
11 Jan 04 – 08 Jan 11 Jan

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,240 € 1,219 € 1,465 €

Gasóleo (€/l) 1,104 € 1,090 € 1,309 €

GPL Auto (€/l) 0,505 € 0,505 € 0,698 €

GPL Butano – 13 kgs 9,420 €* 9,098 €* 25,324 €

GPL Butano – 11 kgs 7,971 €* 7,698 €* 24,807 €

GPL Propano – 45 kgs 35,000 €* 35,020 €* 90,320 €
Fonte: ENSE

07/Jan 08/Jan 11/Jan

Fecho Fecho 7h Variação de 07/01 a 08/01

Brent (€/barril) 44,30 45,71 45,09 1,41

Gasolina (€) 392,84 401,22 n/d 8,38

Gasóleo  (€) 358,22 365,31 363,98 7,09

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 na Gasolina, 0,7 cts/l no Gasóleo, 0,3 cts/l no GPL
Auto, 1,4 cts/kg no GPL Butano e 0,7 cts/kg no GPL Propano.

11/01/2021

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

A sessão da passada sexta-feira registou uma subida das cotações do petróleo que permitiu alcançar máximos de 10 meses, num dia
em que os mercados continuaram a valorizar a decisão voluntária da Arábia Saudita de reduzir a sua produção e oferta em fevereiro e
março na ordem de um milhão de barris diários. Esta decisão que ajuda a reequilibrar um pouco a situação de excesso de oferta
enquadra-se numa preocupação existente sobre a evolução da produção desta matéria-prima face a um cenário de procura que
mantém um elevado nível de risco face aos números de novos casos no contexto da atual crise pandémica e ao facto da OMS alertar
que não se prevê uma melhoria significativa antes do Outono de 2021. Assim, na sessão de sexta-feira, o WTI fechou nos 52,24$
(+1,41$ ou +2,77%) e o BRENT nos 55,99$ (+1,61$ ou +2,96%). Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 56,26$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,307 € 0,027 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,232 € 1,240 €

Gasóleo 0,314 € 0,064 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,206 € 1,104 €

GPL Butano 0,427 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,135 € 0,725 €

GPL Propano 0,466 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,145 € 0,778 €

GPL Auto 0,238 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,164 € 0,094 € 0,505 €

Fonte: ENSE e Argus


