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A Regulamentação do Estado de Emergência, renovado pela última vez através do Decreto do Presidente da
República nº 6-B/2021, de 13 de Janeiro, e que se inicia às 00h00 de 15-01-2021, encontra-se estabelecida
no Decreto nº 3-A/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 14 de Janeiro.
os

Os Art 24º e 26º do referido Decreto, determinam um conjunto de restrições aos preços praticados pelas
plataformas intermediárias no sector de restauração e similares e no comércio de gás de petróleo liquefeito
engarrafado, durante o período em que decorra esta renovação do Estado de Emergência.

Taxas Comissões cobradas pelas plataformas intermediárias no setor da
restauração e similares
As plataformas intermediárias na venda de bens ou na prestação de serviços de restauração e similares
estão impedidas:







de cobrar, aos operadores económicos, taxas de serviço e comissões que, globalmente
consideradas, para cada transação comercial, excedam 20 % do valor de venda ao público do bem
ou serviço;
Aumentar o valor de outras taxas ou comissões cobradas aos operadores económicos
estabelecidas até 13 de Janeiro de 2021;
Cobrar, aos consumidores, taxas de entrega superiores às cobradas antes de 13 de Janeiro de
2021;
Pagar aos prestadores de serviços valores de retribuição inferiores aos praticados antes de 13 de
Janeiro de 20201;
Conceder, aos prestadores de serviços que com as mesmas colaboram menos direitos do que
aqueles que lhes eram concedidos.

Regime de preços máximos no gás de petróleo liquefeito engarrado

O preço regulado do GPL é calculado pela ERSE e publicado no seu sítio na Internet.



A partir de 17 de Janeiro de 2021, e até revisão de preços de Fevereiro, aplicam -se os seguintes
preços após impostos:
a) GPL butano, na tipologia T3 (de 8,01 a 15 kg de capacidade. Tara standard em aço): 1,836 €/kg;
b) GPL propano, na tipologia T3 (de 8,01 a 15 kg de capacidade. Tara standard em aço): 2,171 €/kg;
c) GPL propano, na tipologia T5 (superior a 15 kg de capacidade. Tara standard em aço): 1,950 €/kg.

A informação constante no presente documento pretende ser apenas uma interpretação não exaustiva do Decreto
nº 3-A/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 14 de Janeiro , não dispensando a sua consulta ou de
quaisquer outras normas que possam entretanto ser publicadas.
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Aos preços máximos das garrafas de GPL apenas podem acrescer custos com o serviço de entrega,
os quais se aplicam às situações em que as garrafas são adquiridas por via telefónica ou por via
electrónica, disponibilizadas em local diferente do ponto de venda.





O preço do serviço de entrega deve ser aderente aos custos incorridos pelo comercializador com a
prestação desse serviço.
No âmbito do dever de prestação de informação dos comercializadores de GPL, os consumidores
devem ser informados do preço das garrafas de GPL, bem como do serviço de entrega, sempre que
aplicável, previamente ao acto de entrega.
Os postos de abastecimento de combustível e os demais pontos de venda de garrafas de GPL com
atendimento ao público devem garantir o contínuo fornecimento de garrafas de GPL,
designadamente das tipologias sujeitas ao preço fixado no âmbito deste regime.

A informação constante no presente documento pretende ser apenas uma interpretação não exaustiva do Decreto
nº 3-A/2021, da Presidência do Conselho de Ministros, de 14 de Janeiro , não dispensando a sua consulta ou de
quaisquer outras normas que possam entretanto ser publicadas.
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