
10 Dez 30 Nov – 04 Dez 10 Dez

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,190 € 1,180 € 1,433 €

Gasóleo (€/l) 1,065 € 1,059 € 1,278 €

GPL Auto (€/l) 0,449 € 0,436 € 0,690 €

GPL Butano – 13 kgs 8,891 €* 8,719 €* 25,042 €

GPL Butano – 11 kgs 7,523 €* 7,377 €* 24,644 €

GPL Propano – 45 kgs 30,110 €* 28,926 €* 89,659 €
Fonte: ENSE

08/Dez 09/Dez 10/Dez

Fecho Fecho 7h Variação de 08/12 a 09/12

Brent (€/barril) 40,32 40,35 40,42 0,03

Gasolina (€) 344,02 348,91 n/d 4,89

Gasóleo  (€) 335,97 333,43 332,09 - 2,54

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 0,2 cts/l no Gasóleo, 0,3 cts/l no GPL Auto e 0,4 cts/kg no
GPL Butano e no GPL Propano. Registou-se uma subida de 0,5 cts/l na Gasolina.

10/12/2020

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 fechou sem tendência definida e próxima da estabilidade, numa altura em que os mercados continuam a aguardar

por mais indicadores que possam projetar com mais segurança a evolução da trajetória económica mundial, sobretudo no impacto que

possa começar a ter o início da vacinação contra o Covid-19. No dia de ontem, destacou-se a notícia sobre o aumento inesperado dos

stocks norte-americanos de petróleo (com um crescimento de 15,2 milhões de barris face a uma previsão de queda de 1,4 milhões de

barris) a que muito se deve a subida das importações na ordem dos 2,7 milhões de barris diários durante a última semana, mas que foi,

apesar de tudo, relativamente desvalorizada e considerada uma situação pontual de recomposição de inventário. Assim, o WTI fechou

nos 45,52$ (-0,08$ ou -0,18%) e o BRENT nos 48,86$ (+0,02$ ou 0,04%). Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 49,09$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,267 € 0,027 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,222 € 1,190 €

Gasóleo 0,286 € 0,061 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,199 € 1,065 €

GPL Butano 0,395 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,128 € 0,684 €

GPL Propano 0,379 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,125 € 0,669 €

GPL Auto 0,193 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,084 € 0,449 €

Fonte: ENSE e Argus


