
25 Mar 16 – 20 Mar 25 Mar

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,020 € 1,068 € 1,354 €

Gasóleo (€/l) 1,021 € 1,015 € 1,252 €

GPL Auto (€/l) 0,349 € 0,364 € 0,724 €

GPL Butano – 13 kgs 5,742 €* 6,417 €* 26,540 €

GPL Butano – 11 kgs 4,858 €* 5,429 €* 25,812 €

GPL Propano – 45 kgs 21,288 €* 22,626 €* 93,179 €
Fonte: ENSE

23/Mar 24/Mar 25/Mar

Fecho Fecho 7h Variação de 23/03 a 24/03

Brent (€/barril) 25,07 25,04 25,58 - 0,03

Gasolina (€) 137,72 151,02 n/d 13,30

Gasóleo  (€) 274,04 285,21 285,44 11,17

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 1,3 cts/l na Gasolina, 1,0 cts/l no Gasóleo, 0,8 cts/l no GPL
Auto, 2,1 cts/kg no GPL Butano e 1,6 cts/kg no GPL Propano.

25/03/2020

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 ligeira das cotações do petróleo, num dia em que os investidores reagiram com cautela, mas
algum otimismo, aos anúncios de pacotes de incentivos à económica real que visam melhorar a liquidez das empresas e procurar
salvaguardar postos de trabalho, numa altura em que os indicadores de consumo em setores como o turismo, transportes e muitas
prestações de serviços registam descidas abruptas. Para além disso, os analistas continuam a seguir com atenção a evolução do surto
de coronavírus, pois será o sucesso da capacidade na sua contenção que conduzirá, em grande medida, ao reatar progressivo do
funcionamento das economias em todo o planeta. Assim, o WTI fechou nos 24,01$ (+0,65$ ou +2,78%) e o BRENT nos 27,15$ (+0,12$
ou +0,44%). Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 27,80$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,122 € 0,034 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,191 € 1,020 €

Gasóleo 0,250 € 0,061 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,191 € 1,021 €

GPL Butano 0,198 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,083 € 0,442 €

GPL Propano 0,219 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,088 € 0,473 €

GPL Auto 0,112 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,065 € 0,349 €

Fonte: ENSE e Argus


