
interessante, mas é o esforço 
que o Estado entendeu fazer e 
nós saudamo-lo por isso”, afir-
mou Gonçalo Lobo Xavier. 

Já em entrevista ao i, o presi-
dente do presidente do Automó-
vel Club de Portugal (ACP), Car-
los Barbosa, veio lamentar o 
comportamento do Governo em 
matéria de impostos sobre o 
automóvel e lembra que estes 
pesam 32% do total. E em rela-
ção ao desconto de 10 cêntimos 
considerou que é “um rebuça-
do envenenado”. 

 

Portugal está entre os países na 
Europa com os preços dos com-
bustíveis mais elevados. De acor-
do com os dados divulgados pela 
Entidade Reguladora dos Servi-

ços Energéticos, os preços pra-
ticados estão acima dos valores 
médios da União Europeia, segun-
do o relatório do regulador dos 
serviços energéticos. 

Feitas as contas, no que diz 
respeito à gasolina 95 simples, 
o Preço Médio de Venda (PMV) 
sem impostos da nos 27 esta-
dos-membros da União Euro-
peia aumentou 5,4 cêntimos por 
litro do segundo para o tercei-
ro trimestre. 

Portugal praticou um preço 
médio de venda sem impostos 
mais baixo do que em Espanha. 
“A carga fiscal aplicada em Por-
tugal (59%) justificou a menor 
competitividade dos preços no 
contexto da Península Ibérica”, 
informa a entidade reguladora 
em comunicado. Os preços pra-

ticados no nosso país são mais 
elevados do que a média euro-
peia, situando-se na 5.ª posição 
dos países com preços mais altos. 

 
 O Governo aproveitou 

para fazer um balanço do siste-
ma do IVAucher que vai funcio-
nar com a mesma modalidade 
do Autovoucher para revelar 
que já foram feitos 2,4 milhões 
de reembolsos desde que arran-
cou a fase de utilização do des-
conto, a 1 de outubro, que tota-
lizam 16,4 milhões de euros, o 
que representa um impacto de 
cerca de 33 milhões de euros 
nos três setores abrangidos – 
restauração, alojamento e cul-
tura. Atualmente, estão inscri-
tos mais de um milhão de con-
tribuintes no IVAucher.


