
11 Fev 04 Fev – 08 Fev 11 Fev

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1 PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,255 € 1,255 € 1,437 €

Gasóleo (€/l) 1,182 € 1,177 € 1,360 €

GPL Auto (€/l) 0,469 € 0,481 € 0,676 €

GPL Butano – 13 kgs 9,518 €* 9,520 €* 25,728 €

GPL Butano – 11 kgs 8,054 €* 8,056 €* 24,979 €

GPL Propano – 45 kgs 31,869 €* 32,920 €* 91,746 €
Fonte: ENSE

07/Fev 08/Fev 11/Fev

Fecho Fecho 7h Variação de 07/02 a 08/02

Brent (€/barril) 54,32 54,73 54,57 0,41

Gasolina (€) 464,74 461,18 n/d -3,56

Gasóleo  (€) 509,70 516,92 511,31 7,22

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 descidas de 0,3 cts/l na Gasolina, 0,4 cts/l no GPL Auto e 0,7 cts/kg
no no GPL Propano. O preço do Gasóleo subiu 0,7 cts/l e o do GPL Butano 1,1 cts/kg.

11/02/2019

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, num dia marcado pelas notícias de problemas
junto ao maior campo petrolífero líbio que põe em causa o reinício da sua produção, mas também por alguma especulação
sobre a evolução das negociações do novo acordo comercial e aduaneiro entre os EUA e a China que poderá ainda permitir o
calendário de 1 de março para a sua assinatura. Para além disso, de destacar a informação de novo aumento no número de
poços e plataforma em atividade nos EUA ( +7 para um total de 854), que pode ajudar a perspetivar novos aumentos de
produção desta matéria-prima. Deste modo, a variação semanal do WTI e do Brent foram de, respetivamente, -4,6% e -1%,
sendo que, na sessão de sexta-feira, o petróleo WTI fechou nos 52,72$ (+0,08$ ou +0,15%) e o petróleo Brent encerrou nos
62,10$ (+0,47$ ou +0,76%). Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 62,11$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,354 € 0,017 € 0,006 € 0,000 € 0,643 € 0,235 € 1,255 €

Gasóleo 0,444 € 0,025 € 0,006 € 0,000 € 0,486 € 0,221 € 1,182 €

GPL Butano 0,465 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,045 € 0,137 € 0,732 €

GPL Propano 0,442 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,045 € 0,132 € 0,708 €

GPL Auto 0,226 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,147 € 0,088 € 0,469 €

Fonte: ENSE e Argus


