
12 Nov 02 – 06 Nov 12 Nov

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,178 € 1,146 € 1,408 €

Gasóleo (€/l) 1,036 € 1,004 € 1,232 €

GPL Auto (€/l) 0,445 € 0,448 € 0,692 €

GPL Butano – 13 kgs 8,219 €* 8,591 €* 24,943 €

GPL Butano – 11 kgs 6,954 €* 7,269 €* 24,496 €

GPL Propano – 45 kgs 29,674 €* 29,939 €* 89,057 €
Fonte: ENSE

10/Nov 11/Nov 12/Nov

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

Brent (€/barril) 36,93 37,23 37,25 0,30

Gasolina (€) 323,09 335,29 n/d 12,20

Gasóleo  (€) 300,01 307,68 302,89 7,67

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, 0,8 cts/l no Gasóleo. 0,7 cts/l no GPL
Auto, 1,1 cts/kg no GPL Butano e 1,2 cts/kg no GPL Propano.

12/11/2020

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, com os mercados ainda a reagirem ao anúncio sobre a taxa de

sucesso de imunização de uma das vacinas em teste contra o Covid-19 e que poderá começar a ser distribuída até ao final deste ano.

Deste modo, caso se confirme a sua homologação, e com o início da sua distribuição, poderá começar a reversão da atual trajetória de

novos casos que tem levado a mais medidas restritivas com a consequente retração da atividade económica. Por outro lado, a

valorização do dólar e a redução da previsão da procura de petróleo em 2020 feita pela OPEP (-300 mil barris diários face à estimativa

anterior), refrearam a pressão em alta sobre as cotações. Assim, o WTI fechou nos 41,45$ (+0,09$ ou +0,22%) e o BRENT nos 43,80$

(+0,19$ ou +0,44%). Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 43,79$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,257 € 0,028 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,220 € 1,178 €

Gasóleo 0,264 € 0,059 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,194 € 1,036 €

GPL Butano 0,352 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,118 € 0,632 €

GPL Propano 0,371 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,123 € 0,659 €

GPL Auto 0,189 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,083 € 0,445 €

Fonte: ENSE e Argus


