
23 Abr 15 – 19 Abr 23 Abr

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1 PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,409 € 1,408 € 1,578 €

Gasóleo (€/l) 1,227 € 1,221 € 1,418 €

GPL Auto (€/l) 0,493 € 0,502 € 0,682 €

GPL Butano – 13 kgs 10,385 €* 10,296 €* 25,950€

GPL Butano – 11 kgs 8,787 €* 8,712 €* 25,208 €

GPL Propano – 45 kgs 33,947 €* 34,727 €* 91,752 €
Fonte: ENSE

18/Abr 22/Abr 23/Abr

Fecho Fecho 7h Variação de 18/04 a 22/04

Brent (€/barril) 63,97 65,81 66,22 1,84

Gasolina (€) 626,67 626,67 n/d 0,00

Gasóleo  (€) 572,67 572,67 575,45 0,00

Fonte: Investing.com, Bloomberg

Mercado de combustível em Portugal
Preços de Referência

Decomposição do Preço de Referência

O Contexto Internacional

Uma vez que as cotações internacionais não foram atualizadas no dia de ontem, os preços de referência ENSE
não sofreram alterações.

23/04/2019

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 forte subida das cotações do petróleo, num dia marcado pelo já esperado anúncio por parte
dos EUA do final das isenções atribuídas a oito países sobre a aplicação de sanções económicas sobre a aquisição de petróleo
iraniano. Esta decisão da Administração Trump, reforça a pressão em alta do lado da oferta e alavancou o preço desta
matéria-prima a máximos desde outubro do ano passado. No entanto, o governo da Arábia Saudita procurou tranquilizar o
mercado dizendo-se preparado para compensar a falta de petróleo no mercado mundial e com isso tentar estabilizar um
pouco mais a reação dos investidores. Assim, o WTI fechou nos 65,55$ (+1,48$ ou +2,31%) e o Brent nos 74,04$ (+2,07$ ou
+2,88%). Na sessão de hoje, o petróleo Brent abriu nos 74,38$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,480 € 0,017 € 0,006 € 0,000 € 0,643 € 0,263 € 1,409 €

Gasóleo 0,491 € 0,014 € 0,006 € 0,000 € 0,486 € 0,229 € 1,227 €

GPL Butano 0,520 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,045 € 0,149 € 0,799 €

GPL Propano 0,480 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,045 € 0,141 € 0,754 €

GPL Auto 0,245 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,147 € 0,092 € 0,493 €

Fonte: ENSE e Argus


