
22 Out 12 – 16 Out 22 Out

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,178 € 1,191 € 1,435 €

Gasóleo (€/l) 1,009 € 1,021 € 1,245 €

GPL Auto (€/l) 0,443 € 0,449 € 0,691 €

GPL Butano – 13 kgs 8,647 €* 8,742 €* 24,866 €

GPL Butano – 11 kgs 7,316 €* 7,397 €* 24,471 €

GPL Propano – 45 kgs 29,572 €* 30,098 €* 88,987 €
Fonte: ENSE

20/Out 21/Out 22/Out

Fecho Fecho 7h Variação de 20/10 a 21/10

Brent (€/barril) 36,55 35,21 35,09 - 1,34

Gasolina (€) 323,45 326,11 n/d 2,66

Gasóleo  (€) 288,95 280,33 277,49 - 8,62

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 0,8 cts/l no Gasóleo, 0,5 cts/l no GPL Auto, 0,8 cts/kg no GPL
Butano e 0,9 cts/kg no GPL Propano. Registou-se uma subida de 0,1 cts/l na Gasolina.

22/10/2020

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 reagiram com preocupação à

divulgação do relatório sobre a evolução semanal dos stocks norte-americanos que revelaram um aumento na gasolina de 1,9 milhões

de barris, que, segundo os analistas, é em grande medida reflexo de alguma retração no nível de consumo em consequência da

evolução ainda preocupante da crise pandémica que tem condicionado o normal funcionamento das economias. Este indicador

prevaleceu sobre as descidas de stocks de petróleo (-1 milhão de barris) e de destilados (-3,8 milhões de barris), pois os investidores

continuam a mostrar cautela face a uma trajetória de recuperação económica internacional que está a ser lenta e ainda com alguns

fatores de incerteza. Assim, o WTI fechou nos 40,03$ (-1,43$ ou -3,45%) e o BRENT nos 41,73$ (-1,43$ ou -3,31%). Na sessão de hoje, o

petróleo BRENT abriu nos 41,59$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,250 € 0,035 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,220 € 1,178 €

Gasóleo 0,241 € 0,060 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,189 € 1,009 €

GPL Butano 0,379 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,124 € 0,665 €

GPL Propano 0,369 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,123 € 0,657 €

GPL Auto 0,189 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,083 € 0,443 €

Fonte: ENSE e Argus


