
25 Nov 16 – 20 Nov 25 Nov

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,183 € 1,160 € 1,420 €

Gasóleo (€/l) 1,057 € 1,028 € 1,257 €

GPL Auto (€/l) 0,447 € 0,438 € 0,692 €

GPL Butano – 13 kgs 8,401 €* 8,070 €* 25,022 €

GPL Butano – 11 kgs 7,108 €* 6,829 €* 24,642 €

GPL Propano – 45 kgs 29,887 €* 29,081 €* 89,435 €
Fonte: ENSE

23/Nov 24/Nov 25/Nov

Fecho Fecho 7h Variação de 23/11 a 24/11

Brent (€/barril) 38,70 40,34 40,53 1,64

Gasolina (€) 330,22 339,02 n/d 8,80

Gasóleo  (€) 313,21 330,38 328,39 17,17

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 1,2 cts/l na Gasolina, 1,6 cts/l no Gasóleo, 1,0 cts/l no GPL
Auto, 1,4 cts/kg no GPL Butano e 2,0 cts/kg no GPL Propano.

25/11/2020

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 o preço internacional desta matéria-prima a atingir máximos

desde 5 de março, numa altura em que os mercados e investidores ainda reagem com otimismo ao anúncio dos resultados dos testes

da vacina contra o coronavírus e já estão a ser concretizados os pedidos da sua homologação. Para além disso, a perspetiva de

começar, em alguns países, a vacinação ainda antes do final do ano está a injetar confiança nos mercados, sobretudo porque antecipa

alguns prazos inicialmente estimados e pode ajudar a antecipar a recuperação da procura e consumo e, logo, da economia mundial que

tem sofrido uma recessão histórica e sem precedentes. Assim, o WTI fechou nos 44,91$ (+1,85$ ou +4,30%) e o BRENT nos 47,86$

(+1,80$ ou +3,91%). Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 47,75$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,260 € 0,029 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,221 € 1,183 €

Gasóleo 0,283 € 0,057 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,198 € 1,057 €

GPL Butano 0,364 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,121 € 0,646 €

GPL Propano 0,375 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,124 € 0,664 €

GPL Auto 0,191 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,084 € 0,447 €

Fonte: ENSE e Argus


