
19 Jan 11 – 15 Jan 19 Jan

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,249 € 1,249 € 1,496 €

Gasóleo (€/l) 1,118 € 1,114 € 1,332 €

GPL Auto (€/l) 0,519 € 0,512 € 0,705 €

GPL Butano – 13 kgs 9,286 €* 9,361 €* 24,337 €

GPL Butano – 11 kgs 7,858 €* 7,921 €* 24,803 €

GPL Propano – 45 kgs 36,246 €* 35,629 €* 88,406 €
Fonte: ENSE

15/Jan 18/Jan 19/Jan

Fecho Fecho 7h Variação de 15/01 a 18/01

Brent (€/barril) 45,45 45,38 45,71 - 0,07

Gasolina (€) 412,44 411,97 n/d - 0,47

Gasóleo  (€) 375,94 379,43 377,26 3,49

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 descidas de 0,5 cts/l no GPL Auto e 1,0 cts/kg no GPL Butano e no GPL
Propano. Registou-se uma subida de 0,4 cts/l no Gasóleo. O preço da Gasolina não sofreu alterações.

19/01/2021

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, num dia de baixa liquidez devido ao feriado nos EUA, e numa altura
em que os investidores mostram cautelas face à evolução da crise pandémica que continua com novas medidas de confinamento um
pouco por todo o mundo e que estão ainda a ter um efeito travão no nível de atividade económica. Deste modo, este contexto atual da
economia a nível mundial está a prejudicar os níveis de consumo, investimento e a prejudicar muitos postos de trabalho,
condicionando também os preços médios desta matéria-prima num cenário onde o excesso de oferta não está resolvido. Assim, o WTI
fechou nos 52,15$ (-0,21$ ou -0,40%) e o BRENT nos 54,75$ (-0,35$ ou -0,64%).

Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 54,72$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,316 € 0,026 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,234 € 1,249 €

Gasóleo 0,326 € 0,063 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,209 € 1,118 €

GPL Butano 0,418 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,134 € 0,714 €

GPL Propano 0,489 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,151 € 0,805 €

GPL Auto 0,250 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,164 € 0,097 € 0,519 €

Fonte: ENSE e Argus


