
21 Out 12 – 16 Out 21 Out

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência 

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,177 € 1,191 € 1,435 €

Gasóleo (€/l) 1,017 € 1,021 € 1,245 €

GPL Auto (€/l) 0,448 € 0,449 € 0,691 €

GPL Butano – 13 kgs 8,743 €* 8,742 €* 24,866 €

GPL Butano – 11 kgs 7,398 €* 7,397 €* 24,460 €

GPL Propano – 45 kgs 29,984 €* 30,098 €* 88,977 €
Fonte: ENSE

19/Out 20/Out 21/Out

Fecho Fecho 7h Variação de 19/10 a 20/10

Brent (€/barril) 36,16 36,55 36,29 0,39

Gasolina (€) 327,11 323,45 n/d - 3,66

Gasóleo  (€) 293,38 288,95 286,73 - 4,43

Fonte: Investing.com, Bloomberg

Mercado de combustível em Portugal
Preços de Referência
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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

Os preços de referência ENSE registaram hoje descidas de 0,4 cts/l na Gasolina e no Gasóleo e 0,1 cts/kg no GPL 
Propano. Registou-se uma subida de 0,1 cts/kg no GPL Butano. O preço do GPL Auto não sofreu alterações.

A sessão de ontem registou uma subida das cotações do petróleo, num dia marcado pela informação de que as negociações para a 
aprovação de um novo pacote de estímulos à economia norte-americana poderão ser ainda bem sucedidas, possibilitando, caso se 
concretize, uma nova injeção de liquidez que combata os efeitos recessivos da atual crise pandémica. Por outro lado, os analistas e 
investidores continuam a revelar muita prudência com a evolução da economia face à trajetória ainda crescente do número de 
infeções pelo coronavírus e com o aparecimento, um pouco por todo o mundo, de mais medidas restritivas para tentar conter os 
níveis de contágio. Assim, o WTI fechou nos 41,46$ (+0,63$ ou +1,54%) e o BRENT nos 43,16$ (+0,54$ ou +1,27%). Na sessão de 
hoje, o petróleo BRENT abriu nos 42,80$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,248 € 0,036 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,220 € 1,177 €

Gasóleo 0,248 € 0,060 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,190 € 1,017 €

GPL Butano 0,385 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,126 € 0,673 €

GPL Propano 0,376 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,125 € 0,666 €

GPL Auto 0,192 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,084 € 0,448 €

Fonte: ENSE e Argus


