
04 Jan 29 – 31 Dez 04 Jan

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência 

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,212 € 1,204 € 1,453 €

Gasóleo (€/l) 1,084 € 1,079 € 1,300 €

GPL Auto (€/l) 0,503 € 0,492 € 0,691 €

GPL Butano – 13 kgs 9,033 €* 9,299 €* 25,098 €

GPL Butano – 11 kgs 7,644 €* 7,868 €* 24,730 €

GPL Propano – 45 kgs 34,786 €* 33,877 €* 89,819 €
Fonte: ENSE

30/Dez 31/Dez 04/Jan

Fecho Fecho 7h Variação de 30/12 a 31/12

Brent (€/barril) 41,80 42,21 43,17 0,41

Gasolina (€) 367,64 372,42 n/d 4,78

Gasóleo  (€) 349,52 345,33 355,62 - 4,19

Fonte: Investing.com, Bloomberg

Mercado de combustível em Portugal
Preços de Referência

Decomposição do Preço de Referência

O Contexto Internacional

04/01/2021

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

Os preços de referência ENSE registaram hoje subidas de 0,5 cts/l na Gasolina e no Gasóleo, 0,2 cts/l no GPL Auto e 0,3 
cts/kg no GPL Propano. Registou-se uma descida de 1,3 cts/kg no GPL Butano.

A última sessão de 2020 registou uma ligeira subida das cotações do petróleo, num ano muito condicionado pela crise pandémica e em 
consequência de uma travagem sem precedentes no nível de atividade económica global fruto de decisões de confinamento e 
restrições tomadas por quase todos os governos. Deste modo, o nível de procura e consumo de produtos petrolíferos baixou de forma 
drástica o que contribuiu de forma decisiva para uma descida anual do WTI e do BRENT de, respetivamente, -20,5% e -23%. No entanto, 
no final do ano, o início do processo de vacinação ajudou a retomar algum sentimento de confiança sobre o começo do processo 
de retoma e normalização económica e social. Assim, na sessão do passado dia 31 de dezembro, o WTI fechou nos 48,52$ (+0,12$ 
ou+0,25%) e o BRENT nos 51,80$ (+0,46$ ou +0,90%). Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 51,47$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,285 € 0,027 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,227 € 1,212 €

Gasóleo 0,296 € 0,066 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,203 € 1,084 €

GPL Butano 0,403 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,130 € 0,695 €

GPL Propano 0,462 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,145 € 0,773 €

GPL Auto 0,236 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,164 € 0,094 € 0,503 €

Fonte: ENSE e Argus


