
01 Set 24 – 28 Ago 01 Set

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,197 € 1,209 € 1,441 €

Gasóleo (€/l) 1,030 € 1,037 € 1,269 €

GPL Auto (€/l) 0,414 € 0,416 € 0,695 €

GPL Butano – 13 kgs 8,044 €* 7,860 €* 24,805 €

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

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

28/Ago 31/Ago 01/Set

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

Brent (€/barril) 37,81 37,92 38,32 0,11

Gasolina (€) 340,12 339,41 n/d - 0,71

Gasóleo  (€) 306,97 306,32 304,34 - 0,65

Fonte: Investing.com, Bloomberg

Mercado de combustível em Portugal
Preços de Referência

Decomposição do Preço de Referência

O Contexto Internacional

Devido ao feriado no Reino Unido, no dia de ontem (Bank Holiday), não houve uma atualização das cotações
internacionais, pelo que os preços de referência ENSE mantém-se.

01/09/2020

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 face ao fecho da passada sexta-feira, com os mercados a mostrarem alguma
apreensão face ao contexto de incerteza sobre a trajetória da procura e consumo de combustíveis, e numa altura em que, a nível
mundial, continua a registar-se uma recuperação económica lenta e com receio de novas ondas do surto pandémico que voltem a
condicionar o normal funcionamento de, pelo menos, alguns setores de atividade. Para além disso, os analistas sinalizam que ainda
existe excesso de oferta de combustíveis, visível também por alguma recuperação da produção, sabendo-se que, por exemplo, os EUA
aumentaram a sua produção para 10,44 milhões de barris diários (+420 mil barris/dia). De qualquer modo, a variação mensal do WTI e
do BRENT foi de, respetivamente, +5,8% e +7,5%. Assim, o WTI fechou nos 42,61$ e o BRENT nos 45,28$. Na sessão de hoje o petróleo
BRENT abriu nos 45,60$.

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


