
24 Mar 16 – 20 Mar 22 Mar

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,007 € 1,068 € 1,401 €

Gasóleo (€/l) 1,011 € 1,015 € 1,279 €

GPL Auto (€/l) 0,341 € 0,364 € 0,724 €

GPL Butano – 13 kgs 5,470 €* 6,417 €* 26,541 €

GPL Butano – 11 kgs 4,629 €* 5,429 €* 25,813 €

GPL Propano – 45 kgs 20,547 €* 22,626 €* 93,179 €
Fonte: ENSE

20/Mar 23/Mar 24/Mar

Fecho Fecho 7h Variação de 20/03 a 23/03

Brent (€/barril) 25,20 25,07 26,11 - 0,13

Gasolina (€) 187,96 137,72 n/d - 50,24

Gasóleo  (€) 290,00 274,04 282,85 - 15,96

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 4,9 cts/l na Gasolina, 1,5 cts/l no Gasóleo, 1,7 cts/l no GPL
Auto, 5,7 cts/kg no GPL Butano e 3,4 cts/kg no GPL Propano.

24/03/2020

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 de ontem registou uma subida das cotações do petróleo, com os mercados a corrigirem um pouco depois de mais uma queda
abrupta dos preços devido ao cenário pessimista sobre a evolução da economia mundial com a paralisação crescente de vários setores
económicos. Deste modo, a sessão amparou-se num dólar mais fraco para melhorar os indicadores de procura desta matéria-prima,
sendo que os analistas continuam a seguir com atenção o nível de injeção de liquidez um pouco por todos os países, mas também a
avaliar a amplitude do excesso de oferta de petróleo e a pressão em baixa sobre as suas cotações nas principais praças financeiras.
Assim, o WTI fechou nos 23,36$ (+0,73$ ou +3,23%) e o BRENT nos 27,03$ (+0,05$ ou +0,19%).

Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 27,72$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,112 € 0,034 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,188 € 1,007 €

Gasóleo 0,240 € 0,062 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,189 € 1,011 €

GPL Butano 0,181 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,079 € 0,421 €

GPL Propano 0,206 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,085 € 0,457 €

GPL Auto 0,105 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,064 € 0,341 €

Fonte: ENSE e Argus


