
30 Dez 21 – 24 Dez 30 Dez

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,202 € 1,197 € 1,453 €

Gasóleo (€/l) 1,079 € 1,080 € 1,299 €

GPL Auto (€/l) 0,492 € 0,481 € 0,691 €

GPL Butano – 13 kgs 9,362 €* 9,308 €* 25,090 €

GPL Butano – 11 kgs 7,921 €* 7,876 €* 24,725 €

GPL Propano – 45 kgs 33,894 €* 32,940 €* 89,794 €
Fonte: ENSE

28/Dez 29/Dez 30/Dez

Fecho Fecho 7h Variação de 28/12 a 29/12

Brent (€/barril) 41,62 41,68 41,81 0,06

Gasolina (€) 363,12 363,00 n/d -0,12

Gasóleo  (€) 350,20 348,93 347,61 -1,27

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 0,9 cts/l no GPL Auto, 0,2 cts/kg no GPL Butano e 1,8 cts/kg
no GPL Propano. O preço do gasóleo desceu 0,1 cts/l e o da gasolina manteve-se.

30/12/2020

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 subida das cotações do petróleo, num dia em que os mercados reagiram com otimismo face ao
desbloquear do pacote de incentivo fiscal norte-americano por parte do Presidente Trump e que pode ajudar a estimular os níveis de
procura. Para além disso, os analistas projetam uma redução dos stocks norte-americanos de petróleo (cerca de -2,5 milhões de barris)
e que poderá ser já reflexo de indicadores que mostram um aumento na procura de gasolina e de combustíveis de aviação. Apesar de
tudo, continua alguma preocupação face aos números ainda demasiado altos de novos casos de coronavírus e que ainda não permite
infletir nas medidas de confinamento. Assim, o WTI fechou nos 48,00$ (+0,38$ ou +0,80%) e o BRENT nos 51,09$ (+0,19$ ou +0,37%).
h

Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 51,26$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,277 € 0,027 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,225 € 1,202 €

Gasóleo 0,299 € 0,059 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,202 € 1,079 €

GPL Butano 0,424 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,135 € 0,720 €

GPL Propano 0,447 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,141 € 0,753 €

GPL Auto 0,228 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,092 € 0,492 €

Fonte: ENSE e Argus


