
31 Ago 24 – 28 Ago 31 Ago

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,197 € 1,209 € 1,435 €

Gasóleo (€/l) 1,030 € 1,037 € 1,268 €

GPL Auto (€/l) 0,414 € 0,416 € 0,696 €

GPL Butano – 13 kgs 8,044 €* 7,860 €* 24,804 €

GPL Butano – 11 kgs 6,807 €* 6,651 €* 24,401 €

GPL Propano – 45 kgs 26,990 €* 27,130 €* 89,254 €
Fonte: ENSE

27/Ago 28/Ago 31/Ago

Fecho Fecho 7h Variação de 27/08 a 28/08

Brent (€/barril) 38,19 37,81 38,69 - 0,38

Gasolina (€) 354,06 340,12 n/d - 13,94

Gasóleo  (€) 308,32 306,97 309,69 - 1,35

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 1,2 cts/l na Gasolina e 0,1 cts/l no Gasóleo. Registaram-se
subidas de 0,1 cts/l no GPL Auto, 0,4 cts/kg no GPL Butano e 0,3 cts/kg no GPL Propano.

31/08/2020

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 ligeira descida das cotações do petróleo, num dia em que os mercados continuaram a
corrigir depois de alguma valorização fruto das preocupações dos possíveis impactos sobre a produção no Golfo do México com a
passagem do furacão Laura, e face ao facto de não se terem registados danos significativos no setor petrolífero da região que já
recomeçou a sua atividade. De qualquer maneira, os investidores continuam a mostrar atenção à evolução da situação pandémica, aos
riscos de novos períodos de confinamento e à trajetória dos níveis de atividade económica mundial, numa altura em que se sente
alguma recuperação do lado da procura, mas onde o receio de retrocesso ainda está no radar dos mercados. Assim, na sessão de sexta-
feira, o WTI fechou nos 42,97$ (-0,07$ ou -0,16%) e o BRENT nos 45,05$ (-0,04$ ou -0,09%). Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu
nos 45,80$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,261 € 0,039 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,224 € 1,197 €

Gasóleo 0,264 € 0,054 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,193 € 1,030 €

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

GPL Propano 0,322 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,112 € 0,600 €

GPL Auto 0,165 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,077 € 0,414 €

Fonte: ENSE e Argus


