
16 Nov 09 – 13 Nov 16 Nov

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,158 € 1,162 € 1,406 €

Gasóleo (€/l) 1,022 € 1,024 € 1,230 €

GPL Auto (€/l) 0,443 € 0,442 € 0,691 €

GPL Butano – 13 kgs 7,955 €* 8,170 €* 24,968 €

GPL Butano – 11 kgs 6,731 €* 6,913 €* 24,568 €

GPL Propano – 45 kgs 29,542 €* 29,446 €* 89,207 €
Fonte: ENSE

12/Nov 13/Nov 16/Nov

Fecho Fecho 7h Variação de 12/11 a 13/11

Brent (€/barril) 36,92 36,21 36,61 - 0,71

Gasolina (€) 325,25 315,07 n/d - 10,18

Gasóleo  (€) 302,99 293,06 294,65 - 9,93

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 descidas de 1,0 cts/l na Gasolina, 0,9 cts/l no Gasóleo, 0,6 cts/l no GPL
Auto, 1,3 cts/kg no GPL Butano e no GPL Propano.

16/11/2020

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 da passada sexta-feira registou uma descida das cotações do petróleo, com os mercados a corrigirem depois da alta provocada

pelo anúncio da possibilidade de uma nova vacina, sobretudo porque continuam a ser conhecidas novas medidas de confinamento ao

mesmo tempo que o número de casos positivos de coronavírus mantém a sua trajetória de subida. Para além disso, ficou a saber-se

que a produção na Líbia voltou a aumentar atingindo 1,215 milhões de barris diários, o que reforça o cenário de excesso de oferta,

numa altura em que o cartel OPEP+ se prepara para reunir o seu Comité Misto de Acompanhamento Ministerial, onde poderá ser

discutida uma extensão dos atuais cortes de produção para evitar novas descidas de preço desta matéria-prima. Assim, na sessão de

sexta-feira, o WTI fechou nos 40,13$ (-0,99$ ou -2,41%) e o BRENT nos 42,78$ (-0,75$ ou -1,72%).

Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 42,71$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,241 € 0,027 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,217 € 1,158 €

Gasóleo 0,252 € 0,060 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,191 € 1,022 €

GPL Butano 0,336 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,114 € 0,612 €

GPL Propano 0,368 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,123 € 0,656 €

GPL Auto 0,188 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,083 € 0,443 €

Fonte: ENSE e Argus


