
14 Dez 07 – 11 Dez 14 Dez

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,199 € 1,188 € 1,432 €

Gasóleo (€/l) 1,074 € 1,068 € 1,278 €

GPL Auto (€/l) 0,455 € 0,449 € 0,690 €

GPL Butano – 13 kgs 9,010 €* 8,930 €* 25,044 €

GPL Butano – 11 kgs 7,624 €* 7,556 €* 24,644 €

GPL Propano – 45 kgs 30,615 €* 30,051 €* 89,625 €
Fonte: ENSE

10/Dez 11/Dez 14/Dez

Fecho Fecho 7h Variação de 10/12 a 11/12

Brent (€/barril) 41,48 41,21 41,26 -0,27

Gasolina (€) 352,04 357,88 n/d 5,84

Gasóleo  (€) 347,30 342,01 343,97 -5,29

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 0,5 cts/l no gasóleo, 0,1 cts/l no GPL Auto, 0,9 cts/kg no GPL
Butano e 0,2 cts/kg no GPL Propano. O preço da gasolina subiu 0,5 cts/l.

14/12/2020

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 da passada sexta-feira feira registou uma descida das cotações do petróleo, apesar de ter sido a sexta semana de ganhos
acumulados, fruto dos mercados estarem a reagir com otimismo à apresentação dos calendários do plano de vacinação contra o Covid-
19 em alguns países e que poderá ajudar na retoma da atividade económica. Para além disso, os analistas continuam a alertar para os
sinais que no presente aconselham prudência, nomeadamente o facto do número ainda crescente de novos casos ativos estar a gerar
novas decisões de restrições, confinamentos e a incerteza sobre o calendário para uma efetiva solução para a crise pandémica. Assim,
na sessão de sexta-feira, o WTI fechou nos 46,57$ (-0,21$ ou -0,45%) e o BRENT nos 49,97$ (-0,28$ ou -0,56%).

Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 50,03$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,274 € 0,027 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,224 € 1,199 €

Gasóleo 0,294 € 0,060 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,201 € 1,074 €

GPL Butano 0,402 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,130 € 0,693 €

GPL Propano 0,388 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,127 € 0,680 €

GPL Auto 0,198 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,085 € 0,455 €

Fonte: ENSE e Argus


