
24 Nov 16 – 20 Nov 24 Nov

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,171 € 1,160 € 1,422 €

Gasóleo (€/l) 1,041 € 1,028 € 1,254 €

GPL Auto (€/l) 0,437 € 0,438 € 0,692 €

GPL Butano – 13 kgs 8,219 €* 8,070 €* 25,015 €

GPL Butano – 11 kgs 6,954 €* 6,829 €* 24,631 €

GPL Propano – 45 kgs 28,988 €* 29,081 €* 89,348 €
Fonte: ENSE

20/Nov 23/Nov 24/Nov

Fecho Fecho 7h Variação de 20/11 a 23/11

Brent (€/barril) 37,90 38,70 39,02 0,80

Gasolina (€) 321,80 330,22 n/d 8,42

Gasóleo  (€) 305,36 313,21 315,42 7,85

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 subidas de 0,7 cts/l na Gasolina, 0,8 cts/l no Gasóleo, 0,2 cts/l no GPL
Auto, 0,6 cts/kg no GPL Butano e 0,3 cts/kg no GPL Propano.

24/11/2020

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 subida das cotações do petróleo, com os mercados a continuarem a reagir às notícias que dão conta

de uma terceira vacina, neste caso da farmacêutica britânica Astrazeneca e da Universidade de Oxford, com resultados positivos e que

poderá ser utilizada ainda antes do final do ano no Reino Unido. Estas notícias têm animado os investidores, sobretudo devido ao

anúncio efetuado por alguns governos em relação a planos de vacinação que possam começar a solucionar a atual crise pandémica que

continua a ter números preocupantes com inúmeras medidas de restrição por todo o mundo. Com esta perspetiva mais positiva para o

futuro, poderá também resolver-se a atual situação de excesso de oferta que tem ajudado a conter os preços internacionais desta

matéria-prima. Assim, o WTI fechou nos 43,06$ (+0,91$ ou +2,16%) e o BRENT nos 46,06$ (+1,10$ ou +2,45%). Na sessão de hoje o

petróleo BRENT abriu nos 45,90$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,253 € 0,026 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,219 € 1,171 €

Gasóleo 0,269 € 0,058 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,195 € 1,041 €

GPL Butano 0,352 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,118 € 0,632 €

GPL Propano 0,358 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,120 € 0,644 €

GPL Auto 0,183 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,082 € 0,437 €

Fonte: ENSE e Argus


