
03 Jul 22 – 26 Jun 03 Jul

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,189 € 1,192 € 1,428 €

Gasóleo (€/l) 1,043 € 1,034 € 1,253 €

GPL Auto (€/l) 0,392 € 0,406 € 0,686 €

GPL Butano – 13 kgs 8,239 €* 8,051 €* 24,622 €

GPL Butano – 11 kgs 6,971 €* 6,813 €* 25,224 €

GPL Propano – 45 kgs 25,042 €* 26,260 €* 88,790 €
Fonte: ENSE

01/Jul 02/Jul 03/Jul

Fecho Fecho 7h Variação de 01/07 a 02/07

Brent (€/barril) 37,53 38,22 37,91 0,69

Gasolina (€) 350,45 351,32 n/d 0,87

Gasóleo  (€) 324,33 327,18 323,52 2,85

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 0,1 cts/l na Gasolina e 0,3 cts/l no Gasóleo. Registaram-se
descidas 1,5 cts/kg no GPL Butano e 0,2 cts/kg no GPL Propano. O preço do GPL Auto não sofreu alterações.

03/07/2020

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, num dia em que os mercados reagiram à informação do relatório
oficial do emprego nos EUA que mostram uma recuperação de 4,8 milhões de postos de trabalho em junho, levando a que a taxa de
desemprego descesse desde maio de 13,3% para 11,1%. Este sinal positivo é o reflexo da reabertura de muitas atividades económicas,
que tem levado também a uma recuperação dos níveis de procura e consumo de produtos petrolíferos, apesar de não terem ainda sido
atingidos os valores pré-pandemia. No entanto, os analistas continuam a manifestar grandes cautelas em relação a estes indicadores,
pois países que são referência para os mercados, como é o caso dos EUA, continuam a mostrar níveis de contágio do coronavírus muito
grandes, o que pode levar a novas medidas por parte das autoridades. Assim, o WTI fechou nos 40,65$ (+0,83$ ou +2,08%) e o BRENT
nos 43,14$ (+1,11$ ou +2,64%). Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 42,76$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,269 € 0,024 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,222 € 1,189 €

Gasóleo 0,281 € 0,048 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,195 € 1,043 €

GPL Butano 0,354 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,119 € 0,634 €

GPL Propano 0,287 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,104 € 0,556 €

GPL Auto 0,147 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,073 € 0,392 €

Fonte: ENSE e Argus


