
02 Mar 22 – 26 Fev 02 Mar

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,348 € 1,330 € 1,572 €

Gasóleo (€/l) 1,187 € 1,184 € 1,409 €

GPL Auto (€/l) 0,539 € 0,540 € 0,734 €

GPL Butano – 13 kgs 10,523 €* 10,632 €* 24,119 €

GPL Butano – 11 kgs 8,904 €* 8,997 €* 24,957 €

GPL Propano – 45 kgs 37,981 €* 38,038 €* 89,699 €
Fonte: ENSE

26/Fev 01/Mar 02/Mar

Fecho Fecho 7h Variação de 26/02 a 01/03

Brent (€/barril) 54,56 52,84 52,29 - 1,72

Gasolina (€) 501,61 507,96 n/d 6,35

Gasóleo  (€) 441,59 439,31 425,11 - 2,28

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 descidas de 0,3 cts/l no Gasóleo, 0,1 cts/l no GPL Auto, 0,5 cts/kg no GPL
Butano e 0,3 cts/kg no GPL Propano. Registou-se uma subida de 0,6 cts/l na Gasolina.

02/03/2021

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 forte descida das cotações do petróleo face ao fecho da passada sexta-feira, num dia em que os

mercados mostraram algum temor de que a decisão do cartel OPEP+ possa reforçar a oferta em mais do que os até aqui falados 500 mil

barris diários, havendo alguma especulação que esse reforço pode chegar mesmo a 1,5 milhões de barris/dia. Deste modo, caso se

confirme este aumento do lado da oferta na reunião dos signatários do acordo OPEP+ que terá lugar na próxima quinta-feira,

conjugado com um contexto de alguma incerteza sobre a trajetória na procura e consumo, pode conduzir a novas pressões sobre as

cotações médias desta matéria-prima. Assim, face à sessão de sexta-feira, o WTI fechou nos 60,64$ (-0,86$ ou -1,40%) e o BRENT nos

63,69$ (-2,44$ ou -3,69%). Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 63,30$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,388 € 0,034 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,252 € 1,348 €

Gasóleo 0,376 € 0,069 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,222 € 1,187 €

GPL Butano 0,496 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,151 € 0,809 €

GPL Propano 0,520 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,158 € 0,844 €

GPL Auto 0,266 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,164 € 0,101 € 0,539 €

Fonte: ENSE e Argus


