
23 Nov 16 – 20 Nov 23 Nov

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência 

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,164 € 1,160 € 1,422 €

Gasóleo (€/l) 1,033 € 1,028 € 1,250 €

GPL Auto (€/l) 0,435 € 0,438 € 0,692 €

GPL Butano – 13 kgs 8,132 €* 8,070 €* 25,005 €

GPL Butano – 11 kgs 6,881 €* 6,829 €* 24,629 €

GPL Propano – 45 kgs 28,841 €* 29,081 €* 89,362 €
Fonte: ENSE

19/Nov 20/Nov 23/Nov

Fecho Fecho 7h Variação de 19/11 a 20/11

Brent (€/barril) 37,36 37,90 38,47 0,54

Gasolina (€) 317,57 321,80 n/d 4,23

Gasóleo  (€) 304,26 305,36 309,90 1,10

Fonte: Investing.com, Bloomberg

Mercado de combustível em Portugal
Preços de Referência

Decomposição do Preço de Referência

O Contexto Internacional

23/11/2020

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 subidas de 0,4 cts/l na Gasolina, 0,1 cts/l no Gasóleo, 0,4 cts/l no GPL 
Auto, 0,3 cts/kg no GPL Butano e 0,7 cts/kg no GPL Propano.

A sessão da passada sexta-feira registou uma subida das cotações do petróleo, que permitiu fechar a semana com ganhos acumulados 
de cerca de 4%, num período em que os mercados têm mostrado uma trajetória mais otimista à medida que são já anunciados 
possíveis calendários para o início do plano de vacinação contra o coronavírus que possa permitir começar a quebrar as cadeias de 
contágio e, logo, a controlar a atual crise pandémica. Para além disso, ao nível do setor petrolífero, apesar de continuar o cenário de 
excesso de oferta, espera-se que, sobretudo no âmbito do acordo OPEP+, se mantenha a estratégia de controlo da produção para 
procurar reequilibrar o mercado e evitar novas descidas acentuadas nos preços. Assim, na sessão de sexta-feira, o WTI fechou nos 
42,15$ (+0,41$ ou +0,98%) e o BRENT nos 44,96$ (+0,76$ ou +1,72%). Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 45,22$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,247 € 0,027 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,218 € 1,164 €

Gasóleo 0,262 € 0,059 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,193 € 1,033 €

GPL Butano 0,347 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,117 € 0,626 €

GPL Propano 0,356 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,120 € 0,641 €

GPL Auto 0,182 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,081 € 0,435 €

Fonte: ENSE e Argus


