
29 Jan 18 – 22 Jan 29 Jan

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,256 € 1,254 € 1,502 €

Gasóleo (€/l) 1,121 € 1,125 € 1,338 €

GPL Auto (€/l) 0,491 € 0,507 € 0,708 €

GPL Butano – 13 kgs 9,738 €* 9,308 €* 24,149 €

GPL Butano – 11 kgs 8,239 €* 7,876 €* 24,756 €

GPL Propano – 45 kgs 33,782 €* 35,219 €* 87,794 €
Fonte: ENSE

27/Jan 28/Jan 29/Jan

Fecho Fecho 7h Variação de 27/01 a 28/01

Brent (€/barril) 46,07 45,93 45,60 - 0,14

Gasolina (€) 416,67 414,56 n/d - 2,11

Gasóleo  (€) 377,04 374,45 372,08 - 2,59

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 0,2 cts/l na Gasolina e no Gasóleo, 0,3 cts/l do GPL Auto e
0,5 cts/kg no GPL Propano. Registou-se uma subida de 0,4 cts/kg no GPL Butano.

29/01/2021

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 em que os mercados continuaram a mostrar muita cautela

e prudência em relação à evolução da situação pandémica, pois, mesmo com o processo de vacinação já em andamento, o ritmo de

produção das novas vacinas está a ser mais lento do que o anunciado, o que atrasa a perspetiva do prazo para que possa ser alcançada

a fase de controlo de novos casos. Deste modo, nesta altura, continuam os números preocupantes de infetados um pouco por todo o

mundo o que tem levado a novos confinamentos e, logo, à contração de uma parte relevante da atividade económica. Assim, o WTI

fechou nos 52,34$ (-0,51$ ou -0,96%) e o BRENT nos 55,53$ (-0,28$ ou -0,50%).

Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 54,96$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,318 € 0,030 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,235 € 1,256 €

Gasóleo 0,322 € 0,070 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,210 € 1,121 €

GPL Butano 0,447 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,140 € 0,749 €

GPL Propano 0,444 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,140 € 0,751 €

GPL Auto 0,227 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,164 € 0,092 € 0,491 €

Fonte: ENSE e Argus


