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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Preço e rigor na medição dos combustíveis  

Os combustíveis são produtos essenciais para a vida quotidiana da 

população e um dos principais factores que influenciam todos os preços, e o 

seu preço de venda e o rigor na medição têm uma relação directa com os 

interesses dos residentes e da sociedade. Devido aos recentes conflitos entre 

a Rússia e a Ucrânia, o preço do petróleo bruto no mercado internacional 

disparou, o preço do petróleo em Macau bateu um novo recorde histórico, e os 

residentes estão a sofrer. Deste modo, solicito ao Governo que reveja o actual 

regime de fiscalização e tome como referência o modo de exploração do gás 

natural, da água e da electricidade em Macau, estude activamente a integração 

dos produtos petrolíferos nos serviços de utilidade pública, crie um mecanismo 

de ajustamento e controlo dos preços do petróleo e, através das respectivas 

medidas, reduza os preços dos combustíveis, com vista a assegurar a 

qualidade de vida da população. 

Nos últimos anos, perante a reivindicação forte da sociedade sobre a 

redução dos preços dos combustíveis, o Governo desenvolveu muitos 

trabalhos, por exemplo, através do “Posto das Informações 

de Preços dos Combustíveis de Macau”, actualiza periodicamente os preços 

dos diversos tipos de combustíveis e aumentou a transparência das 

informações. Contudo, os fenómenos de "grande aumento e pouca redução" e 
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"subida rápida dos preços e descida lenta" não registaram, até hoje, qualquer 

mudança. Por exemplo, o preço da gasolina sem chumbo subiu mais de vinte 

vezes nos últimos dois meses e nunca desceu, o preço do petróleo atingiu, 

nestes últimos dias, um valor recorde de 13,65 patacas, e o preço médio por 

dia ultrapassou o valor mais elevado registado nos últimos nove anos, que foi 

de 13,14 patacas. A Lei de protecção dos direitos e interesses do consumidor 

entrou em vigor no dia 1 de Janeiro do corrente ano, mas só com esta lei nem 

sempre se consegue ajustar e controlar os preços do petróleo. 

Além disso, o Governo procede, anualmente, à inspecção aleatória da 

exactidão dos contadores instalados nos postos de gasolina, mas, ao longo 

dos anos, têm sido detectadas anomalias, o que pode prejudicar os direitos e 

interesses dos consumidores. Segundo os resultados divulgados no ano 

passado, entre as 20 amostras, 6 não atingiram os critérios, 2 reprovaram no 

teste de exactidão (isto é, o valor medido era inferior ao valor mostrado no 

contador da bomba de gasolina) e 4 reprovaram no teste de repetibilidade. 

A fim de proteger os direitos e interesses dos consumidores, promover o 

desenvolvimento saudável do sector e estabilizar o desenvolvimento social, 

interpelo sobre o seguinte: 

1. Os combustíveis são bens de primeira necessidade, incluem-se no 

âmbito dos serviços de utilidade pública, tal como a água, a 

electricidade, os autocarros e os táxis, entre outros. Embora o Governo 

tenha afirmado, recentemente, que ainda não tem nenhum plano para 
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integrar os combustíveis nos serviços de utilidade pública, as actuais 

medidas não conseguem, de forma eficaz, ajustar e controlar os preços 

do petróleo. Tendo em conta a evolução da situação, há que iniciar um 

estudo para integrar os produtos petrolíferos nos serviços de utilidade 

pública, criando um mecanismo de ajustamento e controlo dos preços 

do petróleo, com vista a assegurar a qualidade de vida da população. 

Isto é possível? 

2. Os problemas com a medição dos contadores instalados nos postos 

de gasolina são frequentes. Será que existem irregularidades 

associadas às operações manuais? De que medidas dispõe o Governo 

para proteger, integralmente, os direitos e interesses dos 

consumidores? 
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O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Leong Sun Iok 


