
11 Jun 03 – 07 Jun 11 Jun

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,319 € 1,346 € 1,573 €

Gasóleo (€/l) 1,154 € 1,155 € 1,386 €

GPL Auto (€/l) 0,438 € 0,441 € 0,678 €

GPL Butano – 13 kgs 8,409 €* 8,435 €* 26,019 €

GPL Butano – 11 kgs 7,115 €* 7,138 €* 25,307 €

GPL Propano – 45 kgs 29,076 €* 29,386 €* 92,225 €
Fonte: ENSE

07/Jun 10/Jun 11/Jun

Fecho Fecho 7h Variação de 07/06 a 10/06

Brent (€/barril) 56,14 55,12 55,61 - 1,02

Gasolina (€) 528,03 529,38 n/d 1,35

Gasóleo  (€) 500,09 499,29 496,75 - 0,80

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 0,2 cts/l no GPL Auto, 0,3 cts/kg no GPL Butano e 0,3
cts/kg no GPL Propano. O preço da Gasolina e do Gasóleo não sofreram alterações.

11/06/2019

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

Depois de na passada sexta feira os preços do crude terem corrigido das fortes quedas durante a semana, na sessão de ontem registou-se
uma descida das cotações do petróleo, num dia marcado pela valorização do dólar e pela noticia do acordo comercial entre os EUA e o
México. No entanto, os analistas continuam a mostrar preocupação em relação aos dados da atividade económica e ao impasse comercial
entre os EUA e a China que mantem os mercados e investidores numa expetativa sobre os efeitos negativos, que pode vir a contagiar toda a
economia mundial. Para além disso, aguarda-se ainda qual a decisão da reunião deste mês da OPEP, apesar de se esperar um
prolongamento do acordo para o 2º semestre deste ano. Assim, o WTI fechou nos 53,26$ (-0,73$ ou -1,35%) e o BRENT nos 62,29$ (-1,00$
ou -1,58%).
Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 62,30$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,404 € 0,020 € 0,006 € 0,000 € 0,643 € 0,247 € 1,319 €

Gasóleo 0,427 € 0,019 € 0,006 € 0,000 € 0,486 € 0,216 € 1,154 €

GPL Butano 0,396 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,045 € 0,121 € 0,647 €

GPL Propano 0,392 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,045 € 0,121 € 0,646 €

GPL Auto 0, 200 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,147 € 0,082 € 0,438 €

Fonte: ENSE e Argus


