
 
 

COMUNICADO 

ERSE publica a partir de 30 de maio um novo 

Relatório semanal de Supervisão dos Preços dos 

Combustíveis  

 

A ERSE- Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos divulga, a partir do próximo dia 30 de maio, 

um novo Relatório semanal de Supervisão dos Preços dos Combustíveis que possibilitará aos 

consumidores comparar os preços dos combustíveis fixados nos postos de abastecimento com 

os preços eficientes calculados pela ERSE.  

A ERSE tem atribuições de regulação e supervisão dos setores do gás de petróleo liquefeito (GPL), 

dos combustíveis derivados do petróleo e dos biocombustíveis, ao abrigo dos deveres 

estatutários que lhe foram conferidos pelo Decreto-Lei n.º 57-A/2018, de 13 de julho.  No 

cumprimento destas competências, a ERSE monitoriza desde então, e numa base diária, a 

evolução do preço de venda ao público das gasolinas, dos gasóleos, do GPL Auto e do GPL 

engarrafado, bem como as componentes que o constituem.  

Na prossecução do dever de prestação de informação e da promoção de uma maior 

transparência dos setores regulados, a ERSE tem divulgado um conjunto de documentação 

referente ao funcionamento destes setores, acrescentado a essa análise um novo Relatório 

semanal de Supervisão dos Preços dos Combustíveis, que possibilitará aos consumidores 

comparar os preços dos combustíveis fixados nos postos de abastecimento com os preços 

eficientes calculados pela ERSE.  

No contexto dessa monitorização, numa base diária, da evolução do preço de venda ao público 

(PVP) dos combustíveis, a ERSE atuará junto do Governo e das demais entidades competentes 

sempre que sejam detetadas irregularidades no funcionamento dos mercados, como já 

aconteceu no passado. 

Neste novo relatório será possível visualizar, para além do PVP, o preço eficiente calculado pela 

ERSE. Este preço eficiente é determinado pela soma das seguintes componentes: os preços dos 

combustíveis nos mercados internacionais de referência e os respetivos fretes marítimos (como 

boa aproximação dos preços à saída da refinaria do SPN), a logística primária, incluindo nesta 

parcela as reservas estratégicas e de segurança do SPN, os sobrecustos com a incorporação de 

biocombustíveis e a componente de retalho, que equivale à média dos custos de retalho em 

Portugal dos últimos quatro anos. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/115698415/details/maximized?advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&sortOrder=ASC&sumario=entidade+reguladora&dataPublicacaoFim=2019-05-25&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2018-07-01


 
 
A série apresentada inclui os anos de 2019 a 2022, sendo atualizada semanalmente. Será assim 

possível a todos os interessados acompanhar a evolução do PVP pago pelos consumidores e bem 

como a diferença face ao preço eficiente. Adicionalmente, apresenta-se a desagregação do preço 

eficiente por cada uma das atividades da cadeia de valor e bem como a componente fiscal. 

No contexto das recentes medidas excecionais e temporárias de resposta ao aumento dos preços 

dos combustíveis, e na prossecução do dever de prestação de informação, a ERSE passará ainda 

a divulgar um boletim trimestral com informação referente à formação dos PVP dos combustíveis, 

que se junta a um conjunto de documentação, já publicada, como o Boletim Mensal de Análise 

ao Mercado dos Combustíveis e do GPL e o Boletim trimestral de preços dos combustíveis na EU-

27.  

A ERSE publicou também relatórios referentes ao funcionamento destes setores, com análises 

temporais alargadas, como o Relatório de Análise ao Mercado dos Combustíveis Líquidos 

Rodoviários 2018-2020 e o Relatório de Análise ao Mercado do GPL Embalado 2018-2020.  

 

 

 

Lisboa, 24 de maio de 2022 

https://www.erse.pt/biblioteca/atos-e-documentos-da-erse/?tipologia=----+Mercado+de+Combust%C3%ADveis+e+GPL&setor=Combust%C3%ADveis&ano=&descricao=
https://www.erse.pt/biblioteca/atos-e-documentos-da-erse/?tipologia=--+Boletins&setor=Combust%C3%ADveis&ano=&descricao=Pre%C3%A7os+UE-27
https://www.erse.pt/media/1uiffl3h/relat%C3%B3rio-an%C3%A1lise-do-mercado-de-combust%C3%ADveis-l%C3%ADquidos-rodovi%C3%A1rios.pdf
https://www.erse.pt/media/1uiffl3h/relat%C3%B3rio-an%C3%A1lise-do-mercado-de-combust%C3%ADveis-l%C3%ADquidos-rodovi%C3%A1rios.pdf
https://www.erse.pt/media/mecevbda/relat%C3%B3rio_an%C3%A1lise-do-mercado-de-gpl-embalado.pdf

