
15 Fev 08 – 12 Fev 15 Fev

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,286 € 1,287 € 1,529 €

Gasóleo (€/l) 1,163 € 1,159 € 1,367 €

GPL Auto (€/l) 0,528 € 0,518 € 0,727 €

GPL Butano – 13 kgs 10,282 €* 10,279 €* 24,156 €

GPL Butano – 11 kgs 8,700 €* 8,697 €* 24,984 €

GPL Propano – 45 kgs 36,994 €* 36,139 €* 89,626 €
Fonte: ENSE

11/Fev 12/Fev 15/Fev

Fecho Fecho 7h Variação de 11/02 a 12/02

Brent (€/barril) 50,33 51,56 52,33 1,23

Gasolina (€) 443,11 447,02 n/d 3,91

Gasóleo  (€) 415,74 417,70 425,86 1,96

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, 0,2 cts/l no Gasóleo, 0,5 cts/l no GPL
Auto e 0,9 cts/kg no GPL Propano. Registou-se uma descida de 0,4 cts/kg no GPL Butano.

15/02/2021

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 registou uma subida das cotações do petróleo, com novos máximos desde janeiro de 2020, com os

mercados a continuarem a mostrar uma visão otimista face ao aumento do número de vacinas aprovadas para combater a atual crise

pandémica e em que se espera, o mais tardar, no início do outubro já possa ter sido possível quebrar as cadeias de transmissão com o

regresso a um cenário mais normal no funcionamento das economias e sociedades nacionais. Para além disso, o setor petrolífero dá

sinais de reequilíbrio o que tem permitido evitar situações de pressão excessiva sobre os preços médios internacionais desta matéria-

prima. Assim, na sessão de sexta-feira, o WTI fechou nos 59,47$ (+1,23$ ou +2,11%) e o BRENT nos 62,43$ (+1,29$ ou +2,10%).

Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 62,93$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,342 € 0,029 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,240 € 1,286 €

Gasóleo 0,358 € 0,067 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,217 € 1,163 €

GPL Butano 0,481 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,148 € 0,791 €

GPL Propano 0,502 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,154 € 0,822 €

GPL Auto 0,257 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,164 € 0,099 € 0,528 €

Fonte: ENSE e Argus


