
11 Nov 02 – 06 Nov 11 Nov

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,166 € 1,146 € 1,409 €

Gasóleo (€/l) 1,028 € 1,004 € 1,232 €

GPL Auto (€/l) 0,438 € 0,448 € 0,692 €

GPL Butano – 13 kgs 8,067 €* 8,591 €* 24,944 €

GPL Butano – 11 kgs 6,826 €* 7,269 €* 24,506 €

GPL Propano – 45 kgs 29,120 €* 29,939 €* 89,048 €
Fonte: ENSE

09/Nov 10/Nov 11/Nov

Fecho Fecho 7h Variação de 09/11 a 10/11

Brent (€/barril) 35,68 36,93 37,73 1,25

Gasolina (€) 310,74 323,09 n/d 12,35

Gasóleo  (€) 292,22 300,01 307,95 7,79

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 1,2 cts/l na Gasolina e 0,7 cts/l no Gasóleo. Registaram-se
descidas de 0,2 cts/l no GPL Auto, 2,5 cts/kg no GPL Butano e 0,4 cts/kg no GPL Propano.

11/11/2020

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 nova subida das cotações do petróleo, num dia em que os mercados continuaram a mostrar otimismo

com o anúncio de que uma das vacinas que está em processo de teste apresentou uma taxa de imunização de mais de 90% e que

poderá começar a ser produzida num curto espaço de tempo, facto esse que induziu nos investidores uma expectativa de retoma do

normal funcionamento das sociedades e, logo, das atividades económicas com reflexo na procura de combustíveis. De qualquer modo,

continua a ser feita uma monitorização da evolução atual do número de caso, que segue ainda uma trajetória crescente e que ainda

não permitiu abrandar muitas das medidas de confinamento que têm vindo a ser implementadas por diferentes governos. Assim, o

WTI fechou nos 41,36$ (+1,07$ ou +2,66%) e o BRENT nos 43,61$ (+1,21$ ou +2,85%).%).

Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 43,98$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,248 € 0,027 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,218 € 1,166 €

Gasóleo 0,258 € 0,060 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,192 € 1,028 €

GPL Butano 0,343 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,116 € 0,621 €

GPL Propano 0,361 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,121 € 0,647 €

GPL Auto 0,184 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,082 € 0,438 €

Fonte: ENSE e Argus


