
04 Set 24 – 28 Ago 04 Set

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,199 € 1,209 € 1,445 €

Gasóleo (€/l) 1,011 € 1,037 € 1,267 €

GPL Auto (€/l) 0,404 € 0,416 € 0,696 €

GPL Butano – 13 kgs 7,821 €* 7,860 €* 24,804 €

GPL Butano – 11 kgs 6,618 €* 6,651 €* 24,416 €

GPL Propano – 45 kgs 26,078 €* 27,130 €* 89,260 €
Fonte: ENSE

02/Set 03/Set 04/Set

Fecho Fecho 7h Variação de 02/09 a 03/09

Brent (€/barril) 37,46 37,31 37,02 - 0,15

Gasolina (€) 350,94 342,84 n/d - 8,10

Gasóleo  (€) 300,56 284,01 286,87 - 16,55

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 0,8 cts/l na Gasolina, 1,5 cts/l no Gasóleo, 0,7 cts/l no GPL
Auto, 0,7 cts/kg no GPL Butano e 1,3 cts/kg no GPL Propano.

04/09/2020

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 registou uma descida das cotações do petróleo, com os mercados a manterem uma abordagem prudente sobre a
evolução da recuperação dos níveis de atividade económica e do consumo de produtos petrolíferos, numa altura em que ainda há
alguma incerteza sobre os prazos para a solução mais definitiva da atual crise pandémica. Para além disso, e para pressionar em baixa
as cotações desta matéria-prima, a valorização do dólar, mas também a indicação de que os stocks norte-americanos estão ainda 14%
acima do valor médio dos últimos cinco anos num contexto em que a procura durante o verão esteve 12% abaixo do verificado no
mesmo período do ano anterior. Assim, o WTI fechou nos 41,37$ (-0,14$ ou -0,34%) e o BRENT nos 44,07$ (-0,36$ ou -0,81%).

Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 43,76$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,263 € 0,038 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,224 € 1,199 €

Gasóleo 0,245 € 0,058 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,189 € 1,011 €

GPL Butano 0,328 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,112 € 0,602 €

GPL Propano 0,306 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,108 € 0,580 €

GPL Auto 0,156 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,075 € 0,404 €

Fonte: ENSE e Argus


