
04 Fev 28 Jan – 01 Fev 04 Fev

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1 PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,250 € 1,237 € 1,438 €

Gasóleo (€/l) 1,174 € 1,171 € 1,358 €

GPL Auto (€/l) 0,488 € 0,479 € 0,677 €

GPL Butano – 13 kgs 9,640 €* 9,555 €* 25,740 €

GPL Butano – 11 kgs 8,157 €* 8,085 €* 24,976 €

GPL Propano – 45 kgs 33,532 €* 32,760 €* 92,247 €
Fonte: ENSE

31/Jan 01/Fev 04/Fev

Fecho Fecho 7h Variação de 31/01 a 01/02

Brent (€/barril) 53,95 54,70 55,10 0,75

Gasolina (€) 446,55 454,41 n/d 7,86

Gasóleo  (€) 512,49 507,80 507,80 -4,69

Fonte: Investing.com, Bloomberg

Mercado de combustível em Portugal
Preços de Referência

Decomposição do Preço de Referência

O Contexto Internacional

Os preços de referência ENSE registaram hoje subidas de 0,8 cts/l na Gasolina, 0,4 cts/l no GPL Auto e 0,8 cts/kg
no GPL Propano. O preço do Gasóleo desceu 0,5 cts/l e o do GPL Butano 0,6 cts/kg.

04/02/2019

1 Preço base que exclui a componente de distribuição para os pontos de venda e margem de comercialização
2 Preço Médio em Portugal Continental

* Valor obtido através do cálculo do preço de referência multiplicado pela capacidade da garrafa

A sessão da passada sexta-feira registou uma subida das cotações do petróleo, com os mercados a reagirem aos indicadores de
atividade do setor que mostram que, em janeiro, a produção da OPEP terá sofrido a maior queda em dois anos (descida de 930
mil barris diários para um total de 31,02 milhões de barris/dia). Para ampliar esta pressão em alta, o facto da Arábia Saudita ter
cortado a sua produção em cerca de 450 mil barris diários, 30% acima do acordado, num esforço de procurar alavancar as
cotações médias do crude. Para além disso, também as sanções económicas dos EUA ao petróleo venezuelano impulsionaram
este movimento de subida que levou a que a variação semanal do WTI e do Brent fosse, respetivamente, de +2,9% e de
+1,80%. Assim, na sessão de sexta-feira, o petróleo WTI fechou nos 55,26$ (+1,47$ ou +2,73%) e o petróleo Brent encerrou nos
62,75$ (+1,91$ ou +3,14%). Na sessão de hoje, o petróleo Brent abriu nos 62,83$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,349 € 0,018 € 0,006 € 0,000 € 0,643 € 0,234 € 1,250 €

Gasóleo 0,436 € 0,026 € 0,006 € 0,000 € 0,486 € 0,219 € 1,174 €

GPL Butano 0,473 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,045 € 0,139 € 0,742 €

GPL Propano 0,472 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,045 € 0,139 € 0,745 €

GPL Auto 0,241 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,147 € 0,091 € 0,488 €

Fonte: ENSE e Argus


