
 

 

N/Ref. 30/16                   Angra do Heroísmo, fevereiro de 2016 

 

Assunto: REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO DO GASÓLEO COLORIDO E MARCADO NA REGIÃO 

AUTÓNOMA DOS AÇORES.  

  

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação da Resolução do Conselho do Governo n.º 

20/2016, publicada no Jornal Oficial, I série, n.º 10, de 22 de janeiro de 2016, que vem aprovar 

as regras de comercialização do gasóleo colorido e marcado na Região Autónoma dos Açores. 

 

Com a aprovação deste diploma pretende-se reforçar o controlo da utilização do combustível 

utilizado na agricultura e pesca, como forma de combate à utilização indevida do mesmo.  

 

No que se refere às regras de comercialização do gasóleo colorido e marcado, salientamos os 

seguintes aspetos:  

 

 Sujeitos 

O combustível colorido e marcado só pode ser adquirido pelos beneficiários do sistema de 

abastecimento de gasóleo à agricultura e às pescas, titulares de cartão eletrónico, conforme 

definido nos artigos 4.º e 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2014/A, de 20 de agosto. 

 
Por outro lado, é um produto de venda condicionada, cuja disponibilização no mercado 

regional é efetuada pelas empresas petrolíferas a operar na Região Autónoma do Açores, 

destes que cumpram os requisitos previstos no presente diploma.  

 

 Preço  

Quanto ao preço do combustível, o preço máximo de venda ao público é fixado por despacho 

conjunto dos membros do Governo Regional com competência em matéria de comércio, 

energia, desenvolvimento rural e pescas. 

 

 Combustível 

O combustível objeto de marcação é o gasóleo, classificado pelos códigos NC 2710 19 41 a 

2710 19 49, o qual possui as mesmas características do gasóleo rodoviário, distinguindo-se na 



 

 

coloração (verde) e por possuir um aditivo de natureza química (traçador) que permite a sua 

fácil deteção, mesmo quando previamente descorado.  

 
O marcador fiscal a utilizar no processo de coloração do gasóleo é o definido na Decisão da 

Comissão 2011/544/UE, de 16 de setembro: Identificação - Colour Index: Solvent Yellow 124; 

Denominação científica - N-Etil-N-[2-(1-isobutoxietoxi)etil]-4-(fenilazo)anilina. 

 

 Postos de abastecimento e armazenagem 

Nos postos de abastecimento localizados nos Perímetros de Ordenamento Agrário, nas 

Associações e Cooperativas agrícolas, nas Associações e Cooperativas de pescadores e nos 

portos e núcleos de pesca é obrigatória a comercialização de gasóleo colorido e marcado.  

 
Sem prejuízo desta comercialização obrigatória, as empresas petrolíferas a operar na Região 

Autónoma do Açores têm de assegurar a comercialização de gasóleo colorido e marcado em, 

pelo menos, um posto de abastecimento a operar com a sua marca, por cada concelho.  

 
Esta resolução estabelece que as empresas proprietárias dos parques de combustíveis 

localizados na RAA ficam obrigadas a dotar as respetivas infraestruturas com os equipamentos 

necessários à armazenagem e fornecimento do gasóleo colorido e marcado, sendo que os 

postos de abastecimento já existentes deverão cumprir os requisitos previstos na Portaria n.º 

361-A/2008, de 12 de maio que aprovas as regras de comercialização de venda de gasóleo 

colorido e marcado e a Portaria n.º 131/2002, de 9 de fevereiro que aprova o Regulamento de 

Construção e Exploração de Postos de Abastecimento de Combustíveis. 

 

 Entrada em vigor: 

Os mecanismos de comercialização do gasóleo colorido e marcado, aprovados pela presente 

Resolução, abrangem as companhias petrolíferas proprietárias de postos combustíveis e 

outras entidades, bem como as empresas proprietárias dos parques de armazenagem de 

combustíveis e entraram em vigor no dia 23 de Janeiro de 2016, dispondo tais entidades até 

ao dia 22 de Abril de 2016 para procederem às adaptações necessárias, bem como para 

iniciarem a comercialização do gasóleo colorido e marcado.  

 
Chamamos a atenção para o facto de que a presente Resolução determinou ainda que a 

gasolina sem chumbo I.O. de 98 octanas deixa de estar sujeita ao regime de preços máximos, 

passando a ser comercializada em regime de preços livres a partir de 1 de fevereiro de 2016.  



 

 

 
A presente circular não dispensa a leitura da Resolução que poderá consultar no site desta 

Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1454675464.zip. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1454675464.zip

