
29 Dez 21 – 24 Dez 29 Dez

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,202 € 1,197 € 1,452 €

Gasóleo (€/l) 1,080 € 1,080 € 1,299 €

GPL Auto (€/l) 0,483 € 0,481 € 0,691 €

GPL Butano – 13 kgs 9,329 €* 9,308 €* 25,092 €

GPL Butano – 11 kgs 7,894 €* 7,876 €* 24,722 €

GPL Propano – 45 kgs 33,097 €* 32,940 €* 89,790 €
Fonte: ENSE

24/Dez 28/Dez 29/Dez

Fecho Fecho 7h Variação de 24/12 a 28/12

Brent (€/barril) 41,99 41,62 41,70 -0,37

Gasolina (€) 355,70 363,12 n/d 7,42

Gasóleo  (€) 354,06 350,20 347,11 -3,86

Fonte: Investing.com, Bloomberg

Mercado de combustível em Portugal
Preços de Referência

Decomposição do Preço de Referência

O Contexto Internacional

Devido ao feriado no Reino Unido, no dia de ontem (Boxing Day) e à ausência de cotações internacionais, os preços de
referência ENSE, para o dia de hoje, não sofreram alterações.

29/12/2020

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 descida das cotações do petróleo, numa altura em que as projeções de recuperação da procura estão
a ser concentradas a partir do segundo semestre de 2021 e em que, no curto prazo, continuam muitas medidas de confinamento que
condicionam o normal desempenho das economias. Para além disso, continua a ser sensível a situação de excesso de oferta de
produtos petrolíferos, cenário que se pode acentuar caso se confirme a posição do Irão de querer aumentar a sua produção e com a
Rússia a defender que em fevereiro poderia ser reforçada a oferta em mais 500 mil barris diários. Assim, o WTI fechou nos 47,62$ (-
0,61$ ou -1,26%) e o BRENT nos 50,90$ (-0,39$ ou -0,76%).
g

Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 50,95$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,278 € 0,027 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,225 € 1,202 €

Gasóleo 0,300 € 0,059 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,202 € 1,080 €

GPL Butano 0,422 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,134 € 0,718 €

GPL Propano 0,433 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,138 € 0,735 €

GPL Auto 0,221 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,090 € 0,483 €

Fonte: ENSE e Argus


