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CONSULTÓRIO DO CONSUMIDOR / DECO
"Gás de botija - Os preços do gás são todos iguais?”

  

A DECO INFORMA…

Actualmente, o gás ainda é a energia mais usada em Portugal para cozinhar e aquecer a água
nos lares. Dos diferentes tipos de gás, as botijas de butano são as mais usadas.

  

Muito embora nos últimos 2 anos tenha aumentado a quantidade de utilizadores de gás natural,
as botijas continuam a ser a ser uma constante na maioria das casas. No entanto, apesar da
sua maior utilização, também é a fonte de energia mais penalizadora para os consumidores no
que toca a custos e aumentos.

  

Ao compararmos o custo por kWh dos clientes de gás natural com os que usam gás butano
verificamos que os aumentos foram bastante superiores e, em 2012, o gás butano custava
perto do dobro do gás natural.

  

Para verificar se era possível poupar, pesquisámos os custos das botijas de gás butano e
propano em 18 capitais de distrito e verificámos que numa mesma cidade a variação entre os
preços oscila entre poucos cêntimos, concluindo acerca da dificuldade para o consumidor em
encontrar preços mais baratos perto do local onde vive.
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As conclusões deste estudo levam-nos a exigir à Autoridade da Concorrência uma nova
investigação aprofundada ao mercado do gás engarrafado, para apurar o real grau de
concorrência, com propostas de medidas correctivas.

  

Não devemos esquecer, também, a análise sobre a composição do preço que leva a que os
consumidores portugueses paguem um preço muito superior ao cobrado em Espanha.

  

É ainda importante que o Governo aproxime o regime legal do gás engarrafado ao dos serviços
públicos essenciais, reconhecendo o gás de botija como um serviço de interesse geral.

  

Dado o gás ser a única fonte de energia à disposição de muitos consumidores, é fundamental
baixar a taxa de IVA. Não faz sentido cobrar 23% num bem tão fundamental para a vida diária
dos consumidores.
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