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Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência 

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,168 € 1,146 € 1,408 €

Gasóleo (€/l) 1,031 € 1,004 € 1,232 €

GPL Auto (€/l) 0,449 € 0,448 € 0,692 €

GPL Butano – 13 kgs 8,122 €* 8,591 €* 24,949 €

GPL Butano – 11 kgs 6,872 €* 7,269 €* 24,497 €

GPL Propano – 45 kgs 30,088 €* 29,939 €* 89,075 €
Fonte: ENSE

11/Nov 12/Nov 13/Nov

Fecho Fecho 7h Variação de 11/11 a 12/11

Brent (€/barril) 37,23 36,92 36,39 - 0,31

Gasolina (€) 335,29 325,25 n/d - 10,04

Gasóleo  (€) 307,67 302,99 293,77 - 4,68

Fonte: Investing.com, Bloomberg

Mercado de combustível em Portugal
Preços de Referência

Decomposição do Preço de Referência

O Contexto Internacional

13/11/2020

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

Os preços de referência ENSE registaram hoje descidas de 1,0 cts/l na Gasolina, 0,5 cts/l no Gasóleo e 0,7 cts/kg no GPL 
Butano. Registaram-se subidas de 0,4 cts/l no GPL Auto e 1,0 cts/kg no GPL Propano.

A sessão de ontem registou uma descida das cotações do petróleo, num dia em que os mercados corrigiram após alguma euforia sobre 
a possibilidade de ter a primeira vacina contra a Covid-19 disponível ainda este ano, sobretudo devido ao facto de estarmos ainda 
confrontados com a evolução crescente de novos casos e continuarem a ser anunciadas novas medidas de restrição e confinamento 
que terão mais efeitos nos níveis de procura e consumo. Para além disso, foi ainda apresentado o relatório semanal de stocks norte-

americanos que mostrou um aumento inesperado de 4,278 milhões de barris, o que reforçou a necessidade de precaução face aos 
efeitos de uma pandemia que condiciona fortemente a atividade económica. Assim, o WTI fechou nos 41,12$ (-0,33$ ou -0,80%) e o 
BRENT nos 43,53$ (-0,27$ ou -0,62%). Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 43,32$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,249 € 0,027 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,218 € 1,168 €

Gasóleo 0,260 € 0,059 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,193 € 1,031 €

GPL Butano 0,346 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,117 € 0,625 €

GPL Propano 0,378 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,125 € 0,669 €

GPL Auto 0,193 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,084 € 0,449 €

Fonte: ENSE e Argus


