
23 Set 14 – 18 Set 23 Set

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,194 € 1,184 € 1,428 €

Gasóleo (€/l) 0,999 € 0,999 € 1,235 €

GPL Auto (€/l) 0,416 € 0,409 € 0,693 €

GPL Butano – 13 kgs 8,255 €* 8,077 €* 24,809 €

GPL Butano – 11 kgs 6,985 €* 6,835 €* 24,470 €

GPL Propano – 45 kgs 26,150 €* 26,564 €* 89,029 €
Fonte: ENSE

21/Set 22/Set 23/Set

Fecho Fecho 7h Variação de 21/09 a 22/09

Brent (€/barril) 35,16 35,54 35,16 0,38

Gasolina (€) 342,75 341,78 n/d - 0,97

Gasóleo  (€) 270,64 272,36 270,98 1,72

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 subidas de 0,1 cts/l no Gasóleo, 0,7 cts/l no GPL Auto, 0,1 cts/kg no GPL
Butano e 1,3 cts/kg no GPL Propano. Registou-se uma descida de 0,1 cts/l na Gasolina.

23/09/2020

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 ligeira subida das cotações do petróleo, com os mercados a corrigirem depois de uma descida mais

acentuada, no dia anterior, provocada em grande parte pelo receio da trajetória ascendente de novos casos de pessoas infetadas pelo

coronavírus e, que poderão condicionar algum nível de atividade económica ou, como sucedeu por exemplo com o governo britânico, a

aconselhar ao teletrabalho e a aumentar restrições no funcionamento de bares e restaurantes. Apesar disso, alguns analistas defendem

que estes novos eventuais "lockdowns" deverão ter um efeito limitado na procura devido ao seu carácter mais localizado e limitado,

que não deverão repetir confinamentos massivos que paralisem completamente os principais setores da atividade económica. Assim, o

WTI fechou nos 39,80$ (+0,26$ ou +0,66%) e o BRENT nos 41,72$ (+0,28$ ou +0,68%). Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos

41,69$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,262 € 0,036 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,223 € 1,194 €

Gasóleo 0,235 € 0,059 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,187 € 0,999 €

GPL Butano 0,354 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,119 € 0,635 €

GPL Propano 0,325 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,113 € 0,603 €

GPL Auto 0,166 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,078 € 0,416 €

Fonte: ENSE e Argus


