COMUNICADO DE IMPRENSA
CONSUMIDORES TIMORENSES QUEREM COMBUSTÍVEIS COM PREÇOS MAIS BAIXOS
Díli, 11.05.2020

Para apoiar os consumidores timorenses nesta crise pandémica, o Governo adotou medidas para a
recuperação económica - Pacote de Covid-19 - em vigor no Estado de Emergência.
Os preços dos combustíveis não foram contemplados nestas medidas. A TANE exige que os operadores
económicos que distribuem e revendem combustível em Timor Leste revejam os preços, de acordo com
o preço do barril de petróleo e as quebras de preços a nível internacional.

Com a paralisação da economia a nível internacional devido à crise pandémica COVID-19, o preço do barril
de petróleo chegou, pela primeira vez, a valores negativos. Sabemos que a crise se vai prolongar, que a
recuperação económica será lenta e que haverá uma menor procura mundial de petróleo e dos seus
derivados. Em consequência assistimos já, em muito países, a uma forte descida de preços, que atingiu
em alguns casos os 30% e que se estima que se prolongue por mais 2 anos.
O governo timorense adotou já o “Pacote COVID-19” com o objetivo de apoiar a economia nacional
durante o Estado de Emergência e de facilitar a recuperação económica, em torno de seis pilares
estratégicos – conectividade, bens essenciais, telecomunicações, serviços básicos, crédito e apoios
diretos.
É neste contexto excecional que a TANE vem manifestar a sua preocupação com os preços de gasolina. A
descida internacional de preços ainda não se refletiu nos preços praticados em Timor Leste. De acordo
com levantamento dos preços realizado pela Associação, os operadores económicos continuam, em Dili,
a praticar os mesmos preços de sempre. Os consumidores estão a ser duplamente prejudicados: não
beneficiaram ainda desta descida de preços e continuam sujeitos a práticas injustas na definição de
preços.
Esta situação prejudica os consumidores e é especialmente grave se considerarmos os tempos de crise
que atravessamos, com graves impactos económicos e sociais sobre os timorenses. Por isso, a TANE, em
nome dos consumidores timorenses reivindica:


Que os operadores económicos revejam os seus preços em baixa, refletindo a descida do preço do
barril de petróleo;



Que o governo timorense decrete uma redução de preços em 5% durante a vigência do período do
Estado de Emergência, caso os preços da gasolina e do gasóleo em Timor não acompanhem as
tendências mundiais;



Que a Autoridade Nacional Petróleo e Minerais - Departamento do Serviços Down Stream fiscalize
e regule o mercado da distribuição de combustíveis, em particular a fiscalização dos preços
praticados.
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Levantamento de preços de Combustível
Realizado pela Associação Tane Consumidor - TANE, terça-feira, dia 05 de maio de 2020
Nome de bomba

Preço de Gasolina ($)

Preço de Gasóleo ($)

Pertaminna Int.

1,02 Petromax

0,96

Eto

0,87 Petromax

0,86

Realistic

0,90 Petromax

0,85

East Gaz

0,85

0,85

Mega Petroleo

0,90

0,89

Mira mar fuel

0,91

0,90

Aitula

1,02

0,96

99 Fuel station

0,91

0,89

68 fuel station

0,91

0,89

Log Fuel

1,04

1,00

Borala

0,91

0,90

MG fuel

0,96

0,93

MF fuel

0,90

0,89
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