
05 Fev 27 – 31 Jan 05 Fev

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1 PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,299 € 1,309 € 1,542 €

Gasóleo (€/l) 1,146 € 1,166 € 1,408 €

GPL Auto (€/l) 0,430 € 0,459 € 0,738 €

GPL Butano – 13 kgs 9,770 €* 10,145 €* 26,461 €

GPL Butano – 11 kgs 8,267 €* 8,584 €* 25,688 €

GPL Propano – 45 kgs 28,420 €* 30,972 €* 92,864 €
Fonte: ENSE

03/Fev 04/Fev 05/Fev

Fecho Fecho 7h Variação de 03/02 a 04/02

Brent (€/barril) 49,20 48,84 49,15 - 0,36

Gasolina (€) 477,36 476,56 n/d - 0,80

Gasóleo  (€) 440,31 448,50 442,51 8,19

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 0,7 cts/l no Gasóleo, 0,9 cts/l no GPL Auto, 0,3 cts/kg
no GPL Butano e 1,8 cts/kg no GPL Propano. Foi registada uma descida de 0,1 cts/l na Gasolina.

05/02/2020

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 de ontem registou uma nova descida das cotações do petróleo, com os investidores e os mercados a mostrarem
pessimismo sobre o preço das matérias-primas numa altura onde resulta claro que o risco de disseminação do coronavírus
continua alto (tendo já atingido 25 países) com efeitos reais na economia. Deste modo, sabem-se já os fortes efeitos na
contração da atividade económica na China que reduziu drasticamente as importações de petróleo e que pode conduzir a uma
situação ainda mais grave de excesso de oferta desta matéria-prima. Os analistas continuam a aguardar que a OPEP assuma
uma posição clara de resposta a este cenário que está a pressionar em baixa as cotações do petróleo. Assim, o WTI fechou nos
49,61$ (-0,50$ ou -1,00%) e o BRENT nos 53,96$ (-0,49$ ou -0,90%). Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 54,05$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,367 € 0,041 € 0,006 € 0,000 € 0,643 € 0,243 € 1,299 €

Gasóleo 0,386 € 0,053 € 0,006 € 0,000 € 0,486 € 0,214 € 1,146 €

GPL Butano 0,481 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,045 € 0,141 € 0,752 €

GPL Propano 0,380 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,045 € 0,118 € 0,632 €

GPL Auto 0,194 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,147 € 0,080 € 0,430 €

Fonte: ENSE e Argus


