
09 Fev 01 – 05 Fev 09 Fev

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,291 € 1,270 € 1,523 €

Gasóleo (€/l) 1,158 € 1,136 € 1,360 €

GPL Auto (€/l) 0,519 € 0,505 € 0,722 €

GPL Butano – 13 kgs 10,375 €* 10,090 €* 24,168 €

GPL Butano – 11 kgs 8,779 €* 8,538 €* 24,961 €

GPL Propano – 45 kgs 36,265 €* 34,994 €* 89,389 €
Fonte: ENSE

05/Fev 08/Fev 09/Fev

Fecho Fecho 7h Variação de 05/02 a 08/02

Brent (€/barril) 49,52 50,36 50,77 0,84

Gasolina (€) 451,68 451,77 n/d 0,09

Gasóleo  (€) 409,12 412,89 416,95 3,77

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 0,3 cts/l no Gasóleo, 0,1 cts/l no GPL Auto, 1,4 cts/kg no GPL
Butano e 0,3 cts/kg no GPL Propano. O preço da Gasolina não sofreu alterações.

09/02/2021

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 nova subida das cotações do petróleo, com os mercados e os investidores a darem relevo às notícias

que o reequilíbrio do mercado petrolífero está a acontecer a um ritmo mais rápido do que o previsto resolvendo-se desse modo o atual

excesso de oferta que condicionou os preços médios desta matéria-prima, sobretudo, no contexto da atual crise pandémica. Para além

disso, os analistas têm dado relevo à estratégia do grupo de signatários do acordo OPEP+ que mostram uma capacidade de resposta

mais flexível que se adequa mais a este tempo que ainda mostra demasiadas incertezas sobre o fim dos atuais confinamentos e o ritmo

de recuperação pós-pandemia. Assim, o WTI fechou nos 57,97$ (+1,12$ ou +1,97%) e o BRENT nos 60,56$ (+1,22$ ou +2,06%). Na

sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 60,67$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,346 € 0,030 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,241 € 1,291 €

Gasóleo 0,354 € 0,068 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,217 € 1,158 €

GPL Butano 0,486 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,149 € 0,798 €

GPL Propano 0,489 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,151 € 0,806 €

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

Fonte: ENSE e Argus


