
18 Nov 09 – 13 Nov 18 Nov

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,158 € 1,162 € 1,424 €

Gasóleo (€/l) 1,025 € 1,024 € 1,251 €

GPL Auto (€/l) 0,437 € 0,442 € 0,692 €

GPL Butano – 13 kgs 8,033 €* 8,170 €* 24,985 €

GPL Butano – 11 kgs 6,797 €* 6,913 €* 24,554 €

GPL Propano – 45 kgs 29,043 €* 29,446 €* 89,256 €
Fonte: ENSE

16/Nov 17/Nov 18/Nov

Fecho Fecho 7h Variação de 16/11 a 17/11

Brent (€/barril) 37,04 36,82 36,86 - 0,22

Gasolina (€) 319,74 314,76 n/d - 4,98

Gasóleo  (€) 299,24 296,25 297,83 - 2,99

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 0,5 cts/l na Gasolina, 0,3 cts/l no Gasóleo, 0,4 cts/l no GPL
Auto, 0,4 cts/kg no GPL Butano e 0,7 cts/kg no GPL Propano.

18/11/2020

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 fechou sem tendência definida, com os mercados a aguardar novos dados e numa altura em que para além da

expectativa positiva sobre as novas vacinas para combater o coronavírus há ainda um cenário de novas medidas de confinamento para

procurar controlar a segunda vaga de novos casos que estão a criar novas restrições ao normal funcionamento dos países e das

economias. Para além disso, ontem soube-se da posição do Presidente da Reserva Federal dos EUA que afirmou o compromisso de

utilizar todas as ferramentas disponíveis para ajudar na recuperação económica, ao mesmo tempo que foi também conhecida a posição

da Arábia Saudita no sentido do cartel OPEP+ ser mais flexível na oferta de petróleo ao mercado, prolongando os cortes em 2021 para

combater o excesso atualmente existente. Assim, o WTI fechou nos 41,43$ (+0,09$ ou +0,22%) e o BRENT nos 43,75$ (-0,07$ ou -

0,16%). Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 43,80$.

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 € 0,216 € 1,158 €

Gasóleo 0,254 € 0,060 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,192 € 1,025 €

GPL Butano 0,341 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,116 € 0,618 €

GPL Propano 0,359 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,121 € 0,645 €

GPL Auto 0,184 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,082 € 0,437 €

Fonte: ENSE e Argus


