Consumo de Energia no Sector Doméstico

Em 2010 realizou-se em todo o território nacional (Continente, Região Autónoma dos Açores e
Região Autónoma da Madeira) o Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico e teve como
principal objectivo recolher dados sobre o consumo de energia no sector doméstico em Portugal. A
informação recolhida permitiu obter-se um conhecimento actualizado do consumo das várias fontes de
energia neste sector, a sua desagregação por tipo de uso final (aquecimento e arrefecimento do
ambiente, aquecimento de águas, cozinha, etc.) e das despesas dos agregados familiares relacionadas
com o consumo energético.

Notas metodológicas
1. Períodos de referência:
•

Em termos globais, a informação recolhida no Inquérito ao Consumo de Energia no
Sector Doméstico correspondeu ao período de Outubro de 2009 a Setembro de 2010;

•

Inverno/Aquecimento do ambiente: Dezembro de 2009 a Março de 2010;

•

Verão/Arrefecimento do ambiente: Junho a Setembro de 2010.

2. A amostra definida para o presente inquérito é representativa dos alojamentos familiares
clássicos do território nacional (Continente e Regiões Autónomas) e foi Seleccionada a partir de
uma base de amostragem denominada Amostra-Mãe que, por sua vez, foi seleccionada a partir
dos dados do Recenseamento da População e Habitação de 2001.
3. Os consumos totais de Electricidade e Gás natural tiveram por base facturas e despesas
mensais, que permitiram a extrapolação anual. Por outro lado, os consumos por tipo de uso
basearam-se nos equipamentos que utilizam estes tipos de energia nas diferentes utilizações
domésticas.
4. Os consumos de GPL garrafa butano e GPL garrafa propano tiveram por base o número de
garrafas consumidas por ano, incluindo as garrafas consumidas para aquecimento do ambiente
quando aplicável.
5. Os consumos de Lenha tiveram por base as quantidades utilizadas entre Outubro de 2009 e
Setembro de 2010.
6. Os consumos de Carvão, Gasóleo (alojamento) e Gasóleo de aquecimento tiveram por base as
quantidades adquiridas entre Outubro de 2009 e Setembro de 2010.
7. Os consumos de energia Solar térmica tiveram por base os m2 de painel instalados.
8. Os consumos de Gasóleo (veículos), Gasolina e Mistura tiveram por base as despesas mensais
ou quantidade de litros abastecidos mensalmente.

