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Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1 PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,260 € 1,289 € 1,522 €

Gasóleo (€/l) 1,096 € 1,140 € 1,366 €

GPL Auto (€/l) 0,417 € 0,438 € 0,731 €

GPL Butano – 13 kgs 8,489 €* 8,957 €* 26,532 €

GPL Butano – 11 kgs 7,183 €* 7,579 €* 25,806 €

GPL Propano – 45 kgs 27,291 €* 29,098 €* 93,202 €
Fonte: ENSE

05/Mar 06/Mar 09/Mar

Fecho Fecho 7h Variação de 05/03 a 06/03

Brent (€/barril) 44,69 39,93 33,55 -4,76

Gasolina (€) 439,13 402,92 n/d -36,21

Gasóleo  (€) 412,09 368,74 298,94 -43,35

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 3,5 cts/l na Gasolina, 4,0 cts/l no Gasóleo, 1,8 cts/l no GPL
Auto, 3,2 cts/kg no GPL Butano e 3,4 cts/kg no GPL Propano.

09/03/2020

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 acentuada das cotações do petróleo, com os mercados a reagirem com
pessimismo à tomada de posição da Rússia que não deu acordo ao corte proposto pela OPEP para dar resposta ao evidente excesso de
oferta nos mercados. Esta tomada de posição para além de criar um bloqueio na decisão do cartel OPEP+ (que dependia desta posição
russa) agravou a perspetiva de que haverá maior excesso de oferta, o que tem pressionado em clara baixa o preço do petróleo, tendo a
variação semanal do WTI e do BRENT sido, respetivamente, de -7,77% e -10,39%. Assim, na sexta-feira, o WTI fechou nos 41,28$ (-4,62$
ou -10,07%) e o BRENT nos 45,27$ (-4,72$ ou -9,44%). Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 38,03$ depois de se saber a
estratégia da Arábia Saudita em resposta ao impasse da OPEP+ é “inundar” o mercado de petróleo, tendo já levado o BRENT à maior
queda desde a guerra do Golfo, tentando com isso levar a Rússia a reconsiderar a sua posição.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,310 € 0,041 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,236 € 1,260 €

Gasóleo 0,318 € 0,054 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,205 € 1,096 €

GPL Butano 0,369 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,122 € 0,653 €

GPL Propano 0,328 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,113 € 0,606 €

GPL Auto 0,167 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,078 € 0,417 €

Fonte: ENSE e Argus


