
23 Jul 13 – 17 Jul 23 Jul

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,190 € 1,191 € 1,437 €

Gasóleo (€/l) 1,049 € 1,046 € 1,268 €

GPL Auto (€/l) 0,406 € 0,405 € 0,696 €

GPL Butano – 13 kgs 7,592 €* 7,761 €* 24,717 €

GPL Butano – 11 kgs 6,424 €* 6,567 €* 24,371 €

GPL Propano – 45 kgs 26,314 €* 26,200 €* 89,376 €
Fonte: ENSE

21/Jul 22/Jul 23/Jul

Fecho Fecho 7h Variação de 21/07 a 22/07

Brent (€/barril) 38,73 38,25 38,37 - 0,48

Gasolina (€) 350,00 350,02 n/d 0,02

Gasóleo  (€) 344,10 333,61 332,21 - 10,49

Fonte: Investing.com, Bloomberg

Mercado de combustível em Portugal
Preços de Referência

Decomposição do Preço de Referência

O Contexto Internacional

23/07/2020

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 descidas de 0,3 cts/l na Gasolina, 1,0 cts/l no Gasóleo, 0,6 cts/l no GPL 
Auto, 0,9 cts/kg no GPL Butano e 1,2 cts/kg no GPL Propano.

A sessão de ontem registou uma ligeira descida das cotações do petróleo, num dia marcado sobretudo pela apresentação da 
evolução semanal dos stocks norte-americanos, que mostraram um crescimento no crude (+4,892 milhões de barris face a uma 
previsão de -1 milhão de barris) e nos destilados (+1,074 milhões de barris), enquanto que se registou uma descida na gasolina 
(-1,802 milhões de barris). No entanto, os analistas continuam a seguir com muita cautela a evolução dos níveis de procura, pois 
apesar das notícias animadoras sobre os testes para a nova vacina para solucionar o surto pandémico, os números de novos casos 
continua a preocupar as autoridades internacionais, o que tem levado a novas medidas localizadas de confinamento. Assim, o WTI 
fechou nos 41,90$ (-0,02$ ou -0,05%) e o BRENT nos 44,29$ (-0,03$ ou -0,07%). Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 44,10$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,268 € 0,027 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,223 € 1,190 €

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

GPL Butano 0,313 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,109 € 0,584 €

GPL Propano 0,310 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,109 € 0,585 €

GPL Auto 0,158 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,076 € 0,406 €

Fonte: ENSE e Argus


