
29 Out 19 – 23 Out 29 Out

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,159 € 1,179 € 1,427 €

Gasóleo (€/l) 1,001 € 1,018 € 1,242 €

GPL Auto (€/l) 0,440 € 0,447 € 0,689 €

GPL Butano – 13 kgs 8,677 €* 8,742 €* 24,882 €

GPL Butano – 11 kgs 7,342 €* 7,397 €* 24,488 €

GPL Propano – 45 kgs 29,282 €* 29,905 €* 89,010 €
Fonte: ENSE

27/Out 28/Out 29/Out

Fecho Fecho 7h Variação de 27/10 a 28/10

Brent (€/barril) 34,82 33,36 33,81 - 1,46

Gasolina (€) 312,08 308,90 n/d - 3,18

Gasóleo  (€) 282,07 271,60 269,36 - 10,47

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, 1,0 cts/l no Gasóleo, 0,3 cts/l no GPL
Auto, 2,3 cts/kg no GPL Butano e 0,6 cts/kg no GPL Propano.

29/10/2020

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 forte descida das cotações do petróleo, atingindo mínimos de quatro meses, com os mercados a

reagirem às medidas restritivas que começam a ser tomadas por todo o mundo face à evolução do número de novos casos de

coronavírus, e ao receio do que estas decisões poderão ter de impacto no nível de procura e consumo a nível global. Para além disso, e

para pressionar ainda mais em baixo as cotações, o facto dos stocks norte-americanos de petróleo terem subido mais do que o

esperado (+4,3 milhões de barris face a uma previsão de +1,2 milhões de barris), em grande medida devido ao aumento da produção

nos EUA que atingiu 11,1 milhões de barris diários, agravando o excesso de oferta numa altura em que a procura está a registar

restrições. Assim, o WTI fechou nos 37,39$ (-2,18$ ou -5,51%) e o BRENT nos 39,12$ (-2,08$ ou -5,05%). Na sessão de hoje, o petróleo

BRENT abriu nos 39,16$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,237 € 0,032 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,217 € 1,159 €

Gasóleo 0,234 € 0,061 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,187 € 1,001 €

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

GPL Propano 0,364 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,122 € 0,651 €

GPL Auto 0,186 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,082 € 0,440 €

Fonte: ENSE e Argus


