
27 Ago 17 – 21 Ago 27 Ago

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,214 € 1,191 € 1,436 €

Gasóleo (€/l) 1,038 € 1,040 € 1,270 €

GPL Auto (€/l) 0,413 € 0,415 € 0,696 €

GPL Butano – 13 kgs 8,052 €* 7,456 €* 24,804 €

GPL Butano – 11 kgs 6,813 €* 6,309 €* 24,397 €

GPL Propano – 45 kgs 26,864 €* 27,051 €* 89,255 €
Fonte: ENSE

25/Ago 26/Ago 27/Ago

Fecho Fecho 7h Variação de 25/08 a 26/08

Brent (€/barril) 38,82 38,71 39,30 - 0,11

Gasolina (€) 359,32 358,17 n/d - 1,15

Gasóleo  (€) 325,04 316,40 316,51 - 8,64

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 0,2 cts/l na Gasolina, 0,8 cts/l no Gasóleo, 0,3 cts/l no GPL
Auto, 0,4 cts/kg no GPL Butano e 0,7 cts/kg no GPL Propano

27/08/2020

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 de ontem fechou sem tendência definida no preço do petróleo, com os mercados a monitorizarem a situação no Golfo do
México onde a produção e refinação estão muito condicionadas devido à passagem do furacão Laura. Deste modo, esta perturbação
climatérica originou a paragem de 310 plataformas o que cortou a produção em 1,56 milhões de barris diários (84% da extração da
região) e levou à paralisação de 9 refinarias que processam cerca de 2,9 milhões de barris diários. Para além disso, os analistas e os
investidores continuam a monitorizar a evolução dos indicadores de procura num cenário em que o surto pandémico ainda condiciona
o normal funcionamento da economia mundial e se aguarda um calendário mais concreto para a implementação de uma vacina que
possa controlar o problema. Assim, o WTI fechou nos 43,39$ (+0,04 ou +0,09%) e o BRENT nos 45,64$ (-0,22$ ou -0,48%). Na sessão de
hoje o petróleo BRENT abriu nos 45,70$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,275 € 0,039 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,227 € 1,214 €

Gasóleo 0,272 € 0,053 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,194 € 1,038 €

GPL Butano 0,342 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,116 € 0,619 €

GPL Propano 0,320 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,112 € 0,597 €

GPL Auto 0,164 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,077 € 0,413 €

Fonte: ENSE e Argus


