
A BOTIJA DE GÁS TEM
DE BAIXAR DE PREÇO

(PROPANO/BUTANO)

No seguimento de anteriores 
iniciativas na Assembleia da 
República, o Grupo Parlamentar do 
PCP, fez aprovar pela Lei 42/2016 de 
28 de Dezembro, Lei do Orçamento 
de Estado para 2017, uma proposta 
para que se adoptassem medidas de 
redução do preço do gás de botija.

Actualmente, cerca de 75% das 
famílias portuguesas consomem  
deste tipo de gás confrontando-se 
com preços exorbitantes.

O preço tem vindo a aumentar. 
Desde o início do ano, o gás propano 
aumentou no preço de venda ao 
público 4,3%. No mesmo período 
baixaram os preços de referência  
com que as empresas o adquirem.

Note-se que a mesma garrafa de gás, 
com a mesma marca, comprada em 
Portugal ou em Espanha chega a ter 
diferenças de preço superiores a 10€. 
É preciso acabar com este escândalo 
que prejudica sobretudo as famílias  
de mais baixos rendimentos! 

ARTIGO 175.º DO ORÇAMENTO DO ESTADO, 
PROPOSTO PELO PCP E APROVADO PELA 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

“Regulação do setor de gás de petróleo 
liquefeito dos combustíveis derivados 

do petróleo e dos biocombustíveis

5- A partir da avaliação do atual 
mercado do GPL butano e propano 
comercializado em gás de garrafa, 

são adotadas as medidas necessárias 
à redução do preço do gás de garrafa, 
adequando o seu regime de preços às 

necessidades dos consumidores.”

O Orçamento de Estado entrou
em vigor a 1 de Janeiro de 2017.
Já lá vão 4 meses. Nada explica
a demora na baixa dos preços.

PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO  
DA GARRAFA DE GÁS BUTANO 13KG

ABRIL DE 2017

€24,18      €13,55
PORTUGAL                   ESPANHA

PCP.PT

http://www.pcp.pt/sites/default/files/images/dossiers/orcamento_estado_2017/documentos/2016_proposta_alteracao_oe2017_195c.pdf


                  EXIGE QUE
SE CUMPRA A LEI

QUE FOI APROVADA!
Tal como no passado, o Relatório da 
Autoridade da Concorrência sobre a “A 
Indústria do Gás de Petróleo Liquefeito 
em Garrafa” de Março de 2017, 
confirmou o que há muito é conhecido.

O preço do Gás de Botija é especulativo! 
O preço subiu, quando o preço da 
matéria-prima de que é feito, desceu. 
As empresas que o produzem e 
comercializam, praticam preços de 
monopólio. Têm margens comerciais e 
lucros excessivos que são um escândalo!

As medidas que o Governo PS 
anunciou – aumentar a concorrência 
no sector e devolver o valor do gás 
residual que sobra na botija – não 
chegam e ainda vão demorar a 
produzir qualquer efeito. 

É necessário no imediato tomar medidas 
para cumprir o Orçamento de Estado.

JUNTA A TUA A NOSSA VOZ 

ADERE AO 
NOME 

MORADA

TELEFONE        E-MAIL

PREENCHE E ENVIA PARA RUA SOEIRO PEREIRA GOMES, 3, 1600-196 LISBOA OU PCP@PCP.PT

O Governo PS deve impor às 
empresas – GALP, REPSOL, BP 
e outras – um regime de preços 
máximos.

Deve igualmente impor a devolução à 
população que consome Gás de Botija,  
por via da bonificação /desconto do 
preço da garrafa comercializada,  
das “rendas excessivas” identificadas 
pelas autoridades e que foram obtidas 
e acumuladas por estas empresas 
desde 2014.

NÃO É POSSÍVEL ESPERAR MAIS.

A partir do mês de Maio os preços 
devem baixar. 

A população deve fazer ouvir a sua 
voz!

O PCP continuará a intervir para 
que tal aconteça!  

http://www.pcp.pt/adere

