ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EMPRESAS PETROLÍFERAS
O preço dos combustíveis – a verdade dos números
“Os preços são todos iguais”
Uma das afirmações recorrentes é a de que os preços praticados pelas empresas
petrolíferas são todos iguais. Se isto é claramente falso, considerando o território
nacional, como o demonstram os relatórios trimestrais da Autoridade da Concorrência,
também não corresponde à realidade, mesmo que se restrinja o território em análise.
Assim, na quinta Informação desta série, escolhemos como exemplos os preços
publicados no site da DGEG nos Municípios de Lisboa e de Aveiro e no percurso em
Auto-Estrada de Vila Real de Santo António até Caminha, para a Gasolina 95 e para o
Gasóleo, no dia 27 de Abril de 2011. Pudemos confirmar que os preços variam de
marca para marca e dentro da mesma marca.

Numa análise mais detalhada observamos que dentro da mesma marca:


No Município de Lisboa verificam-se diferenças de 1,0 c/l a 8,4 c/l na gasolina e
de 0,0 c/l a 8,1 c/l no gasóleo.



No Município de Aveiro verificam-se diferenças de 0,0 c/l a 7,2 c/l na gasolina e
de 0,0 c/l a 7,1 c/l no gasóleo.



Nas 5 Auto-Estradas verificam-se diferenças de 0,0 c/l a 3,0 c/l na gasolina e de
0,0 c/l a 2,4 c/l no gasóleo.
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Considerando as 4 marcas:


No Município de Lisboa a diferença entre o preço máximo e o preço mínimo é
8,4 c/l na gasolina da gasolina e 8,1c/l no gasóleo.



No Município de Aveiro a diferença entre o preço máximo e o preço mínimo é
11,0 c/l na gasolina da gasolina e 9,6 c/l no gasóleo.



Nas 5 Auto-Estradas a diferença entre o preço máximo e o preço mínimo é 3,0
c/l na gasolina da gasolina e 2,4 c/l no gasóleo.

O quadro seguinte apresenta os valores máximos e mínimos dos preços de venda ao
público observados nas três situações:

Preços em €/litro

Deveremos ainda ter em consideração que nesta breve análise não estão contempladas
as promoções e descontos que cada Companhia oferece, que são outro factor de
diferenciação e concorrência, e que fazem com que o preço realmente pago por muitos
consumidores seja inferior aos preços anunciados nas bombas.

Fonte:
Site de preços da DGEG: http://www.precoscombustiveis.dgge.pt/
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