
12 Set 02 – 06 Set 12 Set

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1 PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,333 € 1,319 € 1,519 €

Gasóleo (€/l) 1,192 € 1,172 € 1,381 €

GPL Auto (€/l) 0,425 € 0,421 € 0,642 €

GPL Butano – 13 kgs 8,519 €* 8,219 €* 25,387 €

GPL Butano – 11 kgs 7,208 €* 6,955 €* 24,755 €

GPL Propano – 45 kgs 27,991 €* 27,639 €* 88,605 €
Fonte: ENSE

10/Set 11/Set 12/Set

Fecho Fecho 7h Variação de 10/09 a 11/09

Brent (€/barril) 56,50 55,27 55,59 - 1,23

Gasolina (€) 528,08 534,40 n/d 6,32

Gasóleo  (€) 548,23 540,53 532,47 - 7,70

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 0,8 cts/l no Gasóleo, 0,2 cts/l no GPL Auto, 0,7
cts/l no GPL Butano e 0,4 cts/kg no GPL Propano. Registou-se uma subida de 0,6 cts/kg na Gasolina.

12/09/2019

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 descida das cotações do petróleo, num dia marcado por muita volatilidade, mas onde
prevaleceu a pressão em baixa depois de ter sido dada notícia da hipótese dos EUA flexibilizarem mais a sua posição em
relação ao Irão e ao bloqueio às exportações de petróleo iraniano (com evidente reforço da oferta desta commoditie).
Apesar disso, os analistas destacaram o facto de se ter registado uma nova queda dos stocks norte-americanos (-6,912
milhões de barris face a uma previsão de -2,4 milhões de barris), estando também atentos aos indicadores do lado da
procura num contexto de preocupação face à evolução do crescimento económico mundial. Assim, o petróleo WTI fechou
nos 55,75$ (-1,65$ ou -2,87%) e o petróleo BRENT nos 60,81$ (-1,57$ ou -2,52%). Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu
nos 61,16$.

k

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,408 € 0,027 € 0,006 € 0,000 € 0,643 € 0,249 € 1,333 €

Gasóleo 0,462 € 0,015 € 0,006 € 0,000 € 0,486 € 0,223 € 1,192 €

GPL Butano 0,403 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,045 € 0,123 € 0,655 €

GPL Propano 0,372 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,045 € 0,116 € 0,622 €

GPL Auto 0,190 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,147 € 0,080 € 0,425 €

Fonte: ENSE e Argus


