
11 Dez 30 Nov – 04 Dez 11 Dez

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,194 € 1,180 € 1,433 €

Gasóleo (€/l) 1,079 € 1,059 € 1,279 €

GPL Auto (€/l) 0,456 € 0,436 € 0,690 €

GPL Butano – 13 kgs 9,129 €* 8,719 €* 25,043 €

GPL Butano – 11 kgs 7,724 €* 7,377 €* 24,646 €

GPL Propano – 45 kgs 30,693 €* 28,926 €* 89,642 €
Fonte: ENSE

09/Dez 10/Dez 11/Dez

Fecho Fecho 7h Variação de 09/12 a 10/12

Brent (€/barril) 40,35 41,48 41,59 1,13

Gasolina (€) 348,91 352,04 n/d 3,13

Gasóleo  (€) 352,04 347,30 343,48 -4,74

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 0,4 cts/l na gasolina, 1,4 cts/l no gasóleo, 0,7 cts/l no GPL
Auto, 1,8 cts/kg no GPL Butano e 1,3 cts/kg no GPL Propano.

11/12/2020

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, atingindo máximos desde o início da crise pandémica, num dia em
que se soube que o Canadá já aprovou a primeira vacina e que os EUA também estão em vias disso, perspetivando-se que a sua
utilização comece já na semana que vem. Este cenário mais otimista, e que se anuncia em mais países que já apresentaram planos de
vacinação e a perspetiva de começarem logo em janeiro de 2021, tem alavancado uma expectativa de confiança que poderão melhorar
os níveis de atividade económica fruto de menores restrições ou confinamentos. De qualquer maneira, os analistas ainda alertam para
a situação do excesso de oferta no setor petrolífero e para indicadores económicos recessivos, pelo que o caminho de recuperação
ainda será gradual e longo. Assim, o WTI fechou nos 46,78$ (+1,26$ ou +2,77%) e o BRENT nos 50,25$ (+1,39$ ou +2,84%).

Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 50,39$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,270 € 0,027 € 0,006 € 0,000 € 0,667 € 0,223 € 1,194 €

Gasóleo 0,298 € 0,060 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,202 € 1,079 €

GPL Butano 0,409 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,131 € 0,702 €

GPL Propano 0,389 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,128 € 0,682 €

GPL Auto 0,199 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,163 € 0,085 € 0,456 €

Fonte: ENSE e Argus


