
26 Nov 16 – 20 Nov 26 Nov

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,189 € 1,160 € 1,420 €

Gasóleo (€/l) 1,057 € 1,028 € 1,257 €

GPL Auto (€/l) 0,442 € 0,438 € 0,692 €

GPL Butano – 13 kgs 8,742 €* 8,070 €* 25,019 €

GPL Butano – 11 kgs 7,397 €* 6,829 €* 24,641 €

GPL Propano – 45 kgs 29,495 €* 29,081 €* 89,505 €
Fonte: ENSE

24/Nov 25/Nov 26/Nov

Fecho Fecho 7h Variação de 24/11 a 25/11

Brent (€/barril) 40,34 40,88 40,82 0,54

Gasolina (€) 339,02 348,61 n/d 9,59

Gasóleo  (€) 330,38 330,32 332,74 - 0,06

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 0,6 cts/l na Gasolina e 2,6 cts/kg no GPL Butano. Registaram-
se descidas de 0,5 cts/l no GPL Auto e 0,9 cts/kg no GPL Propano. O preço do Gasóleo não sofreu alterações.

26/11/2020

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 nova subida das cotações do petróleo, pelo quarto dia consecutivo, sobretudo devido ao anúncio de

uma descida inesperada dos stocks norte-americanos de petróleo que registaram uma queda de 754 mil barris face a uma projeção de

subida de 127 mil barris. Deste modo, os mercados têm mantido uma perspetiva positiva em que o anúncio dos novos planos de

vacinação contra o coronavírus possa ajudar a antecipar alguma recuperação do lado da procura. No entanto, ainda continuam os

números preocupantes de novos casos e as medidas restritivas ainda não foram aliviadas pelo que continua a ser feita uma

monitorização sobre os principais indicadores de atividade económica. Assim, o WTI fechou nos 45,71$ (+0,80$ ou +1,78%) e o BRENT

nos 48,61$ (+0,75$ ou +1,57%). Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 48,76$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,267 € 0,027 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,222 € 1,189 €

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

GPL Butano 0,385 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,126 € 0,672 €

GPL Propano 0,368 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,123 € 0,655 €

GPL Auto 0,188 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,083 € 0,442 €

Fonte: ENSE e Argus


