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Exmo Senhor 

Deputado Dr. Nuno Fazenda 

Comissão de Ambiente, Energia e  

Ordenamento do Território 

 

Data: 26 de fevereiro de 2021 

N. Refª : PARC-000029-2021  

 

Assunto: Projeto de Lei 673/XIV - Regime extraordinário de regulamentação do sector 

do gás de petróleo liquefeito de uso doméstico 

 

Tendo tido conhecimento da iniciativa acima mencionada, junto enviamos os nossos 

comentários, mantendo-nos ao dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais, 

 

Com os meus melhores cumprimentos,  

 

A Diretora Geral 

 

(Ana Cristina Tapadinhas) 
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A DECO considera bastante positiva a iniciativa do Grupo Parlamentar “PCP”, no que 

respeita à proposta de regulamentação do sector do gás de petróleo liquefeito de uso 

doméstico. Com efeito, tem a DECO nos últimos anos dado um enfoque a esta 

temática e alertando para os problemas decorrentes das diferenças de preços entre os 

mercados espanhol e português, bem como entre o gás natural e o GPL. Fazemos 

apenas notar que apesar do aquecimento nos dias frios ter sido bastante intensificado, 

consideramos que o principal motivado de aumento de consumo durante o 

confinamento passa por mais refeições cozinhadas e água quente sanitária, com a 

consequente subida de consumo.  

 

No que se refere à definição de margem máxima grossista e de distribuição, alertamos 

o grupo parlamentar para a necessidade de existência de um sistema de vigilância para 

a medida ser eficaz. Com efeito, e devido à pandemia, temos atualmente uma 

definição de preços máximos e o que se verificou, na prática, foi o aumento das taxas 

de entrega.  

 

Salientamos, ainda a necessidade de se proceder a uma reflexão no que respeita à 

proposta de definição de preços com referência a mercados externos. Com efeito, 

antevemos alguns problemas de litigância ao se considerar uma solução de preço 

administrativo, ao invés do mercado liberalizado, fora do estado de emergência. Neste 

caso, consideramos que poderia ser opção a definição de uma fórmula e metodologia 

endógena a Portugal para fixação de preços. Na realidade, boa parte dessa fórmula já 

existe vertida nos  preços de referência, faltando apenas o final da cadeia após o 

enchimento das garrafas. 

 

Conforme defendemos noutras ocasiões, e por se tratar de uma situação em que o 

mercado ou regulação por si não irá resolver o problema bem como o desafio da 

descarbonização que existe, a solução passa por eletrificar consumos endereçando 

desta forma resposta a ambas as situações. 


