
08 Out 28 Set – 02 Out 08 Out

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,198 € 1,194 € 1,430 €

Gasóleo (€/l) 1,014 € 1,007 € 1,234 €

GPL Auto (€/l) 0,435 € 0,429 € 0,694 €

GPL Butano – 13 kgs 8,675 €* 8,619 €* 24,829 €

GPL Butano – 11 kgs 7,341 €* 7,293 €* 24,463 €

GPL Propano – 45 kgs 28,844 €* 28,285 €* 89,049 €
Fonte: ENSE

06/Out 07/Out 08/Out

Fecho Fecho 7h Variação de 06/10 a 07/10

Brent (€/barril) 36,16 35,68 35,83 -0,48

Gasolina (€) 346,76 347,07 n/d 0,31

Gasóleo  (€) 292,92 285,26 286,64 -7,66

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 0,3 cts/l na Gasolina, 0,7 cts/l no Gasóleo e 1,0 cts/l no GPL
Butano. O preço do GPL Auto subiu 0,2 cts/l e o do GPL Propano 0,1 cts/kg.

08/10/2020

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, num dia em que os mercados e investidores reagiram à subida
inesperada dos stocks norte-americanos de petróleo bruto que registaram um aumento de 500 mil barris face à previsão de uma
descida de 1,2 milhões de barris, e que estará também relacionado com o facto da produção nos EUA ter subido 300 mil barris diários
para se fixar num total de 11 milhões de barris/dia. Para além disso, os analistas consideram que a suspensão das negociações de um
novo plano de estímulos económicos nos EUA irá ampliar os receios dos investidores sobre o ritmo da recuperação económica num
cenário em que a crise pandémica continua a condicionar o normal funcionamento das atividades económicas. Assim, o WTI fechou nos
39,95$ (-0,72$ ou -1,77%) e o BRENT nos 41,99$ (-0,66$ ou -1,55%). Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 42,17$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,266 € 0,035 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,224 € 1,198 €

Gasóleo 0,245 € 0,060 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,190 € 1,014 €

GPL Butano 0,381 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,125 € 0,667 €

GPL Propano 0,356 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,120 € 0,641 €

GPL Auto 0,182 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,081 € 0,435 €

Fonte: ENSE e Argus


