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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

Recolha de informações sobre os preços dos produtos petrolíferos, os 

recursos humanos do Conselho de Consumidores e o aperfeiçoamento da lei 

sobre os direitos e interesses do consumidor 

 

Segundo as informações divulgadas pela Direcção dos Serviços de Economia e 

Desenvolvimento Tecnológico, no final de Outubro de 2020, o preço médio das 

importações de gás de petróleo liquefeito (GPL) era de 4,4 patacas por quilograma1, 

e o preço médio da venda a retalho era cerca de 15 patacas por quilograma2; em 

Novembro de 2021, o preço médio das importações de GPL era de 7,4 patacas por 

quilograma3 , e o preço médio da venda a retalho era cerca de 20 patacas por 

                                            
1  Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau: “Dados e Estatísticas (preços dos produtos de petróleo)”, “Dados de 

Importação de Combustíveis de Macau (Outubro de 2020)”, 

https://www.dsedt.gov.mo/public/data/fuel/import3/attach/6cbe527ffe4566f6d91949af68951f110d19d1

23/tc/fuel_importdata_2020_10_tc.pdf?ts=1604937600000.  
2  Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau: “Dados e Estatísticas (preços dos produtos de petróleo)”, “Preço de 

venda a retalho do gás de petróleo liquefeito e tabela de ofertas preferenciais (26 de Outubro de 2020)”, 

https://www.dsedt.gov.mo/public/data/oil/price/attach/9b1e28f32aa642a05078bfd6ce1f2c2f9953bd61/t

c/gas_favorprice2021.xlsx?ts=1636041600000. 
3  Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau: “Dados e Estatísticas (preços dos produtos de petróleo)”, “Dados de 

Importação de Combustíveis de Macau (Novembro de 2021)”, 

https://www.dsedt.gov.mo/public/data/fuel/import3/attach/b1ed8fc91f16947edbf6a3aa453e6bc61cc578

21/tc/fuel_importdata_2021_11_tc.pdf?ts=1639065600000.  



 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐01‐07‐Lei Leong Wong (P) – VC‐APN  2 

quilograma4. Se se fizer o cálculo por percentagem, o preço médio das importações e 

da venda a retalho registou um aumento de 68,2% e 33,3%, respectivamente, sendo 

de referir que o preço das importações registou uma subida mais elevada devido à 

sua base, que é mais pequena. Se se fizer o cálculo conforme os valores efectivos, o 

preço médio das importações aumentou 3 patacas por quilograma, e o preço médio 

da venda a retalho subiu para 5 patacas por quilograma. Por exemplo, no final de 2020, 

o preço médio da venda a retalho de uma botija de GPL com 13,5 quilogramas era 

cerca de 200 patacas, mas no final do ano passado subiu para 270 patacas. Assim 

sendo, muitos residentes questionam o aumento dos preços dos produtos petrolíferos. 

O impacto contínuo da epidemia e a subida dos preços dos produtos petrolíferos 

estão a agravar a pressão da população. Em Macau, vigora o regime económico de  

mercado livre, mas se o preço de um bem de primeira necessidade está sempre num 

nível irrazoável, as despesas quotidianas da população são directamente afectadas e 

os custos operacionais de muitos sectores aumentam, custos estes que vão acabar 

por ser transferidos para os consumidores, portanto, são da total responsabilidade do 

Governo apurar se o preço do bem de primeira necessidade em causa, que 

dificilmente é substituível por qualquer outro bem, é razoável, e, consoante a situação 

em concreto, proceder à devida regulamentação. 

A Lei de protecção dos direitos e interesses do consumidor entrou em vigor em 1 

                                            
4  Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau: “Dados e Estatísticas (preços dos produtos de petróleo)”, “Preços 

actuais do gás de petróleo liquefeito e tabela de ofertas preferenciais (4 de Novembro de 2021)”, 

https://www.dsedt.gov.mo/public/data/oil/price/attach/7aa92be93ccc8ed6695537432f99b0d5/tc/gas_fa

vorprice.pdf?ts=1636041600000. 
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de Janeiro deste ano, e prevê expressamente que “no intuito de proteger os interesses 

económicos do consumidor, quando os preços dos bens fornecidos ou dos serviços 

prestados ao consumidor se encontrem em situações de oscilação acentuada ou 

injustificadamente elevados, o CC pode, para efeitos de investigação e estudo sobre 

a formação dos preços em causa, proceder à recolha das informações que forem 

necessárias, as quais devem ser actuais, objectivas e completas”5 , facultando à 

autoridade administrativa uma base e fundamentos legais para o apuramento da 

razoabilidade dos custos e dos preços dos bens.  

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

1. Segundo muitos residentes, os preços dos produtos petrolíferos têm-se 

mantido irrazoavelmente elevados. Assim, o Governo deve activar, nos termos da Lei 

de protecção dos direitos e interesses do consumidor, o mecanismo de recolha de 

informações, no sentido de investigar e estudar a formação do preço de produtos 

petrolíferos, e exigir aos respectivos operadores comerciais que forneçam 

informações mais actuais, objectivas e completas, nomeadamente, sobre os custos 

dos recursos humanos e das rendas e a fixação dos preços de venda, por forma a 

permitir que o Governo e a sociedade ajuízem a razoabilidade dos preços dos 

produtos petrolíferos. Vai fazê-lo? 

2. A Ordem Executiva n.º 56/2021, publicada no Boletim Oficial da RAEM, de 13 

de Dezembro de 2021, alterou o quadro de pessoal do Conselho de Consumidores e 

aditou 15 lugares para inspectores, com vista à sua articulação com as novas 

                                            
5 N.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 9/2021, Lei de protecção dos direitos e interesses do consumidor. 
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competências atribuídas ao Conselho pela Lei de protecção dos direitos e interesses 

do consumidor. No entanto, até ao momento, ainda não foi aberto qualquer processo 

de recrutamento. Quantos inspectores existem no Conselho de Consumidores? O 

Governo vai recorrer ao mecanismo de mobilidade para aliviar, temporariamente, as 

necessidades de recursos humanos? A fim de assegurar a concretização eficaz dos 

trabalhos respectivos, quando é que o Governo vai realizar o concurso público? 

3. Com base na Lei de protecção dos direitos e interesses do consumidor, que já 

está oficialmente em implementação, o Governo deve estudar e promover os 

trabalhos legislativos relativos à lei contra o monopólio e à lei da concorrência, por 

forma a reduzir fenómenos irrazoáveis como o oligopólio e a prática de cartel, 

garantindo a concorrência leal no mercado e os direitos e interesses do consumidor. 

Vai fazê-lo? 

 

7 de Janeiro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 

Lei Leong Wong 


