
23 Dez 14 – 18 Dez 23 Dez

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,193 € 1,198 € 1,450 €

Gasóleo (€/l) 1,075 € 1,077 € 1,298 €

GPL Auto (€/l) 0,474 € 0,462 € 0,691 €

GPL Butano – 13 kgs 9,196 €* 9,099 €* 25,086 €

GPL Butano – 11 kgs 7,782 €* 7,699 €* 24,716 €

GPL Propano – 45 kgs 32,284 €* 31,205 €* 89,764 €
Fonte: ENSE

21/Dez 22/Dez 23/Dez

Fecho Fecho 7h Variação de 21/12 a 22/12

Brent (€/barril) 41,82 40,92 40,42 - 0,90

Gasolina (€) 353,86 353,58 n/d - 0,28

Gasóleo  (€) 343,38 344,60 336,83 1,22

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 subidas de 0,1 cts/l no Gasóleo e 0,1 cts/kg no GPL Butano. Registaram-
se descidas de 0,4 cts/l no GPL Auto e 0,7 cts/kg no GPL Propano. O preço da Gasolina não sofreu alterações.

23/12/2020

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 registou uma nova descida das cotações do petróleo, num dia em que os mercados continuaram a reagir com
preocupação à noticia de que uma nova estirpe do coronavírus foi detetada no Reino Unido, o que gerou imediatamente medidas de
restrição de voos e acesso a outros países e alavancou o receio que esta situação possa voltar a prejudicar os níveis de atividade
económica e causar um novo rombo do lado da procura e consumo de produtos petrolíferos. Deste modo, após o anúncio das novas
vacinas contra o Covid-19 e do início do plano de vacinação que originou uma valorização do petróleo em cerca de 30%, regista-se
agora uma cautela para procurar perceber quais os efeitos práticos na capacidade de cortar as cadeias de contágio para projetar o
ritmo de recuperação pós-pandemia. Assim, o WTI fechou nos 47,02$ (-0,95$ ou -1,98%) e o BRENT nos 50,08$ (-0,83$ ou -1,63%). Na
sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 49,82$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,270 € 0,026 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,223 € 1,193 €

Gasóleo 0,295 € 0,060 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,201 € 1,075 €

GPL Butano 0,414 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,132 € 0,707 €

GPL Propano 0,418 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,134 € 0,717 €

GPL Auto 0,214 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,089 € 0,474 €

Fonte: ENSE e Argus


