
28 Ago 17 – 21 Ago 28 Ago

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,209 € 1,191 € 1,436 €

Gasóleo (€/l) 1,031 € 1,040 € 1,270 €

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

GPL Butano – 13 kgs 7,993 €* 7,456 €* 24,804 €

GPL Butano – 11 kgs 6,763 €* 6,309 €* 24,397 €

GPL Propano – 45 kgs 26,873 €* 27,051 €* 89,255 €
Fonte: ENSE

26/Ago 27/Ago 28/Ago

Fecho Fecho 7h Variação de 26/08 a 27/08

Brent (€/barril) 38,71 38,19 38,66 - 0,52

Gasolina (€) 358,17 354,06 n/d - 4,11

Gasóleo  (€) 316,40 308,32 308,32 - 8,08

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 0,5 cts/l na Gasolina, 0,7 cts/l no Gasóleo e 0,4 cts/kg no GPL
Butano. Os preços do GPL Auto e do GPL Propano não sofreram alterações.

28/08/2020

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 registou uma descida das cotações do petróleo, num dia em que os mercados corrigiram depois de se saber que o
furacão Laura perdeu força passando a tempestade tropical, não se esperando por isso grandes danos nas instalações petrolíferas da
região do Golfo do México, que deverão rapidamente retomar a sua atividade. Para além disso, a evolução dos stocks norte-
americanos mostrou uma descida no petróleo (-4,7 milhões de barris) e na gasolina (-4,6 milhões de barris), enquanto que nos
destilados se verificou uma subida de 1,4 milhões de barris. Em paralelo, ficou também a saber-se que a produção nos EUA recuperou e
atingiu os 10,8 milhões de barris diários, mas ainda longe dos 13,1 milhões de barris diários verificados em março. Assim, o WTI fechou
nos 43,04$ (-0,35$ ou -0,81%) e o BRENT nos 45,09$ (-0,55$ ou -1,21%). Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 45,10$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,272 € 0,038 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,226 € 1,209 €

Gasóleo 0,265 € 0,054 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,193 € 1,031 €

GPL Butano 0,338 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,115 € 0,615 €

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


