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Ex.mo Sr.Presidenteda Assembleiada República

Depoisde o PartidoSocialDemocratater questionadoo Governono passadodia 18sobreas dúvidasdos
consumidoresrelativamenteà qualidadedoscombustíveis,o Governoproduziualgumasdeclaraçõesque
contudonão dissiparamas questões,muitopelocontrário.
Na comunicaçãosocialde dia 20 de Maio,sob o titulode «Governoasseguraqualidadedoscombustíveis
de marcabranca»o jornal«Público»noticiavao seguinte:

«Depoisda polémicadosúltimosdiasemtomodoscombustíveis
de marcabranca,o Governo
veio hoje garantira qualidademínimado gasóleoe gasolinaque são vendidosem alguns
hipermercados.
Emdeclarações
à TSF,fontedo Ministério
da Economia
assegurou
quea qualidademínimados
combustíveis
de marcabrancaà vendano mercadoestágarantida,dizendoreceberde trêsem
três meses informações sobre os controlos encomendados a laboratórios.
Contudo,a AssociaçãoNacionalde Revendedoresde Combustíveis(ANAREC)afirmouà mesma
rádio não ter conhecimentode qualquer análise e, depois de acusar as gasolinas dos
supermercadosde faltade qualidade,pedeagoraestudosparaesclarecertodasas dúvidas.

o mesmoapelofoi feito ontempelaAssociaçãode Defesados Consumidores
(Deco),que
defendea necessidade
deefectuaranalisesparapôrumpontofinalnapolémica.
Fonteoficialdo Ministérioda Economiaexplicouà TSFquea qualidadedoscombustíveis
de
marcabrancaé analisada
segundocritériosambientais
e químicosprevistosnalei.
A fiscalizaçãoé feita pela Direcção-Geralde Energiae Geologia(DGEG),que recebede três em
três meses informaçõessobre os controlosdos combustiveisrealizadospor laboratórios.Os
testessão feitosquatrovezesporano,garanteo ministério.
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A ANARECdiz desconhecer
qualqueranáliseda DGEGe reiteraque o gasóleoe gasolina
vendidosnossupermercados
têmpiorqualidade
e podemafectarosmotoresdosautomóveis.
Esta ideiaé, contudo,recusadapelo presidenteda AssociaçãoNacionaldas Empresasde
ReparaçãoAutomóvel(ANECRA).AntónioFerreiraNunesgarantedesconhecerqueixasde
condutores
pelaalegadafaltadequalidade
doscombustíveis
demarcabrancae dizqueninguém
podepôremcausaestesprodutos
comrigorcientífico.
Estaopiniãoé tambémpartilhadapelaAssociaçãoPortuguesa
das Empresasde Distribuição
(APED),quecongrega
ascadeiasdehipermercados.»

Verificandoqueestá instaladaa confusãoe a polémicacontinuasemqueo Governodesempenheo papel
de garanteperantea população,nãoé possíveldeixaremclaroa situaçãoem nomedo interessedos
cidadãosconsumidoresque pagamos seusimpostosesperandoque o Estadoretribuacoma fiscalização
do mercado.

Porqueestamatériacontinuaa preocuparos consumidores
que diariamente
se confrontamcomesta
situaçãoclaramente
lesivadosseusinteresses
semqueo Estadocumpraa suaobrigaçãode informare
esclarecer,fazendocumprira lei e penalizando
infractores,
vêmos deputado(s)
abaixo-assinado(s)
do
GrupoParlamentar
do PartidoSocial-Democrata,
vem (vêm)requerera V. Exa.se dignesolicitarao
Governoatravésdo Ministério
da Economia
e Inovação,
e ao abrigodo dispostonasalíneasd) e e) do
artigo156° daConstituição
Portuguesa
edaalíneae)don.o1doartigo4.°doregimento
daAssembleia
da
República,respostaàs seguintesquestões:

1. Quando foram realizados estudos laboratoriais ou outros sobre a qualidade
dos combustíveis?
2. Quando vai o Governo divulgar os resultados dos referidos estudos e
análises?
3. Sabendo que alguém estará a dar informações incorrectas ao mercado, quais as
medidas que tomou ou vai tomar no sentido de repor a verdade da informação e a
sanção dos faltosos?

Paláciode SãoBento,21 de Maiode 2009.

O(s)Deputado(s)

(JorgeCosta)

