NOTA INFORMATIVA
A TANE preparou um Cabaz de Natal acessível para os consumidores. Com boas
escolhas os consumidores podem poupar entre $4 e $70.
Durante o período de Natal, as famílias timorenses preocupam-se, ainda mais, com a compra de
produtos alimentares básicos para celebrar a época festiva que se aproxima.
Para ajudar as famílias a escolher os estabelecimentos mais baratos, a TANE recolhou de preços
dos 12 produtos mais procurados pelos consumidores durante o período de Natal nos 11 principais
estabelecimentos comerciais em Dili, entre os dias 03 a 14 de dezembro de 2020.
A TANE irá também lançar nos próximos dias uma campanha informativa com conselhos para os
consumidores fazerem compras com informação, segurança alimentar e consciência ambiental.

O Cabaz de Natal escolhido integra os produtos mais procurados e mais comuns nas mesas
timorenses para a celebração do Natal e Ano Novo: arroz, frango, farinha, ovos, açúcar, manteiga,
óleo, fruta, cerveja e bebida de cola. Na recolha dos preços para cada um dos produtos, a seleção
obedeceu aos seguintes critérios:
1) Recolha do preço mais baixo em cada uma das categorias de produtos alimentares,
independentemente da marca ou origem;
2) Os produtos selecionados foram aqueles com a menor quantidade disponível, tendo os preços
sido ajustados para corresponder à mesma quantidade que é a indicada no cabaz (por exemplo,
foi incluído 1 litro de óleo no cabaz e nos casos em que as lojas vendem unidades com 750ml ou
1,5 litros, os preços foram calculados para corresponder ao preço por litro);
3) Todos os produtos estão à venda em todos os estabelecimentos do comércio indicados;
4) Todos os produtos têm preços afixados em dólares americanos;
5) A recolha foi feita nas lojas referidas na tabela, todas localizadas em Dili, entre os dias 3 e 14 de
dezembro;
6) No caso das carnes, optou-se pela inclusão do frango, em detrimento de outras, que não são
vendidas em todos os estabelecimentos e que são mais dispendiosas, podendo, por isso, não ser
a escolha de muitos timorenses.

Consulte os resultados da recolha de preços na tabela seguinte, em que se compara o preço total do
cabaz, mas também de cada um dos produtos individualmente. A tabela está ordenada pelo cabaz
mais barato, destacando-se, em cada linha, onde cada produto é mais barato.
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Qulina

Petéo

Wfour
TP

Salmi

Metro

Centro

Meimart

Jacinto

Lita

Dilimart

Leader
Arroz 20 kg

10,20$ 13,25$ 13,25$ 13,25$ 12,50$ 10,00$ 16,25$ 15,00$ 13,50$ 24,80$ 36,00$

Frango 800gr

1,90$ 1,80$ 2,00$ 2,50$ 3,00$ 2,00$ 2,30$ 2,50$ 2,00$ 4,35$ 1,60$

Farinha 1 kg

0,90$ 0,90$ 1,00$ 0,90$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 2,30$ 9,90$

Ovos 12 un

1,25$ 1,50$ 1,30$ 1,75$ 4,00$ 5,50$ 1,40$ 5,00$ 4,50$ 1,80$ 1,60$

Açúcar 1kg

0,65$ 0,75$ 0,60$ 0,70$ 0,65$ 0,80$ 0,75$ 0,80$ 0,75$ 1,10$ 4,00$

Manteiga 250 gr

0,30$ 0,35$ 1,00$ 0,50$ 0,50$ 0,35$ 0,40$ 0,50$ 4,50$ 4,50$ 5,00$

Óleo 1 lt

1,02$ 1,25$ 1,30$ 2,95$ 1,00$ 1,00$ 2,50$ 1,00$ 1,38$ 4,13$ 4,75$

Bebida de Cola 250 ml 0,30$ 0,45$ 0,45$ 0,40$ 0,40$ 0,50$ 0,35$ 0,50$ 0,35$ 0,60$ 0,59$
Cerveja 250 ml

1,00$ 1,25$ 1,00$ 1,00$ 1,00$ 1,50$ 1,00$ 1,00$ 1,50$ 1,20$ 2,00$

Maçã 0,5 kg

1,60$ 1,90$ 2,50$ 1,50$ 1,75$ 3,95$ 2,00$ 3,00$ 1,69$ 3,00$ 4,50$

TOTAL

19,12$ 23,40$ 24,40$ 25,45$ 25,80$ 26,60$ 27,95$ 30,30$ 31,17$ 47,78$ 69,94$

A TANE aconselha os consumidores a gerirem bem o seu orçamento nesta época em que aumenta
o consumo. Antes de fazer as suas compras, é importante saber que montante têm disponível para
gastar e fazer uma lista do que realmente faz falta. Devem sempre comparar os preços dos produtos
alimentares em diferentes estabelecimentos e escolher o mais barato e mais acessível à sua carteira.
Cumprir o orçamento é fundamental, para que não se gaste mais do que se tem, nem se compre o
que não se precisa.
A TANE apela ainda aos consumidores para zelarem pela sua segurança alimentar, ficando atentos
às condições de conservação dos alimentos nas antes e depois da compra, às datas de validade dos
bens alimentares e às boas práticas de higiene e segurança para preparar e cozinhar os alimentos.
Todos os conselhos da TANE para ajudar os consumidores timorenses a serem mais informados e
mais capazes de fazer boas compras e de defender os seus direito estão no online no Facebook
(https://www.facebook.com/TaneKonsumidor) e na Página web (https://tanekonsumidor.tl).
A TANE deseja a todos os consumidores festas felizes, com responsabilidade e moderação.

Associação Timorense para a Defesa do Consumidor - TANE Konsumidor
Travessa Vila-Verde, Aldeia Gideon, Díli
(+670) 3310938 | rosalino.soares@tanekonsumidor.tl
Nota: Este estudo foi produzido com o apoio financeiro da União Europeia. O seu conteúdo é da exclusiva
responsabilidade da TANE e não reflete necessariamente a posição da União Europeia
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