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MÁXIMOS DOS
COMBUSTÍVEIS DÃO
11,5 MILHÕES POR
DIA EM IMPOSTOS
AO ESTADO
• Escalada do petróleo traz maior aumento de
sempre no preço dos combustíveis.
• Preço da gasolina simples vai superar a fasquia
dos 2 euros por litro. Diesel aproxima-se deste
patamar.
• Estado vai arrecadar mais de 1 euro em impostos
por cada litro abastecido de gasolina.
Com a Rússia a atacar a Ucrânia, assiste-se a uma
escalada da generalidade dos preços da energia,
da eletricidade ao gás, passando pelo petróleo e
seus derivados. O barril da matéria-prima
rapidamente superou os 100 dólares, bateu os
110 e já faz mira aos 120 dólares, arrastando
consigo as cotações dos seus derivados, a gasolina
e o gasóleo. E tudo isto num contexto de fraqueza
da moeda europeia face à divisa dos EUA.
Desde o início da ofensiva militar russa, o barril de
petróleo apresentou uma valorização de mais de
15%. Chegou a cotar bem perto dos 120 dólares,
um máximo de 11 anos, mas aliviou a escalada
para um valor em torno dos 112 dólares que em
euros o põe acima da fasquia dos 100 euros por
barril, tendo em conta que o euro está a valer já
menos de 1,10 dólares.
Esta forte subida tem-se repercutido nas cotações
da gasolina e do gasóleo. O valor médio semanal
de ambos, que é o que é considerado pelas
petrolíferas na atualização dos preços de venda ao
público em Portugal, registou subidas expressivas,
com a gasolina a superar os 1.000 dólares e o
gasóleo a bater os 900 dólares por tonelada
métrica. A tradução destas fortes valorizações será
a maior subida de sempre nos preços a pagar nos
postos de abastecimento.
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PREÇO DO BARRIL DE PETRÓLEO ACELERA COM A GUERRA
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O gasóleo deverá registar um agravamento
de cerca de 14 cêntimos por litro,
enquanto a gasolina prepara-se para ficar
8 cêntimos mais cara. Será a 10.ª subida
consecutiva de ambos os produtos, sendo
que no caso do gasóleo o aumento desta
semana será quase tão grande quanto o
acumulado desde o início do ano: até esta
subida, o preço médio do litro do diesel
simples tinha aumentado 17,4 cêntimos.

Será um fardo adicional para as famílias e
empresas portuguesas, que têm vindo a
sentir o agravamento dos preços da energia.
Para o Estado, será fonte de receita adicional,
tendo em conta a elevada fiscalidade que
recai sobre os produtos petrolíferos.
Considerando os novos preços médios, a
receita gerada com os combustíveis vai
aumentar ainda mais, ascendendo a 11,5
milhões de euros por dia, em termos médios

Esta forte subida vai levar os preços
médios dos combustíveis simples para
1,815 euros por litro no caso do gasóleo e
1,912 euros no caso da gasolina,
aproximando-se os valores entre ambos. A
gasolina passa, assim, a ficar mais perto da
fasquia dos 2 euros por litro, em termos
médios, sendo que na generalidade dos
postos deverá superar este valor, tendo
em conta que o valor de venda nos
principais comercializadores está agora
nos 1,93 euros.

2€
Preço do litro da gasolina simples de 95 octanas
vai superar a fasquia dos 2 euros nos postos de
abastecimento de referência a operar no
mercado nacional.

Estado fica com 1€ por litro de gasolina
De acordo com os dados da ENSE, em
Portugal são consumidos anualmente
cerca de 1.100 milhões de litros de
gasolina e mais de 3.600 milhões de
gasóleo. Em média, são utilizados 95
milhões de litros de gasolina e 300 de
diesel mensalmente, com a média diária a
ascender a 3,1 e 9,9 milhões de litros,
respetivamente.
É o diesel que gera grande parte da receita
fiscal com os combustíveis, tendo em
conta que representa três quartos do total
consumido. Só com este combustível são
captados, em média, quase 8,4 milhões de

Decomposição do preço da
gasolina simples (€/l)

euros por dia entre ISP, a Contribuição
para o Setor Rodoviário e a Taxa de
Carbono, mas também com o IVA. Com a
gasolina, os cofres públicos vão buscar
mais 3,1 milhões de euros diários.
No caso do gasóleo, a fiscalidade em
Portugal representa cerca de 45% do
preço médio, sendo inferior à da gasolina.
Neste combustível mais de metade (53%)
são impostos, sendo que com a nova
subida dos preços o Estado passará a
arrecadar entre as várias taxas e o IVA
mais de um euro por litro, considerando
os valores médios.

Decomposição do preço do
gasóleo simples (€/l)
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Mais IVA, mais medidas?
A escalada dos preços dos combustíveis
levou, no ano passado, o Governo a
implementar uma redução da taxa do ISP
sobre a gasolina e o gasóleo, no valor
unitário de 2 cêntimos por litro e 1 cêntimo
por litro, respetivamente, medida essa que
deveria terminar em janeiro mas foi
prolongada até abril.
Esta medida tem como objetivo assegurar
que o ganho adicional em sede de IVA
decorrente do aumento do preço dos
combustíveis é integralmente devolvido aos
consumidores por via da diminuição, em
proporção, das taxas unitárias de ISP.
Desde então, os preços dos combustíveis
ainda subiram mais, gerando um ganho
extra que permitirá já ao Executivo rever os

“

valores da compensação no ISP. João
Galamba, secretário de Estado Adjunto da
Energia, diz que “não é possível eliminar
esses impactos [da escalada dos preços do
petróleo nos preços dos combustíveis],
podemos mitigá-los”.
Além disso, o Governo mantém o
AutoVoucher, que corresponde a um
desconto de 10 cêntimos por litro de
combustível (num máximo de 50 litros por
mês). No entanto, a abrangência é reduzida
já que conta com apenas 1,6 milhões de
beneficiários, num universo potencial de
5,2 milhões (apenas um terço das famílias
portuguesas). A medida custou até agora
24,2 milhões de euros de uma dotação
original de 132,5 milhões de euros.

Não é possível eliminar esses impactos [da
escalada dos preços do petróleo nos valores
pagos pelos combustíveis], podemos mitigá-los.
João Galamba, secretário de Estado Adjunto da Energia
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