
16 Set 09 – 13 Set 16 Set

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1 PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,315 € 1,325 € 1,516 €

Gasóleo (€/l) 1,177 € 1,190 € 1,379 €

GPL Auto (€/l) 0,407 € 0,422 € 0,640 €

GPL Butano – 13 kgs 8,231 €* 8,533 €* 25,356 €

GPL Butano – 11 kgs 6,964 €* 7,220 €* 24,701 €

GPL Propano – 45 kgs 26,397 €* 27,729 €* 88,493 €
Fonte: ENSE

12/Set 13/Set 16/Set

Fecho Fecho 7h Variação de 12/09 a 13/09

Brent (€/barril) 55,08 54,27 59,76 - 0,81

Gasolina (€) 527,68 516,85 n/d - 10,83

Gasóleo  (€) 530,42 524,74 562,71 - 5,68

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 1,1 cts/l na Gasolina, 0,6 cts/l no Gasóleo, 0,6 cts/l
no GPL Auto, 0,9 cts/kg no GPL Butano e 1,1 cts/kg no GPL Propano.

16/09/2019

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 da passada sexta-feira registou uma ligeira descida das cotações do petróleo, num dia em que os investidores e os
mercados mostraram alguma cautela sobre a evolução dos níveis de oferta no contexto de desaceleração dos níveis de
atividade económica a nível mundial. No entanto, durante o fim de semana, um ataque de drones à principal instalação
petrolífera saudita afetou seriamente a sua capacidade operacional colocando em causa a produção de cerca de 5 milhões de
barris diários (metade da produção deste país e cerca de 5% da oferta global), o que poderá fazer disparar o preços do crude
(apesar dos responsáveis sauditas preverem uma capacidade de recuperação rápida da oferta). Assim, na sexta-feira, o WTI
fechou nos 54,85$ (-0,24$ ou -0,44%) e o BRENT nos 60,22$ (-0,16$ ou -0,26%). Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos
66,45$ (+10,35% face ao fecho de sexta-feira).

k

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,395 € 0,026 € 0,006 € 0,000 € 0,643 € 0,246 € 1,315 €

Gasóleo 0,448 € 0,016 € 0,006 € 0,000 € 0,486 € 0,220 € 1,177 €

GPL Butano 0, 385 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,045 € 0,118 € 0,635 €

GPL Propano 0,343 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,045 € 0,110 € 0,587 €

GPL Auto 0,175 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,147 € 0,076 € 0,407 €

Fonte: ENSE e Argus


