
01 Fev 25 – 29 Jan 01 Fev

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,257 € 1,255 € 1,501 €

Gasóleo (€/l) 1,122 € 1,120 € 1,337 €

GPL Auto (€/l) 0,497 € 0,494 € 0,707 €

GPL Butano – 13 kgs 10,096 €* 9,498 €* 24,135 €

GPL Butano – 11 kgs 8,543 €* 8,037 €* 24,756 €

GPL Propano – 45 kgs 34,284 €* 34,035 €* 87,698 €
Fonte: ENSE

28/Jan 29/Jan 01/Fev

Fecho Fecho 7h Variação de 28/01 a 29/01

Brent (€/barril) 45,93 46,04 45,59 0,11

Gasolina (€) 414,56 415,50 n/d 0,94

Gasóleo  (€) 374,45 372,65 370,90 - 1,80

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 0,1 cts/l na Gasolina e no Gasóleo, 0,6 cts/l no GPL Auto, 2,8
cts/kg no GPL Butano e 1,1 cts/kg no GPL Propano.

01/02/2021

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 da passada sexta-feira fechou sem tendência definida, numa altura em que os mercados aguardam com precaução mais dados

sobre a evolução da atual crise pandémica, sabendo-se desde já que a trajetória da procura continua muito condicionada com as novas

decisões de confinamento e numa altura em que os planos de vacinação estão a ser desenvolvidos a um ritmo mais lento do que o

desejado. Para além disso, os mercados aguardam novos planos de incentivo fiscais e económicos para evitar a escalada da recessão

histórica que tem assolado a economia mundial, destacando-se a "bazuca financeira" que ainda se espera da UE e o plano norte-

americano que visam reforçar a liquidez das pessoas e das empresas. Assim, na sessão de sexta-feira, o WTI fechou nos 52,20$ (-0,14$

ou -0,27%) e o BRENT nos 55,88$ (+0,35$ ou +0,63%). Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 54,96$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,319 € 0,030 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,235 € 1,257 €

Gasóleo 0,320 € 0,072 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,210 € 1,122 €

GPL Butano 0,469 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,145 € 0,777 €

GPL Propano 0,453 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,142 € 0,762 €

GPL Auto 0,232 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,164 € 0,093 € 0,497 €

Fonte: ENSE e Argus


