
09 Jul 29 Jun – 03 Jul 09 Jul

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,197 € 1,180 € 1,433 €

Gasóleo (€/l) 1,049 € 1,033 € 1,260 €

GPL Auto (€/l) 0,399 € 0,392 € 0,694 €

GPL Butano – 13 kgs 7,945 €* 8,201 €* 24,631 €

GPL Butano – 11 kgs 6,723 €* 6,940 €* 24,296 €

GPL Propano – 45 kgs 25,704 €* 25,046 €* 88,800 €
Fonte: ENSE

07/Jul 08/Jul 09/Jul

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

Brent (€/barril) 38,16 38,36 38,24 0,20

Gasolina (€) 355,40 360,62 n/d 5,22

Gasóleo  (€) 335,70 333,38 327,29 - 2,32

Fonte: Investing.com, Bloomberg

Mercado de combustível em Portugal
Preços de Referência

Decomposição do Preço de Referência

O Contexto Internacional

09/07/2020

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

Os preços de referência ENSE registaram hoje subidas de 0,5 cts/l na Gasolina e 0,1 cts/kg no GPL Propano. 
Registaram-se descidas de 0,2 cts/l no Gasóleo e 0,8 cts/kg no GPL Butano. O preço do GPL Auto não sofreu alterações.

A sessão de ontem registou uma subida ligeira, e cautelosa, das cotações do petróleo, com os mercados a reagirem de forma positiva 
aos indicadores semanais que mostraram um aumento da atividade refinadora nos EUA (de 75,5 para 77,5), que é correlação direta 
de aumentos do lado da procura. Para além disso, também a evolução semanal de stocks nos EUA (bitola essencial neste setor) 
registou um aumento no petróleo (+5,654 milhões de barris face à previsão de -2,8 milhões), mas compensada, em parte, com a 
descida na gasolina (-4,839 milhões de barris face a uma previsão de -300 mil barris), sendo que nos destilados existiu um 
aumento de 3,135 milhões de barris (a previsão era de +200 mil barris). Assim, o WTI fechou nos 40,90$ (+0,28$ ou +0,69%) e o 
BRENT nos 43,29$ (+0,21$ ou +0,49%). Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 43,34$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,276 € 0,024 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,224 € 1,197 €

Gasóleo 0,286 € 0,048 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,196 € 1,049 €

GPL Butano 0,335 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,114 € 0,611 €

GPL Propano 0,299 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,107 € 0,571 €

GPL Auto 0,153 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,075 € 0,399 €

Fonte: ENSE e Argus


