
20 Nov 09 – 13 Nov 20 Nov

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,160 € 1,162 € 1,424 €

Gasóleo (€/l) 1,032 € 1,024 € 1,252 €

GPL Auto (€/l) 0,431 € 0,442 € 0,692 €

GPL Butano – 13 kgs 8,099 €* 8,170 €* 24,988 €

GPL Butano – 11 kgs 6,853 €* 6,913 €* 24,557 €

GPL Propano – 45 kgs 28,518 €* 29,446 €* 89,299 €
Fonte: ENSE

18/Nov 19/Nov 20/Nov

Fecho Fecho 7h Variação de 18/11 a 19/11

Brent (€/barril) 37,36 37,36 37,36 0,00

Gasolina (€) 320,40 317,57 n/d - 2,83

Gasóleo  (€) 305,23 304,26 305,64 - 0,97

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 0,3 cts/l na Gasolina, 0,1 cts/l no Gasóleo, 0,5 cts/l no GPL
Auto, 0,6 cts/kg no GPL Butano e 1,0 cts/kg no GPL Propano.

20/11/2020

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 descida das cotações do petróleo, com os mercados a mostrarem cautela face a algum otimismo com

o anúncio dos testes positivos à nova vacina contra o Covid-19 mas ao mesmo tempo que os números de casos positivos continua a

subir e a afetar o normal funcionamento dos países. Para além disso, os analistas alertam para o facto da produção de petróleo estar

ainda a sustentar a situação de excesso de oferta, com os EUA (a subirem a sua oferta em cerca de 400 mil barris diários), mas também

a Líbia (que em pouco tempo cresceu 1 milhão de barris/dia), e a Rússia que também já estará a aumentar a extração. Enquanto isso,

há países do acordo OPEP+ que estão reticentes em continuar com o nível de restrição atual. Assim, o WTI fechou nos 41,74$ (-0,08$ ou

-0,19%) e o BRENT nos 44,20$ (-0,14$ ou -0,32%). Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 44,15$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,243 € 0,027 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,217 € 1,160 €

Gasóleo 0,261 € 0,059 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,193 € 1,032 €

GPL Butano 0,345 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,117 € 0,623 €

GPL Propano 0,350 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,119 € 0,634 €

GPL Auto 0,179 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,081 € 0,431 €

Fonte: ENSE e Argus


