
24 Ago 17 – 21 Ago 24 Ago

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,202 € 1,191 € 1,434 €

Gasóleo (€/l) 1,030 € 1,040 € 1,268 €

GPL Auto (€/l) 0,418 € 0,415 € 0,696 €

GPL Butano – 13 kgs 7,487 €* 7,456 €* 24,799 €

GPL Butano – 11 kgs 6,335 €* 6,309 €* 24,398 €

GPL Propano – 45 kgs 27,329 €* 27,051 €* 89,202 €
Fonte: ENSE

20/Ago 21/Ago 24/Ago

Fecho Fecho 7h Variação de 20/08 a 21/08

Brent (€/barril) 37,89 37,68 38,22 - 0,21

Gasolina (€) 338,40 344,55 n/d 6,15

Gasóleo  (€) 316,03 308,44 310,67 - 7,59

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 0,6 cts/l na Gasolina, 0,2 cts/l no GPL Auto e 0,4 cts/kg no
GPL Propano. Registou-se uma descida de 0,7 cts/l no Gasóleo. O preço do GPL Butano não sofreu alterações.

24/08/2020

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 descida das cotações do petróleo, num dia em que, para além da pressão em baixa fruto
da valorização do dólar, os mercados e investidores continuaram a mostrar preocupação com indicadores como a subida dos pedidos
de seguros-desemprego nos EUA e a redução da atividade de refinação na China que tem demonstrado que a recuperação económica
no contexto do atual surto pandémico continua lenta e com incertezas ainda relevantes. Para além disso, os analistas continuam a
monitorizar a evolução da situação do lado da oferta e o alinhamento com a trajetória de procura da economia mundial, depois do
histórico excesso de oferta que tanto condicionou os preços no setor petrolífero. Assim, na sessão de sexta-feira, o WTI fechou nos
42,34$ (-0,24$ ou -0,56%) e o BRENT nos 44,35$ (-0,55$ ou -1,22%). Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 44,50$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,264 € 0,040 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,225 € 1,202 €

Gasóleo 0,265 € 0,054 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,193 € 1,030 €

GPL Butano 0,307 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,108 € 0,576 €

GPL Propano 0,328 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,114 € 0,607 €

GPL Auto 0,168 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,078 € 0,418 €

Fonte: ENSE e Argus


