԐI7 Conservar Não 0.008902 

ԐP8 Rejeitar Sim 2.206281 

ԐT8 Conservar Não 0.020784 

ԐE8 Conservar Não -0.522514 

ԐG8 Conservar Não -0.108210 

ԐN8 Conservar Não -0.650263 

ԐI8 Conservar Não 0.129424 

ԐP9 Rejeitar Sim 2.296407 

ԐT9 Conservar Não 0.074405 

ԐE9 Conservar Não -0.552203 

ԐG9 Conservar Não -0.205457 

ԐN9 Conservar Não -0.782346 

ԐI9 Conservar Não 0.182226 

ԐP10 Rejeitar Sim 2.583595 

ԐT10 Conservar Não 0.079311 

ԐE10 Conservar Não -0.526382 

ԐG10 Conservar Não -0.306722 

ԐN10 Conservar Não -0.068996 

ԐI10 Conservar Não 0.498591 

Fonte: Autor. 

 

Na tabela 4, já só uma das seis variáveis têm significância estatística para cada 

escalão de rendimento. A variável estatisticamente significativa é o PIB per capita. 

Todas as restantes variáveis explicativas não apresentam significância estatística. Uma 

vez que estamos a analisar escalões de rendimento cada vez mais elevados é natural que 

menos variáveis apresentem significância estatística, visto que estamos a lidar com 
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agregados familiares com uma maior capacidade de resposta a alterações de fatores 

económicos, climáticos e demográficos. 

 

Tabela 5. Teste de significância individual das variáveis explicativas para o 

nível de rendimento 250000+€. 

H0 Decisão 
Significância 

estatística 
Coeficiente 

ԐP11 Conservar Não 1.297667 

ԐT11 Conservar Não 0.423243 

ԐE11 Conservar Não 0.090552 

ԐG11 Conservar Não -0.275192 

ԐN11 Conservar Não 2.082849 

ԐI11 Conservar Não 1.365650 

Fonte: Autor. 

 

Para o nível de rendimento apresentado na tabela 5, nenhuma variável 

explicativa é estatisticamente significativa no modelo identificado, o que já seria se 

esperar uma vez que este escalão de rendimento traduz-se no mais elevado nível de 

qualidade de vida, pelo que todos os agregados familiares que dele fazem parte, 

conseguem satisfazer as suas necessidades independentemente dos obstáculos que 

possam surgir. 
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6. Discussão dos resultados 

 

Primeiramente, é necessário compreender que os agregados familiares que 

declaram receber salários entre 0-5000€ para efeitos de IRS, face ao número total de 

agregados fimiliares que declaram salários para IRS, correspondem a uma precentagem 

que varia entre cerca de 14% e 20%, entre 2001 e 2014. Isto significa que este escalão 

apresenta o segundo maior número de agregados familiares em comparação com os 

restatantes níveis de rendimento. Para o segundo escalão de rendimento (5001-10000€) 

a percentagem varia entre cerca de 28% e 32% ao longo dos anos, representando este o 

escalão de rendimento com maior número de agregados familiares que declaram para 

efeitos de IRS. Na terceiro o escalão de rendimento (10001-13500€) a percentagem 

varia entre cerca de 13% e 14%, entre 2001 a 2014.  No quarto escalão de rendimento 

(13501-19000€) a percentagem varia também entre cerca de 13% e 14%, entre 2001 a 

2014. No quinto escalão de rendimento (19001-27500€) a percentagem varia entre cerca 

de 10% e 12%, entre 2001 a 2014. No sexto escalão de rendimento (27501-32500€) a 

percentagem varia entre cerca de 3% e 4%, entre 2001 a 2014. No sétimo escalão de 

rendimento (32501-40000€) a percentagem varia também entre cerca de 3% e 4%, entre 

2001 a 2014. No oitavo escalão de rendimento (40001-50000€) a percentagem é cerca 

3%, entre 2001 a 2014. No nono escalão de rendimento (50001-100000€) a 

percentagem é cerca de 4%, entre 2001 a 2014. No décimo escalão de rendimento 

(100001-250000€) a percentagem é cerca de 1%, entre 2001 a 2014. O décimo primeiro 

escalão de rendimento (250001€ ou valores superiores) apresenta uma percentagem 

0,1% ou valores inferiores, entre 2001 a 2014. 

Tendo em conta a disprepância entre as percentagens dos escalões de 

rendimento dos agregados familiares que declaram para efeitos de IRS, podemos 

concluir que este é também um fator importante a ter em consideração na interpretação 

dos resultados que se segue. 

 

Através da análise dos resultados é possível verificar que a variável PIB per 

capita apenas não apresenta significância estatística para o segundo (5001-10000€) e 

décimo primeiro (250001€ ou valores superiores) escalões de rendimento, sendo este 

um resultado curioso. Como seria expectável, o PIB per capita apresenta uma 
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correlação positiva com o consumo de eletricidade no setor residencial para a maioria 

dos escalões de rendimento, portanto podemos concluir quanto maior for o PIB per 

capita maior é o consumo de eletricidade. Este fenómeno é relatado por alguns autores 

que admitem haver uma relação bidirecional entre o PIB e a procura de eletricidade uma 

vez que o crescimento económico aumenta de acordo com o aumento do consumo de 

eletricidade e o aumento do consumo de eletricidade aumenta o crescimento económico 

(Nazlioglu, S., et al., 2014). Apenas o primeiro escalão de rendimento (0-5000€) 

apresenta uma correlação negativa entre o PIB per capita e o consumo de eletricidade 

no setor residencial. Este tipo de relação, apesar de não ser tão vulgar no setor 

residencial, observa-se, essencialmente, no setor das indústrias uma vez que o consumo 

de eletricidade está muitas vezes associado à produção de gases de efeito de estufa, que 

por sua vez afeta negativamente o crescimento económico (Lu, W. C., 2017). Como tal, 

visto que estamos a lidar com agregados familiares em classes de rendimento muito 

baixas podemos deduzir que este efeito deve-se potencialmente à utilização de 

tecnologias mais intensivas em carbono e/ou na habitação em alojamentos menos 

eficientes que tendem a ser opções mais económicas, sendo esta, muitas vezes, a única 

alternativa para este segmento da população. 

 

Tabela 6. Coeficientes e elasticidades da variável PIB per capita para os 

diferentes escalões de rendimento. 

 Coeficiente Elasticidade 

ԐP1 -1.234900 -0.555650 

ԐP3 0.972255 0.440995 

ԐP4 1.306421 0.592656 

ԐP5 1.846927 0.846449 

ԐP6 1.735166 0.840156 

ԐP7 1.926499 0.932316 

ԐP8 2.206281 1.079249 

ԐP9 2.296407 1.101460 

ԐP10 2.583595 1.345553 

Fonte: Autor. 
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Na tabela 6 estão presentes as elasticidades do PIB per capita para o primeiro 

(ԐP1), terceiro (ԐP3), quarto (ԐP4), quinto (ԐP5), sexto (ԐP6), sétimo (ԐP7), oitavo (ԐP8), 

nono (ԐP9) e décimo (ԐP10) escalões de rendimento. Como podemos ver, os valores de 

elasticidade apresentam uma tendência crescente ao longo do aumento do nível de 

rendimento dos agregados familiares. 

 

Os resultados obtidos para a variável temperatura média anual de Portugal 

Continental apenas apresentam significância estatística para o primeiro escalão de 

rendimento (0-5000€). O coeficiente da variável da temperatura tem uma correlação 

positiva com o consumo de eletricidade no setor residencial, como seria de esperar. Tal 

significa que o consumo de eletricidade cresce com o aumento da temperatura. Este 

fator deve-se à utilização de aparelhos elétricos domésticos para ventilação e 

arrefecimento das habitações, como é o caso do ar condicionado que tem uma 

penetração crescente nos alojamentos familiares clássicos nos últimos anos (Pordata, 

2015). Uma vez que a principal fonte de energia utilizada para o aquecimento das 

habitações continua a ser o gás natural, esta poderá, também, ser uma justificação para a 

a correlação entre a temperatura e o consumo de eletricidade não apresentar um valor 

negativo, reforçando a ideia que o consumo de eletricidade cresce com o aumento da 

temperatura.  

 

Tabela 7. Coeficientes e elasticidades da variável temperatura média anual de 

Portugal Continental para os diferentes escalões de rendimento. 

 Coeficiente Elasticidade 

ԐT1 0.823620 0.105048 

Fonte: Autor. 

 

Na tabela 7 está presente a elasticidade da temperatura média anual de Portugal 

Continental para o primeiro escalão de rendimento (ԐT1). O valor de elasticidade apesar 

de ser positivo, é bastante pequeno. Tavez o facto de haver uma distinta assimetria na 

distribuição da população em Portugal Continental, podendo verificar que a maioria da 

população localiza-se em zonas metropolitanas no litoral onde as temperaturas 
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apresentam uma variação sazonal reduzida, possa justificar o baixo impacte que a 

temperatura apresenta sobre o consumo de eletricidade nas habitações.  

 

A variável preço de eletricidade para o setor residencial apenas apresenta 

significância estatística para o primeiro (0-5000€) e segundo (5001-10000€) escalões de 

rendimento. A variável preço de eletricidade para o setor residencial apresenta uma 

correlação positiva com o consumo de eletricidade no setor residencial para ambos 

escalões de rendimento, sendo este um resultado não esperado à primeira vista. Dita a 

teoria económica que o consumo de um bem diminui quando o seu preço aumenta, 

portanto se o preço aumenta, como é o caso, e mantendo tudo o resto constante, o 

consumo do bem irá diminuir levando os consumidores a consumir menos, 

especialmente em escalões de rendimento mais baixos. No entanto, aos consumidores, 

só lhes interessa realmente o preço final, ou seja, o preço acrescentado de impostos, 

sendo este o caso. Como tal, temos de ter em consideração a alteração da metodologia 

de cálculo do preço no ano 2007, devido à liberalização dos mercados de energia na 

Europa. Note-se que a taxa de crescimento deste preço entre 2007 e 2008 foi de -28%, 

ao passo que a taxa de crescimento do preço com impostos foi -1%, entre os mesmos 

anos. Antes da liberalização, o imposto manteve-se praticamente igual. Porém, depois 

da liberalização, o preço da eletricidade caiu, enquanto os impostos continuaram a 

aumentar, para compensar o desequilíbrio causado.  

Além do imposto, temos de considerar os valores das tarifas praticadas pelas 

empresas fornecedoras de eletricidade (tarifas reguladas) cujos preço são fixados 

anualmente pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). As tarifas de 

acesso às redes, aprovadas pela ERSE e pagas por todos os consumidores de energia 

eléctrica, incluem as tarifas de uso global do sistema, de uso da rede de transporte e de 

uso da rede de distribuição. 

Assim, podemos concluir que, apesar do preço de eletricidade final ter 

aumentado, este deveu-se essencialmente ao aumento do imposto e à introdução de uma 

tarifa regulada ao preço de eletricidade com a liberalização dos mercados de energia, 

limitando as opções dos consumidores face ao consumo de eletricidade.  
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Tabela 8. Coeficientes e elasticidades da variável preço de eletricidade para o 

setor residencial para os diferentes escalões de rendimento. 

 Coeficiente Elasticidade 

ԐE1 1.081100 -0.094056 

ԐE2 0.824505 -0.069776 

Fonte: Autor. 

 

Como podemos observar na tabela 8, as elasticidades do preço de eletricidade 

para o setor residencial, para o primeiro (ԐE1) e segundo (ԐE2) escalões de rendimento, 

apresentam um valor negativo, indicando que, quanto maior for o preço da eletricidade, 

menor é a procura. Deste modo, podemos justificar os valores anteriores através da 

existência de uma relação artificial entre o crescimento do consumo de eletricidade no 

setor residencial e o aumento dos preços de eletricidade para o setor residencial. Ainda 

assim, podemos verificar que as elasticidades tomam os valores mais próximos de zero, 

sugerindo que esta variável não é o principal driver do consumo de eletricidade nas 

habitações portuguesas. 

 

Tal, como podemos verificar anteriormente, a variável preço do gás natural para 

o setor residencial não apresenta significância estatística em qualquer escalão de 

rendimento. Por essa razão, o gás natural não é considerado como uma uma fonte de 

energia substituta da eletricidade. Estes são resultados interessantes, uma vez que, 

juntamente com a eletricidade, o gás natural é uma das principais fontes de energia 

utilizada no setor doméstico. Esta fonte de energia continua a ser utilizada 

principalmente para o aquecimento e em alguns aparelhos de cozinha. No entanto, como 

não conseguimos observar uma correlação significativa entre a procura de eletricidade 

no setor residencial e o preço do gás natural para o setor residencial, podemos admitir 

que o consumo de gás natural não influência negativamente o consumo de eletricidade 

nas habitaçõs portuguesas, tal como alguns estudos em diferentes países sugerem. Este 

fenómeno, deve-se provavelmente à elevada participação de energias renováveis nos 

mercados de energia de Portugal. À medida que as novas tecnologias e suporte 

regulatório permitem que a resposta à procura se expanda para os mercados grossistas 

de eletricidade, espera-se uma competição contínua entre o consumo de gás natural e de 
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eletricidade. Contudo, a resposta à procura também pode-se transformar num bem 

complementar para os recursos renováveis. À medida que o mercado procura formas 

flexíveis para integrar recursos renováveis intermitentes no sistema de transmissão, as 

tecnologias automatizadas de redução de carga podem permitir que os recursos de 

geração renovável integrem-se de forma mais custo-eficiente, transformando a geração 

renovável e a resposta à procura em bens complementares. 

 

Os resultados da variável número médio de residentes nos alojamentos 

familiares clássicos apresentam significância estatística apenas para o primeiro escalão 

de redimento (0-5000€). Esta informação sugere que, apenas em famílias de rendimento 

mais baixo, o número de indivíduos por agregado familiar afeta a procura de 

eletricidade neste setor. Visto que a relação entre a variável explicativa e a variável 

dependente é positiva, podemos concluir que a procura de eletricidade é maior em 

famílias de maior dimensão. Naturalmente, este é resultado esperado, no entanto existe 

uma disparidade entre as classes de rendimento. A falta de significância desta variável 

nos restantes escalões de rendimento não é um resultado inesperado. Muitos autores 

admitem que esta variável não tem um impacte significativo sobre a procura de 

eletricidade no setor residencial. Adicionalmente, alguns autores (Blázquez et al., 2013; 

Wiesmann, D., et al., 2011) verificaram uma correlação negativa entre as variáveis 

explicativa e dependente, admitindo uma possível existência de economias de escala na 

procura de eletricidade quanto maior for o número de indivíduos numa habitação, 

tornando o consumo de eletricidade per capita menor. 

 

Tabela 9. Coeficientes e elasticidades da variável número médio de residentes 

nos alojamentos familiares clássicos para os diferentes escalões de rendimento. 

 Coeficiente Elasticidade 

ԐN1 1.836264 0.085843 

Fonte: Autor. 

 

Na tabela 9 estão presentes as elasticidades do número médio de residentes nos 

alojamentos familiares clássicos para o primeiro escalão de rendimento (ԐN1). 
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A variável explicativa % habitações com idade ≤ 10 anos do total de habitações 

é estatísticamente significativa para o primeiro e segundo escalão de rendimento. Esta 

variável apresenta uma correlação positiva com a variável dependente. Tendo em conta 

que as novas habitações apresentam aparelhos mais eficientes seria de esperar que o 

consumo de eletricidade nestas habitações fosse menor. Contudo, visto que estamos a 

observar habitações de agregados familiares em classes de rendimento mais baixas, este 

poderá não ser o caso. Alé disso, as novas construções são cada vez mais eletrificadas e, 

por esse motivo, poderão contribuir um aumento da procura de eletricidade, face a 

habitações mais antigas que consomem outras formas de energia, como por exemplo, 

gás natural e lenha. 

 

Tabela 10. Coeficientes e elasticidades da variável % habitações com idade ≤ 10 

anos do total de habitações para os diferentes escalões de rendimento. 

 Coeficiente Elasticidade 

ԐI1 0.656640 0.071772 

ԐI2 0.591573 0.062896 

Fonte: Autor. 

 

Na tabela 10 estão presentes as elasticidades do % habitações com idade ≤ 10 

anos do total de habitações para o primeiro (ԐI1) e segundo (ԐI2) escalões de rendimento. 

Como podemos ver, as elasticidades apresentam uma tendência decrescente com o 

aumento dos escalões de rendimento, apesar de apenas o primeiro e o segundo escalões 

de rendimento apresentarem significância estatística. 
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7. Conclusão 

 

A energia é um bem fundamental, necessário ao aumento de qualidade de vida 

dos agregados familiares em Portugal. Em especial, a energia elétrica contribui em 

grande parte para o bem estar das famílias, uma vez que é uma das fontes de energia 

mais utilizadas neste setor, devido, essencialmente, ao seu amplo potencial de 

utilização. Esta forte dependência ao consumo de eletricidade tem aumentado nos 

últimos anos e, por essa razão, este trabalho surge como uma ferramenta inicial para 

entender a realidade que as famílias com rendimentos diferentes enfrentam a partir do 

início do século. Por essa razão, através do estudo realizado, podemos retirar algumas 

conclusões que poderão servir de chave inicial para enfrentar os problemas associados à 

segurança e eficiência energática do país. 

Neste trabalho pretendeu-se observar e interpretar as elasticidades da procura de 

eletricidade para o setor residencial entre o período de 2001 e 2014, utilizando variáveis 

que, dependendo do escalão de rendimento em análise apresentam maior ou menor 

significância para os resultados obtidos. 

Como tal, os resultados indicam que a maioria variáveis explicativas 

selecionadas apresentam significância estatística para os escalões de rendimento mais 

baixos. Este observação já era espectável uma vez que as famílias com menor 

rendimento apresentam uma capacidade de resposta mais baixa a alterações 

económicas, climáticas e demográficas em comparação com as famílias de rendimento 

elevado, onde apenas o PIB per capita aparenta ser a única variável com impacte no 

consumo de eletricidade neste setor.  

Deste modo, as variáveis que apresentam um maior impacte sobre o consumo de 

eletricidade no setor residencial em famílias de rendimento mais baixo, são claramente, 

o preço de eletricidade e a percentagem de habitações com idade inferior ou igual a 10 

anos, pelos motivos apontados na secção anterior. 

Contudo, as variáveis como a temperatura média anual de Portugal Continental 

não apresentam grande impacte sobre o consumo de eletricidade. Tendo sido utilizada 

como proxy ao número de HDD, que por sua vez é mencionada na literatura existente 

como uma variável que influencia o consumo de eletricidade nas habitações, os 

resultados demonstram ser curiosos, no entanto, tal como foi referido anteriormente, a 
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proximidade geográfica ao oceano Atlântico e a distribuição assimétrica das populações 

para regiões mais perto do litoral, poderão mitigar o efeito da variação anual da 

temperatura sobre o consumo de energia elétrica.  

Da mesma forma, podemos verificar que o preço do gás natural para o setor 

residencial não afeta de qualquer maneira o consumo de eltricidade no setor. Portanto, 

podemos assumir que este recurso não é um bem substituto da eletricidade. Esta 

dedução contraria um pouco as observações realizadas por outros autores, no entanto 

como a taxa de penetração do gás natural nas habitações portuguesas não é elevada em 

comparação com a eletricidade este resultado acaba por não ser muito surpreendente. 

Relativamente à variável número médio de residentes nos alojamentos 

familiares clássicos, podemos verificar que não apresenta grande influência sobre o 

consumo de eletricidade como já seria de esperar. 

A variável preço de eletricidade para o setor residencial apresentou um dos 

resultados mais interessantes do ponto de vista da eficiência energética, uma vez que o 

imposto indexado ao preço, pelos agentes responsáveis pelo regulamento da política 

energética, foi uma das medidas principais para a promoção de eficiência energética no 

país. Os resultados sugerem que estes agentes devem reformular as políticas 

relacionadas com o preço da eletricidade no setor residencial, visto que, apesar do 

aumento do preço, o consumo de eletricidade neste setor continou a aumentar, sendo 

este o resultado contrário ao desejado. Por esse motivo, na adoção de uma política 

energética que venha a corrigir os erros existentes em matéria da eficiência energética, 

devem ser considerados os hábitos adquiridos pelos consumidores, que, especificamente 

em Portugal, tendem a prevalecer a mudanças radicais. 

 

Este trabalho esteve um pouco limitado à disponíbiliade de dados estatísticos, 

que acabou por não tornar possível uma análise mais extensa quer a nível do número de 

variáveis como do espaço temporal estudado. Futuramente, seria interessante 

aprofundar este estudo nesse aspeto, o que possibilitaria o desenvolvimento de um 

modelo mais preciso e com informações mais ricas, para poder retirar conclusões menos 

ambíguas. Deverão ser introduzidas novas variáveis que complementem o modelo 

utilizado, sobretudo relativamente ao preço da energia elétrica para enteder melhor o 

impacte da variável sobre o consumo do mesma. Estas alterações potenciariam uma 
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melhor compreensão do funcionamento do mercado de energia português, podendo 

retirar conclusões que possam servir de ferramentas introdutórias à adoção de uma 

política energética mais eficiente.  
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Apêndices 

 

Apêndice I: Output da regressão do consumo de eletricidade no setor residencial para o 

escalão de rendimento 0-5000€ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apêndice II: Output da regressão do consumo de eletricidade no setor residencial para o 

escalão de rendimento 5001-10000€ 
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Apêndice III: Output da regressão do consumo de eletricidade no setor residencial para 

o escalão de rendimento 10001-13500€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice IV: Output da regressão do consumo de eletricidade no setor residencial para 

o escalão de rendimento 13501-19000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

46 

Apêndice V: Output da regressão do consumo de eletricidade no setor residencial para o 

escalão de rendimento 19001-27500€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice VI: Output da regressão do consumo de eletricidade no setor residencial para 

o escalão de rendimento 27501-32500€  
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Apêndice VII: Output da regressão do consumo de eletricidade no setor residencial para 

o escalão de rendimento 32501-40000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apêndice VIII: Output da regressão do consumo de eletricidade no setor residencial 

para o escalão de rendimento 40001-50000€ 
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Apêndice IX: Output da regressão do consumo de eletricidade no setor residencial para 

o escalão de rendimento 50001-100000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apêndice X: Output da regressão do consumo de eletricidade no setor residencial para o 

escalão de rendimento 100001-250000€ 
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Apêndice XI: Output da regressão do consumo de eletricidade no setor residencial para 

o escalão de rendimento 25000+€ 
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Anexos 

 

Anexo I: Variável dependente 

Ano CER1 CER2 CER3 CER4 CER5 

2001 2 181 750 396,38 3 131 373 122,75 1 448 324 551,74 1 377 773 295,45 1 044 237 875,97 

2002 2 242 360 836,63 3 347 637 080,53 1 545 488 352,23 1 483 108 434,51 1 141 833 284,01 

2003 2 323 947 360,69 3 489 598 727,96 1 595 656 583,11 1 531 957 142,20 1 191 130 055,96 

2004 2 183 464 281,57 3 697 510 407,68 1 690 056 177,06 1 653 044 574,42 1 300 447 298,96 

2005 2 250 859 061,67 3 955 251 119,11 1 800 550 957,90 1 768 775 077,85 1 410 114 157,78 

2006 2 166 398 534,45 3 914 106 202,64 1 857 602 392,33 1 845 618 279,93 1 482 379 774,07 

2007 2 093 084 937,76 3 980 995 713,30 1 933 116 108,59 1 959 376 033,93 1 592 122 683,15 

2008 1 848 940 629,49 3 874 872 044,08 1 905 314 393,46 1 951 447 913,88 1 603 291 283,12 

2009 1 932 969 271,17 4 057 940 175,58 2 001 352 495,80 2 050 289 545,77 1 714 320 982,85 

2010 1 955 887 970,46 4 150 648 144,28 2 023 368 577,61 2 099 464 187,46 1 757 061 565,17 

2011 1 856 650 051,61 3 970 705 306,27 1 933 989 035,01 2 008 889 467,28 1 684 518 569,26 

2012 2 034 810 718,56 4 157 307 958,30 1 757 116 444,09 1 789 916 458,32 1 389 960 206,91 

2013 2 068 286 641,39 3 895 620 828,24 1 625 090 362,19 1 605 037 168,49 1 345 687 400,25 

2014 2 075 632 158,89 3 731 272 307,76 1 566 064 416,23 1 551 603 895,35 1 292 983 488,14 

 

Ano CER6 CER7 CER8 CER9 CER10 

2001 333 170 301,34 342 950 251,47 274 135 914,32 400 239 895,38 81 434 384,81 

2002 377 943 636,72 375 804 415,17 306 729 576,66 458 867 098,75 93 954 501,54 

2003 391 169 929,62 395 142 647,25 319 650 135,60 486 022 981,66 101 629 241,18 

2004 430 880 969,58 438 637 959,07 354 334 372,68 549 304 714,28 122 444 441,63 

2005 463 199 981,90 470 869 312,91 386 165 943,25 592 441 867,84 130 575 427,22 

2006 485 011 026,97 485 211 845,02 409 967 093,96 614 405 774,32 132 631 461,79 

2007 516 598 642,71 522 753 359,42 438 637 901,37 662 897 962,65 148 816 207,49 

2008 512 883 005,87 522 514 543,24 430 655 248,16 643 125 739,44 138 674 333,42 

2009 557 073 916,10 559 896 797,07 461 900 758,42 693 541 615,54 147 240 983,85 

2010 575 010 764,20 578 641 525,93 474 804 195,61 712 629 831,13 149 223 386,56 

2011 537 853 115,72 555 358 948,22 435 753 682,86 638 630 092,36 123 505 784,57 

2012 449 387 080,14 433 141 790,08 332 684 771,57 460 886 868,62 85 860 352,73 

2013 426 963 785,06 441 128 864,33 336 947 226,69 479 701 127,61 81 169 776,02 

2014 409 859 650,20 412 523 491,53 327 506 042,37 454 907 857,03 79 789 718,66 

 

Ano CER11 

2001 9 143 601,38 

2002 8 241 575,25 

2003 9 566 064,76 

2004 12 165 257,07 

2005 13 314 851,57 

2006 12 929 138,51 

2007 14 685 829,62 

2008 11 798 414,85 

2009 11 389 074,86 

2010 10 929 114,57 

2011 8 914 226,84 

2012 6 929 294,68 

2013 5 542 327,73 

2014 5 576 400,83 
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Nota: CERn – Consumo de eletricidade no setor residencial para o n escalão de 

rendimento, em €. 

 

Anexo II: Variáveis explicaticas 

Ano P T E G N I 

2001 13 107,30 14,9 0,1262 0,026028 2,9 9,591547 

2002 13 688,70 15 0,1286 0,023652 2,9 10,45845 

2003 13 974,60 15,4 0,1322 0,024156 2,8 11,18078 

2004 14 533,90 14,9 0,135 0,021456 2,8 11,49981 

2005 15 105,00 15,2 0,1381 0,022788 2,8 11,78687 

2006 15 799,70 15,9 0,141 0,028836 2,8 12,03207 

2007 16 643,10 15,2 0,15 0,02934 2,7 12,09312 

2008 16 941,60 15 0,1482 0,032868 2,7 11,92384 

2009 16 601,40 15,2 0,1508 0,03708 2,7 11,55989 

2010 17 017,70 15,4 0,1584 0,0288 2,7 11,00579 

2011 16 686,30 15,9 0,1654 0,035892 2,6 10,4039 

2012 16 015,30 14,9 0,1993 0,049248 2,6 9,233441 

2013 16 282,30 15,8 0,2081 0,051552 2,6 7,989487 

2014 16 640,50 17,6 0,2175 0,052488 2,6 7,053627 

 

Nota: 

P – PIB per capita (a preços contantes, ano base 2011), em €. 

T – Temperatura média anual de Portugal Continental, em ºC. 

E – Preço de eletricidade para o setor residencial, em €. 

G – Preço do gás natural para o setor residencial, em €. 

N – Número médio de residentes nos alojamentos familiares clássicos. 

I – % habitações com idade ≤ 10 anos do total de habitações. 


