
14 Jan 04 – 08 Jan 14 Jan

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,255 € 1,219 € 1,481 €

Gasóleo (€/l) 1,119 € 1,090 € 1,316 €

GPL Auto (€/l) 0,513 € 0,505 € 0,703 €

GPL Butano – 13 kgs 9,339 €* 9,098 €* 25,497 €

GPL Butano – 11 kgs 7,902 €* 7,698 €* 25,064 €

GPL Propano – 45 kgs 35,724 €* 35,020 €* 90,647 €
Fonte: ENSE

12/Jan 13/Jan 14/Jan

Fecho Fecho 7h Variação de 12/01 a 13/01

Brent (€/barril) 46,53 46,08 46,01 - 0,45

Gasolina (€) 413,21 419,20 n/d 5,99

Gasóleo  (€) 380,93 380,77 377,28 - 0,16

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 0,4 cts/l na Gasolina, 0,2 cts/l no GPL Auto e 0,4 cts/kg no
GPL Propano. Registou-se uma descida de 1,0 cts/kg no GPL Butano. O preço do Gasóleo não sofreu alterações.

14/01/2021

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 de ontem registou uma descida das cotações do petróleo, com os mercados a corrigirem a tendência de subida dos últimos
dias em grande parte devido ao facto de continuarem a ser impostas mais medidas de confinamento numa altura em que o número de
casos positivos relacionado com o coronavírus continua sem dar sinais de controlo. Deste modo, os analistas projetam ainda uma
grande retração do lado da procura que irá condicionar os níveis de crescimento económico, continuando a incerteza de quando esta
situação começará efetivamente a ser infletida. Por outro lado, espera-se que se registe uma descida dos stocks norte-americanos de
petróleo 3,2 milhões de barris, uma queda mais pronunciada do que a previsão de 2,3 milhões de barris. Assim, o WTI fechou nos
52,91$ (-0,30$ ou -0,56%) e o BRENT nos 56,06$ (-0,52$ ou -0,92%). Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 56,03$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,321 € 0,025 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,235 € 1,255 €

Gasóleo 0,327 € 0,063 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,209 € 1,119 €

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

GPL Propano 0,479 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,148 € 0,794 €

GPL Auto 0,245 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,164 € 0,096 € 0,513 €

Fonte: ENSE e Argus


