
25 Set 14 – 18 Set 25 Set

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,190 € 1,184 € 1,428 €

Gasóleo (€/l) 1,002 € 0,999 € 1,235 €

GPL Auto (€/l) 0,422 € 0,409 € 0,693 €

GPL Butano – 13 kgs 8,511 €* 8,077 €* 24,810 €

GPL Butano – 11 kgs 7,201 €* 6,835 €* 24,470 €

GPL Propano – 45 kgs 27,665 €* 26,564 €* 89,028 €
Fonte: ENSE

23/Set 24/Set 25/Set

Fecho Fecho 7h Variação de 23/09 a 24/09

Brent (€/barril) 35,73 36,02 35,99 0,29

Gasolina (€) 335,91 336,41 n/d 0,50

Gasóleo  (€) 277,54 275,44 279,09 - 2,10

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 0,3 cts/l no GPL Auto, 0,7 cts/kg no GPL Butano e 0,5 cts/kg
no GPL Propano. Registou-se uma descida de 0,2 cts/l no Gasóleo. O preço da Gasolina não sofreu alterações.

25/09/2020

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 subida das cotações do petróleo, num dia em que os mercados mostraram muita cautela em relação à

evolução da situação económica face ao aumento muito considerável de casos positivos de Covid-19 e que já levou à implementação

de novas medidas restritivas em países como a Alemanha, França e Reino Unido, que terão certamente reflexos nos níveis de procura e

consumo de produtos petrolíferos. Deste modo, continua uma cenário de bastante incerteza sobre os efeitos que esta segunda onda da

crise pandémica pode ainda provocar na economia mundial, apesar de existir a convicção que a opção dos governos não deverá passar

por confinamentos generalizados para evitar o agravamento da situação económico-financeira. Assim, o WTI fechou nos 40,31$ (+0,38$

ou +0,95%) e o BRENT nos 41,94$ (+0,17$ ou +0,41%). Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 41,72$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,258 € 0,037 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,223 € 1,190 €

Gasóleo 0,237 € 0,058 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,187 € 1,002 €

GPL Butano 0,371 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,122 € 0,655 €

GPL Propano 0,334 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,115 € 0,615 €

GPL Auto 0,171 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,079 € 0,422 €

Fonte: ENSE e Argus


