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Interpelação escrita 

 

Aumentos constantes dos preços dos produtos de petróleo 

 

A sociedade de Macau está sempre a criticar o facto de os preços dos produtos 

de petróleo serem rápidos a subir e lentos a descer. Em Março do ano passado, o 

Governo, em resposta às solicitações da sociedade, interveio no mercado dos 

combustíveis, e os preços dos produtos de petróleo reduziram, durante um certo 

intervalo de tempo, produzindo efeitos directos e evidentes quer na redução adequada 

da inflação quer no alívio da pressão sentida pelos residentes no seu dia-a-dia. Porém, 

o “bom ambiente” não se prolongou por muito tempo, porque a partir das reduções 

verificadas entre Agosto e Setembro do ano passado, o preço médio dos combustíveis 

para veículos registou 21 oscilações, todas elas aumentos. O preço da gasolina sem 

chumbo e do gasóleo com baixo teor de enxofre aumentaram para 11,05 e 12,44 

patacas, respectivamente, e em comparação com os preços verificados no início de 

Junho do ano passado, os preços já subiram 10,27% e 9,30%, respectivamente. A 

contínua subida dos preços nos últimos seis meses, ainda que não tivesse havido 

aumentos em Março, faz com que os cidadãos sintam cada vez mais pressão, devido 

ao aumento dos encargos no seu quotidiano, levando-os a questionar a razoabilidade 

do preço do petróleo. 
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Neste momento, Macau ainda vive um ambiente de epidemia, a economia 

aguarda recuperação, e muitos residentes deparam-se com o desemprego e com 

dificuldades de sobrevivência, situações que não são de todo boas, e o plano “manter 

o emprego, estabilizar a economia, cuidar do bem-estar da população” está apenas a 

entrar na fase de concretização. Neste momento, os preços dos combustíveis, que 

são produtos de primeira necessidade, apresentam constantes oscilações, afectando 

directamente o bem-estar da população e a recuperação económica em geral. Assim 

sendo, as autoridades não podem deixar de prestar a devida atenção ao assunto, 

devem tomar medidas activas para estabilizar os preços do petróleo, no sentido de os 

manter num intervalo razoável, assegurando desse modo o bem-estar da população 

e a prossecução dos objectivos socioeconómicos. 

Nestes termos, a fim de contribuir para melhorar o bem-estar da população e para 

acelerar a recuperação económica, interpelo a Administração sobre o seguinte: 

1. Em relação aos combustíveis, o preço médio da importação de gasolina sem 

chumbo verificou descidas em Outubro e Novembro do ano passado, e o 

preço do diesel de baixo teor de enxofre verificou descidas entre Dezembro 

do ano passado e Fevereiro do corrente ano, portanto, os preços da gasolina 

deviam reduzir ou pelo menos manter-se inalterados, mas o que aconteceu 

na realidade ficou muito aquém do que se esperava, porque os referidos 

preços não desceram, antes pelo contrário, subiram. Os serviços competentes 
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afirmaram que iam continuar a prestar atenção às oscilações dos preços dos 

combustíveis no mercado. Assim sendo, vão acompanhar a situação e 

apresentar justificações, com vista a eliminar as preocupações da sociedade? 

Numa perspectiva de longo prazo, o Governo deve ponderar a criação de um 

mecanismo permanente para a divulgação de informações, a fim de eliminar 

as dúvidas da população. Vai fazê-lo?  

2. Desde a intervenção do Governo no mercado de combustíveis, em Março do 

ano passado, ou seja, há mais de um ano, os preços médios dos produtos 

sofreram 40 oscilações, entre as quais 25 foram subidas e 15 foram descidas. 

Os fenómenos de “aumento frequente e redução rara do preço dos 

combustíveis” e de “aumento rápido e diminuição lenta dos preços” mantêm-

se, afectando o bem-estar da população e a recuperação económica. Face ao 

exposto, em relação à avaliação da fiscalização sobre os preços do petróleo, 

o que é que os serviços competentes vão fazer para fiscalizar eficazmente os 

preços, que têm vindo a aumentar nestes últimos tempos?  

3. Para acabar com os fenómenos estranhos de “aumento rápido e redução 

lenta” e “aumento frequente e redução rara” dos preços dos produtos de 

petróleo, o ponto-chave é criar um mecanismo científico de fixação dos preços, 

criar um ambiente de concorrência justa no mercado e reforçar a 

regulamentação e supervisão do mercado dos produtos petrolíferos. O 

Governo afirmou que ia estudar a optimização do regime de fiscalização do 

mercado, por exemplo, estudar a possibilidade de tomar como referência o 
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mecanismo de ajustamento directo das tarifas aplicado noutras regiões. Qual 

é o ponto de situação dos trabalhos relativos a esta matéria?  
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