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A publicação do Decreto-Lei n.!! 66/20101 estabelece o procedimento aplicável à extinção das tarifas
reguladas de venda de gás natural a clientes finais, com consumos anuais superiores a 10 000 m3, e
procede à alteração da legislação que serve de base à organização e funcionamento do Sistema
Nacionalde GásNatural:Decreto-Lei n.!! 30/2006,de 15de Fevereiro,e Decreto-Lei n.!! 140/2006, de 26
de Julho. Esta alteração legislativa veio sujeitar os clientes dos comercializadores de último recurso
retalhista à obrigação de serem abastecidos no mercado liberalizado, através de um comercializador ou
por importação directa.

A 15 de Junho, a Entidade Reguladora dos Serviços Energético -ERSE, através do Despacho 10423/2010,

definiu um novo tarifário para estes consumidores. O aumento das tarifas, na conjuntura actual, cria
dificuldades acrescidas aos sectores de actividade económica onde as estruturas de custos operacionais
têm uma forte componente energética, no caso em apreço nos custos associados ao consumo de gás
natural. As indústrias cerâmicas, vidreira e têxtil, entre outras, são particularmente afectadas.

As PMEs são as mais atingidas, as do sector cerâmico estimam o aumento das tarifas de rede de gás
natural em cerca de 84 por cento, aumento que na prática agrava os custos energéticos das empresas
consumidoras em percentagens que variam entre os 10 e os 20 por cento.

Não obstante as alterações introduzidas de liberalização do mercado de gás natural, e o facto da
promoção da livre escolha dos fornecedores por parte dos consumidores industriais de gás resultarem da
transposição para a ordem jurídica portuguesa de directivas europeias, importa acautelar o impacto
destas medidas e garantir que não condicionem o desempenho das empresas que competem num
mercado cada vez mais globalizado.

A actividade do sector cerâmico e vidreiro é essencial na indústria nacional. As exportações deste sector
cresceu em média entre 2002 e 2009, quatro por cento ao ano, ou seja, o dobro do crescimento médio
anual das exportações totais em igual período (fonte do INE), para além de garantirem muitos milhares
de postos de trabalho. As consequências de um aumento das tarifas de gás vem criar uma situação que
coloca em causa a estabilidade deste sector com consequências, na actual conjuntura financeira,
económica e social, muito gravosa.

Considerando o exposto, os deputados signatários vêm por intermédio de V.Ex.! perguntar ao Sr
Ministro da Economia e Inovação:
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1. Tem o Ministério da Economia e Inovação algum estudo do impacto na indústria cerâmica, têxtil
e outras, na conjuntura actual, da liberalização do mercado do gás na indústria? Qual?

2. Tem o Ministério da Economia e Inovação algum estudo dos efeitos que o aumento das tarifas
de gás natural para os consumidores industriais com consumos anuais superiores a 10000 m3
provoca nos vários sectores da indústria? Qual

3. Tem o Ministério da Economia e Inovação a avaliação das consequências que o aumento das
tarifas de gás natural para os consumidores industriais com consumos anuais superiores a 10
000 m3provoca nos vários sectores da indústria? Qual

4. Pretende o Governo aplicar medidas de mitigação do efeito do aumento do preço do gás?

Palácio de São Bento, 8 de Outubrode 2009.
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