
27 Jul 20 – 24 Jul 27 Jul

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,183 € 1,188 € 1,435 €

Gasóleo (€/l) 1,044 € 1,049 € 1,267 €

GPL Auto (€/l) 0,404 € 0,407 € 0,695 €

GPL Butano – 13 kgs 7,717 €* 7,565 €* 24,727 €

GPL Butano – 11 kgs 6,530 €* 6,401 €* 24,377 €

GPL Propano – 45 kgs 26,139 €* 26,385 €* 89,399 €
Fonte: ENSE

23/Jul 24/Jul 27/Jul

Fecho Fecho 7h Variação de 23/07 a 24/07

Brent (€/barril) 37,44 37,34 37,52 - 0,10

Gasolina (€) 349,86 342,65 n/d - 7,21

Gasóleo  (€) 333,00 328,87 322,95 - 4,13

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 descidas de 0,7 cts/l na Gasolina, 0,4 cts/l no Gasóleo, 0,3 cts/l no GPL
Auto e 0,5 cts/kg no GPL Propano. Registou-se uma subida de 0,3 cts/kg no GPL Butano.

27/07/2020

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 da passada sexta-feira registou uma ligeira subida das cotações do petróleo, num dia em que os mercados reagiram de forma
positiva a alguns indicadores económicos que confirmam a melhoria progressiva da atividade económica, nomeadamente com o
crescimento da atividade industrial na zona euro, em junho, e com o incremento da atividade de refinação na China (já estão a laborar
à volta de 84% da sua capacidade). No entanto, os analistas continuam a reagir com cautela, fruto da evolução ainda preocupante do
número de casos positivos deste surto, que ainda pode levar à necessidade de novas medidas de confinamento e restrição de
movimento e atividades (mesmo que mais localizadas). Deste modo, a variação semanal do WTI e do BRENT foi de, respetivamente,
+1,72% e +0,46%, sendo que na sessão de sexta-feira o WTI fechou nos 41,29$ (+0,22$ ou +0,54%) e o BRENT nos 43,34$ (+0,03$ ou
+0,07%). Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 43,47$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,262 € 0,026 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,221 € 1,183 €

Gasóleo 0,282 € 0,048 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,195 € 1,044 €

GPL Butano 0,321 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,111 € 0,594 €

GPL Propano 0,307 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,109 € 0,581 €

GPL Auto 0,157 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,076 € 0,404 €

Fonte: ENSE e Argus


