
27 Fev 18 – 22 Fev 27 Fev

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1 PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,283 € 1,300 € 1,475 €

Gasóleo (€/l) 1,209 € 1,212 € 1,397 €

GPL Auto (€/l) 0,487 € 0,477 € 0,675 €

GPL Butano – 13 kgs 10,540 €* 10,055 €* 25,684 €

GPL Butano – 11 kgs 8,918 €* 8,508 €* 24,918 €

GPL Propano – 45 kgs 33,395 €* 33,524 €* 91,576 €
Fonte: ENSE

25/Fev 26/Fev 27/Fev

Fecho Fecho 7h Variação de 25/02 a 26/02

Brent (€/barril) 57,00 57,53 57,93 0,53

Gasolina (€) 515,01 491,15 n/d -23,86

Gasóleo  (€) 553,86 546,83 542,43 -7,03

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 0,7 cts/l no Gasóleo, 0,1 cts/l no GPL Auto, 1,5 cts/kg
no GPL Butano e 0,2 cts/kg no GPL Propano. O preço da Gasolina desceu 0,8 cts/l.

27/02/2019

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 de ontem registou uma ligeira subida das cotações do petróleo, num dia em que os mercados corrigiram depois de
uma forte queda no dia anterior provocada pela intervenção do Presidente Trump a alertar para os efeitos do aumento do
peço do crude nos níveis de crescimento económico. No entanto, fruto do aumento da oferta desta matéria-prima do lado dos
EUA, os analistas continuam a não acreditar que, pelo menos no curto prazo, a OPEP reveja os termos da sua estratégia de
travar a produção e oferta para alavancar os preços. Assim, desde o início do ano, o barril de petróleo acumula uma valorização
de cerca de 21%, e apenas a estratégia expansionista dos EUA tem tido alguma eficácia para travar maiores aumentos. Assim, o
WTI fechou nos 55,50$ (+0,02$ ou +0,03%) e o Brent nos 65,21$ (+0,45$ ou +0,69%). Na sessão de hoje, o petróleo Brent abriu
nos 65,64$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,376 € 0,018 € 0,006 € 0,000 € 0,643 € 0,240 € 1,283 €

Gasóleo 0,468 € 0,023 € 0,006 € 0,000 € 0,486 € 0,226 € 1,209 €

GPL Butano 0,529 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,045 € 0,152 € 0,811 €

GPL Propano 0,470 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,045 € 0,139 € 0,742 €

GPL Auto 0,240 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,147 € 0,091 € 0,487 €

Fonte: ENSE e Argus


