
03 Nov 26 – 30 Out 03 Nov

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,139 € 1,161 € 1,416 €

Gasóleo (€/l) 0,998 € 1,005 € 1,235 €

GPL Auto (€/l) 0,448 € 0,442 € 0,691 €

GPL Butano – 13 kgs 8,538 €* 8,750 €* 24,887 €

GPL Butano – 11 kgs 7,225 €* 7,404 €* 24,478 €

GPL Propano – 45 kgs 29,958 €* 29,478 €* 88,924 €
Fonte: ENSE

30/Out 02/Nov 03/Nov

Fecho Fecho 7h Variação de 30/10 a 02/11

Brent (€/barril) 32,02 33,44 33,33 1,42

Gasolina (€) 289,15 294,37 n/d 5,22

Gasóleo  (€) 263,72 267,34 266,59 3,62

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, 0,6 cts/l no GPL Auto, 0,3 cts/kg no GPL
Butano e 1,2 cts/kg no GPL Propano. Registou-se uma descida de 0,5 cts/l na Gasolina.

03/11/2020

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 subida das cotações do petróleo, num dia em que os mercados corrigiram após algumas sessões de

descida que acumularam uma desvalorização superior a 10% (a maior desde abril), e onde os investidores deram atenção à informação

de que a Rússia terá proposto adiar o aumento da produção e oferta previsto para janeiro de 2021 no âmbito do acordo OPEP+. Deste

modo, caso se confirme esta informação, a oferta deste cartel deixará de ser incrementada em cerca de 1,9 milhões de barris diários, o

que poderá evitar um agravamento do cenário de excesso de oferta, sobretudo nesta fase em que, devido às novas decisões de

confinamento, ainda é mais imprevisível a evolução dos níveis de atividade económica por todo o mundo. Assim, o WTI fechou nos

36,81$ (+1,02$ ou +2,85$) e o BRENT nos 38,97$ (+1,51$ ou +4,03%). Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 39,19$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,226 € 0,027 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,213 € 1,139 €

Gasóleo 0,230 € 0,063 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,187 € 0,998 €

GPL Butano 0,372 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,123 € 0,657 €

GPL Propano 0,376 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,124 € 0,666 €

GPL Auto 0,192 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,084 € 0,448 €

Fonte: ENSE e Argus


