
05 Dez 25 – 29 Nov 05 Dez

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1 PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,312 € 1,348 € 1,531 €

Gasóleo (€/l) 1,198 € 1,208 € 1,405 €

GPL Auto (€/l) 0,478 € 0,486 € 0,670 €

GPL Butano – 13 kgs 9,971 €* 10,150 €* 25,738 €

GPL Butano – 11 kgs 8,437 €* 8,588 €* 25,013 €

GPL Propano – 45 kgs 32,629 €* 33,298 €* 89,685 €
Fonte: ENSE

03/Dez 04/Dez 05/Dez

Fecho Fecho 7h Variação de 03/12 a 04/12

Brent (€/barril) 54,94 56,85 56,83 1,91

Gasolina (€) 516,44 518,46 n/d 2,02

Gasóleo  (€) 519,15 527,03 524,21 7,88

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 0,1 cts/l na Gasolina, 0,7 cts/l no Gasóleo, 0,3 cts/l no
GPL Auto, 1,9 cts/kg no GPL Butano e 0,6 cts/kg no GPL Propano.

05/12/2019

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 subida das cotações do petróleo, num dia em que os mercados reagiram a novas indicações
sobre o bom andamento das negociações entre os EUA e a China para a formalização de um acordo comercial preliminar, mas
também pela expectativa do que poderá sair da reunião dos signatários do acordo OPEP+. Os analistas continuam a prever
que o acordo deverá ser estendido até ao final do ano, mas mantêm a dúvida sobre se haverá consenso para aumentar o
volume de cortes da produção, passando dos atuais 1,2 para, pelo menos, 1,6 milhões de barris diários. Ao mesmo tempo, e
para ampliar a pressão em alta, a previsível descida mais acentuada do que o esperado dos stocks norte-americanos (-4,86
milhões de barris). Assim, o WTI fechou nos 58,43$ (+2,33$ ou +4,15%) e o BRENT nos 63,00$ (+2,18$ ou +3,58%).Na sessão de
hoje o petróleo BRENT abriu nos 62,97$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,398 € 0,020 € 0,006 € 0,000 € 0,643 € 0,245 € 1,312 €

Gasóleo 0,453 € 0,029 € 0,006 € 0,000 € 0,486 € 0,224 € 1,198 €

GPL Butano 0,494 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,045 € 0,143 € 0,767 €

GPL Propano 0,456 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,045 € 0,136 € 0,725 €

GPL Auto 0,233 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,147 € 0,089 € 0,478 €

Fonte: ENSE e Argus


