
20 Out 12 – 16 Out 20 Out

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,181 € 1,191 € 1,437 €

Gasóleo (€/l) 1,021 € 1,021 € 1,244 €

GPL Auto (€/l) 0,448 € 0,449 € 0,692 €

GPL Butano – 13 kgs 8,742 €* 8,742 €* 24,872 €

GPL Butano – 11 kgs 7,397 €* 7,397 €* 24,451 €

GPL Propano – 45 kgs 30,016 €* 30,098 €* 89,000 €
Fonte: ENSE

16/Out 19/Out 20/Out

Fecho Fecho 7h Variação de 16/10 a 19/10

Brent (€/barril) 36,56 36,16 36,05 - 0,40

Gasolina (€) 331,74 327,11 n/d - 4,63

Gasóleo  (€) 297,46 293,38 284,79 - 4,08

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 0,4 cts/l na Gasolina e no Gasóleo e 0,7 cts/kg no GPL
Butano. Registou-se uma subida de 0,1 cts/kg no GPL Propano. O preço do GPL Auto não sofreu alterações.

20/10/2020

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 ligeira descida das cotações do petróleo, num dia marcado pela reunião do cartel OPEP+ que deu nota

de que a recuperação económica mundial desacelerou fruto do ressurgimento de uma segunda vaga de novos casos de coronavirus e

com as novas medidas de restrição que têm vindo a ser implementadas que condicionam algumas atividades e, logo, também os níveis

de procura de combustíveis. Para além disso, os mercados também reagiram ao facto de nesta reunião não ter saído nenhum sinal de

qual poderá ser a estratégia deste cartel para evitar um agravamento da situação de excesso de oferta que poderá voltar a condicionar

o nível de preços. Assim, o WTI fechou nos 40,83$ (-0,05 ou -0,12%) e o BRENT nos 42,62$ (-0,31$ ou -0,72%). Na sessão de hoje, o

petróleo BRENT abriu nos 42,48$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,251 € 0,036 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,221 € 1,181 €

Gasóleo 0,252 € 0,059 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,191 € 1,021 €

GPL Butano 0,385 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,126 € 0,672 €

GPL Propano 0,377 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,125 € 0,667 €

GPL Auto 0,193 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,084 € 0,448 €

Fonte: ENSE e Argus


