
03 Fev 27 – 31 Jan 03 Fev

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1 PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,307 € 1,309 € 1,559 €

Gasóleo (€/l) 1,155 € 1,166 € 1,428 €

GPL Auto (€/l) 0,434 € 0,459 € 0,735 €

GPL Butano – 13 kgs 9,966 €* 10,145 €* 26,439 €

GPL Butano – 11 kgs 8,433 €* 8,584 €* 25,664 €

GPL Propano – 45 kgs 28,763 €* 30,972 €* 92,802 €
Fonte: ENSE

30/Jan 31/Jan 03/Fev

Fecho Fecho 7h Variação de 30/01 a 31/01

Brent (€/barril) 52,85 52,62 50,75 - 0,23

Gasolina (€) 484,18 484,53 n/d 0,35

Gasóleo  (€) 464,46 456,70 448,11 - 7,74

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 0,1 cts/l no Gasóleo, 1,3 cts/l no GPL Auto, 1,4 cts/kg
no GPL Butano e 2,6 cts/kg no GPL Propano. O preço da Gasolina não sofreu alterações.

03/02/2020

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 nova descida das cotações do petróleo, com os mercados a reagirem com
pessimismo à expansão do surto de coronavírus (são já 23 os países atingidos), que já levou à restrição de viagens no interior da
China, mas também à suspensão de voos para este país asiático por parte de inúmeras companhias aéreas internacionais. O
grande receio associado a este problema de saúde é o efeito que irá ter nos níveis de atividade económica e na procura de
matérias-primas, podendo conduzir a um efeito de travão nos níveis de crescimento económico, tendo já levado a que a
variação semanal do WTI e do BRENT fosse de, respetivamente, -4,85% e -6,71%. Assim, na sessão de sexta-feira, o WTI fechou
nos 51,56$ (-0,58$ ou -1,11%) e o BRENT nos 56,62$ (-1,67$ ou -2,86%). Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 55,91$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,373 € 0,041 € 0,006 € 0,000 € 0,643 € 0,244 € 1,307 €

Gasóleo 0,394 € 0,052 € 0,006 € 0,000 € 0,486 € 0,216 € 1,155 €

GPL Butano 0,493 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,045 € 0,143 € 0,767 €

GPL Propano 0,386 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,045 € 0,120 € 0,639 €

GPL Auto 0,197 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,147 € 0,081 € 0,434 €

Fonte: ENSE e Argus


