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O Preço Eficiente é um preço médio semanal determinado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE)

e resulta da soma das seguintes componentes: os preços dos combustíveis nos mercados internacionais de referência 

e os respetivos fretes marítimos, a logística primária, incluindo nesta parcela as reservas estratégicas e de segurança 

do Sistema Petrolífero Nacional, os sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis e a componente de retalho 

acrescida dos impostos respetivos. No que respeita às cotações internacionais é utilizada como referência a média 

aritmética simples da semana anterior, estando as cotações para a gasolina 95 simples e gasóleo simples 

disponibilizadas na última parte do relatório. O retalho corresponde à média dos últimos quatro anos, tendo como 

base os preços anunciados (de pórtico) e as restantes componentes de preço seguem a metodologia da ERSE utilizada 

nos boletins mensais.

O Preço com Descontos é o preço médio publicado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). É apurado com 

base nos preços comunicados pelos postos de combustível, ponderados com as quantidades vendidas do último 

período conhecido, incorporando os descontos praticados nos postos de abastecimento, como cartões frota e outros.

O Preço de Pórtico é o preço médio reportado pelo operadores de postos de abastecimento de venda ao público

no Balcão Único da Energia, correspondendo à oferta comercial de base, isenta de descontos, cartões de frota,

e outros.

Os preços apresentados neste relatório são representativos do território continental.

https://precoscombustiveis.dgeg.gov.pt/estatistica/preco-medio-diario/
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5. O Preço Eficiente registou uma atualização, face à semana passada de - 0,1%, para

a gasolina e de - 4,3 % para o gasóleo, tendo em conta os seguintes aspetos:

i. A variação semanal das cotações internacionais da gasolina 95 simples

em - 0,2% e do gasóleo simples em - 6,7%;

ii. E pela atualização do sobrecusto relativo à incorporação de 

biocombustíveis.

6. Relativamente à semana anterior verificou-se que a média dos Preços de Venda ao 

Público anunciados nos pórticos, e reportada no Balcão Único da Energia, esteve 

1,6 cent/l acima do Preço Eficiente, dessa semana, no caso da gasolina 95 simples e 

0,1 cent/l acima no caso do gasóleo simples. Em termos percentuais, a gasolina 95 

simples foi anunciada nos pórticos 0,7% acima do Preço Eficiente e o gasóleo 

simples foi anunciado em linha com o Preço Eficiente;

7. Ainda relativamente à semana anterior, no que respeita aos Preços com Descontos, 

publicados pela DGEG, a gasolina 95 simples apresentou um desvio de – 1,5%  face 

ao Preço Eficiente e o gasóleo simples - 3,0%. Em termos absolutos, estas 

estimativas situam-se, para a gasolina 95 simples e para o gasóleo simples, em 3,1 

cent/l e 6,1 cent/l abaixo dos Preços Eficientes, respetivamente.

Síntese semanal

1. O Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) para os meses de julho e de agosto 

foi publicado na Portaria n.º 167-D/2022, de 1 de julho, representando 0,31606 €/l 

e 0,16280 €/l para a gasolina 95 simples e para o gasóleo simples, respetivamente. 

O ISP aplicável à gasolina 95 simples e ao gasóleo simples não sofreu qualquer 

alteração face ao valor da semana passada; 

2. A Portaria n.º 167-D/2022 mantém-se em vigor até dia 4 de setembro, sem prejuízo 

de nova avaliação no decurso do próximo mês em função da evolução dos preços. 

Sublinha ainda que as sucessivas atualizações do ISP representam, uma redução de 

21,1 cêntimos por litro na gasolina e de 18 cêntimos por litro no gasóleo, tendo 

como referência o valor definido na Portaria nº 301-A/2018, de 23 de novembro;

3. A Portaria n.º 167-A/2022, de 30 de junho, suspende a atualização da taxa

do adicionamento sobre as emissões de CO2, mantendo-se aplicável a taxa fixada 

para 2021 até 31 de agosto de 2022;

4. Para a semana de 4 a 10 de julho, o Preço Eficiente antes de impostos

é de 1,275 €/l para a gasolina 95 simples e de 1,320 €/l para o gasóleo simples. 

Após impostos, o Preço Eficiente fica nos 2,129 €/l e nos 2,033 €/l, para a gasolina 

95 simples e para o gasóleo simples, respetivamente;

https://files.dre.pt/1s/2022/07/12601/0000200002.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/07/12601/0000200002.pdf
https://files.dre.pt/1s/2018/11/22601/0000200002.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/06/12501/0000900009.pdf
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Desagregação do Preço Eficiente

Gasolina 95 Simples Gasóleo Simples

2,129 €/l 2,033 €/l

Semana de 4 de julho a
10 de julho de 2022

Semana de 4 de julho a
10 de julho de 2022
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Supervisão dos Preços

Evolução dos Preços da Gasolina 95 simples

Detalhe das últimas
quatro semanas

06-06-2022 a 12-06-2022 13-06-2022 a 19-06-2022 20-06-2022 a 26-06-2022 27-06-2022 a 03-07-2022

Preço Eficiente (EUR/l) 2,203 2,193 2,115 2,132

Preço de Pórtico (EUR/l) 2,216 2,207 2,155 2,148

Desvio ao Preço Eficiente 
(cent/l) + 1,3 + 1,4 + 4,0 + 1,6

(%) + 0,6% + 0,7% + 1,9% + 0,7%

Preço com Descontos (EUR/l) 2,184 2,169 2,113 2,101

Desvio ao Preço Eficiente
(cent/l) - 1,9 - 2,4 - 0,2 - 3,1

(%) - 0,8% - 1,1% - 0,1% - 1,5

Preço 
Eficiente

a 04-07-2022:

2,129 €/l
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Supervisão dos Preços

Evolução dos Preços do Gasóleo simples

Detalhe das últimas
quatro semanas

06-06-2022 a 12-06-2022 13-06-2022 a 19-06-2022 20-06-2022 a 26-06-2022 27-06-2022 a 03-07-2022

Preço Eficiente (EUR/l) 1,985 2,094 2,129 2,123

Preço de Pórtico (EUR/l) 1,971 2,090 2,145 2,124

Desvio ao Preço Eficiente 
(cent/l) - 1,4 - 0,4 + 1,5 + 0,1

(%) - 0,7% - 0,2% + 0,7% 0,0%

Preço com Descontos (EUR/l) 1,903 2,036 2,093 2,062

Desvio ao Preço Eficiente
(cent/l) - 8,2 - 5,8 - 3,6 - 6,1

(%) - 4,3% - 2,8% - 1,7% - 3,0%

Preço 
Eficiente

a 04-07-2022:

2,033 €/l

2,033
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Cotações Internacionais

Gasolina 95 simples Gasóleo simples

Período Cotaçãoa e Frete
(€/l)

06-06-2022 a 10-06-2022 1,050

13-06-2022 a 17-06-2022 0,997

20-06-2022 0,983

21-06-2022 1,016

22-06-2022 0,990

23-06-2022 1,007

24-06-2022 1,026

27-06-2022 1,037

28-06-2022 1,020

29-06-2022 1,010

30-06-2022 0,976

01-07-2022 0,967

Período Cotaçãob e Frete
(€/l)

06-06-2022 a 10-06-2022 0,999

13-06-2022 a 17-06-2022 1,088

20-06-2022 1,119

21-06-2022 1,116

22-06-2022 1,091

23-06-2022 1,100

24-06-2022 1,105

27-06-2022 1,064

28-06-2022 1,026

29-06-2022 1,031

30-06-2022 0,995

01-07-2022 1,045

a valor da cotação internacional com base no índice
Gasoline 95r 10ppm NWE barge da Argus, acrescida de frete.

b valor da cotação internacional com base no índice
Gasoil diesel UK ultra low sulphur da Argus, acrescida de frete.


