
26 Out 19 – 23 Out 26 Out

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,171 € 1,179 € 1,433 €

Gasóleo (€/l) 1,014 € 1,018 € 1,243 €

GPL Auto (€/l) 0,446 € 0,447 € 0,691 €

GPL Butano – 13 kgs 8,722 €* 8,742 €* 24,870 €

GPL Butano – 11 kgs 7,380 €* 7,397 €* 24,467 €

GPL Propano – 45 kgs 29,833 €* 29,905 €* 88,971 €
Fonte: ENSE

22/Out 23/Out 26/Out

Fecho Fecho 7h Variação de 22/10 a 23/10

Brent (€/barril) 35,92 35,23 34,62 - 0,69

Gasolina (€) 320,19 320,30 n/d 0,11

Gasóleo  (€) 288,05 285,72 273,39 - 2,33

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, 0,2 cts/l no Gasóleo e no GPL Auto, 0,2
cts/kg no GPL Butano e 0,3 cts/kg no GPL Propano.

26/10/2020

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 da passada sexta-feira registou uma descida das cotações do petróleo, num dia marcado pelo anúncio de um acordo de cessar

de hostilidades na Líbia que levará a que, em cerca de 4 semanas, possa alcançar a sua produção e oferta 1 milhão de barris diários, o

que, a suceder, poderá agravar o cenário de excesso de oferta mundial desta matéria-prima. Para além disso, os mercados e os

investidores continuam a acompanhar com preocupação a evolução do número de novos casos de coronavírus um pouco por todo o

mundo e que está a levar a novas medidas que poderão conduzir a novos efeitos de travão em vários setores de atividade económica.

Assim, na sessão de sexta-feira, o WTI fechou nos 39,85$ (-0,79$ ou -1,94%) e o BRENT nos 41,77$ (-0,69$ ou -1,63%). Na sessão de

hoje, o petróleo BRENT abriu nos 41,89$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,245 € 0,033 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,219 € 1,171 €

Gasóleo 0,246 € 0,060 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,190 € 1,014 €

GPL Butano 0,384 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,125 € 0,671 €

GPL Propano 0,374 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,124 € 0,663 €

GPL Auto 0,191 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,083 € 0,446 €

Fonte: ENSE e Argus


