
25 Fev 15 – 19 Fev 25 Fev

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,338 € 1,305 € 1,559 €

Gasóleo (€/l) 1,191 € 1,174 € 1,402 €

GPL Auto (€/l) 0,540 € 0,534 € 0,731 €

GPL Butano – 13 kgs 10,702 €* 10,370 €* 24,118 €

GPL Butano – 11 kgs 9,056 €* 8,775 €* 24,961 €

GPL Propano – 45 kgs 38,057 €* 37,571 €* 89,668 €
Fonte: ENSE

23/Fev 24/Fev 25/Fev

Fecho Fecho 7h Variação de 23/02 a 24/02

Brent (€/barril) 53,83 55,20 54,75 1,37

Gasolina (€) 492,67 493,17 n/d 0,50

Gasóleo  (€) 440,38 448,30 449,02 7,92

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, 0,7 cts/l no Gasóleo, 0,3 cts/l no GPL
Auto e 0,6 cts/kg no GPL Butano e no GPL Propano.

25/02/2021

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

reagirem ao facto de ter sido tornado público que a produção nos EUA desceu de 10,8 para 9,7 milhões de barris diários devido à

paralisação temporária imposta pela tempestade de inverno na zona do Texas, não se sabendo ainda a extensão dos danos materiais

que possam ainda condicionar a situação por mais algum tempo. Para além disso, os analistas acompanham a preparação da reunião

do grupo OPEP+, onde se projeta uma decisão de um aumento da oferta de 500 mil barris diários, uma subida modesta e que parece

reforçar a postura flexível destes produtores para garantir maior equilíbrio no mercado evitando novas baixas abruptas nos preços.

Assim, o WTI fechou nos 63,22$ (+1,97$ ou +3,22%) e o BRENT nos 66,18$ (+0,81$ ou +1,24%). Na sessão de hoje o petróleo BRENT

abriu nos 66,41$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,377 € 0,037 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,250 € 1,338 €

Gasóleo 0,384 € 0,064 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,223 € 1,191 €

GPL Butano 0,507 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,154 € 0,823 €

GPL Propano 0,521 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,158 € 0,846 €

GPL Auto 0,266 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,164 € 0,101 € 0,540 €

Fonte: ENSE e Argus


