
11 Mai 04 – 08 Mai 11 Mai

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1 PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,062 € 1,044 € 1,289 €

Gasóleo (€/l) 0,948 € 0,941 € 1,165 €

GPL Auto (€/l) 0,391 € 0,381 € 0,687 €

GPL Butano – 13 kgs 6,464 €* 6,218 €* 24,482 €

GPL Butano – 11 kgs 5,469 €* 5,261 €* 24,355 €

GPL Propano – 45 kgs 24,936 €* 24,071 €* 87,694 €
Fonte: ENSE

07/Mai 08/Mai 11/Mai

Fecho Fecho 7h Variação de 07/05 a 08/05

Brent (€/barril) 27,32 28,56 28,08 1,24

Gasolina (€) 228,14 226,87 n/d - 1,27

Gasóleo  (€) 223,73 222,49 246,59 - 1,24

Fonte: Investing.com, Bloomberg

Mercado de combustível em Portugal
Preços de Referência

Decomposição do Preço de Referência

O Contexto Internacional

Uma vez que as cotações internacionais não foram atualizadas no dia de ontem, devido ao Bank Holiday, os preços de
referência ENSE não sofreram alterações.

11/05/2020

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 subida das cotações do petróleo, para fechar a segunda semana consecutiva de alta de
preços, numa altura em que os cortes de oferta começam a acontecer (nos EUA estima-se uma redução de 1,7 milhões de barris
diários até ao final de junho). Para além disso, espera-se um gradual aumento da procura à medida que recomeçam algumas das
atividades económicas que suspenderam a laboração devido à pandemia provocada pelo Covid-19, o que ajuda a explicar a variação
semanal do WTI e do BRENT que foi de, respetivamente, +33% e +18%. Assim, na sessão de sexta-feira, o WTI fechou nos 24,74$
(+1,19$ ou +5,05%) e o BRENT nos 30,97$ (+1,51$ ou +5,13%).

Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 30,70$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,178 € 0,012 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,199 € 1,062 €

Gasóleo 0,196 € 0,056 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,177 € 0,948 €

GPL Butano 0,243 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,093 € 0,497 €

GPL Propano 0,285 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,104 € 0,554 €

GPL Auto 0,146 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,073 € 0,391 €

Fonte: ENSE e Argus


