
04 Mar 22 – 26 Fev 04 Mar

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,339 € 1,330 € 1,579 €

Gasóleo (€/l) 1,183 € 1,184 € 1,412 €

GPL Auto (€/l) 0,543 € 0,540 € 0,745 €

GPL Butano – 13 kgs 10,380 €* 10,632 €* 24,298 €

GPL Butano – 11 kgs 8,783 €* 8,997 €* 25,028 €

GPL Propano – 45 kgs 38,349 €* 38,038 €* 89,992 €
Fonte: ENSE

02/Mar 03/Mar 04/Mar

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

Brent (€/barril) 52,13 53,18 53,67 1,05

Gasolina (€) 494,89 499,88 n/d 4,99

Gasóleo  (€) 433,36 434,51 433,58 1,15

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, 0,1 cts/l no Gasóleo, 0,7 cts/l no GPL
Auto, 0,1 cts/kg no GPL Butano e 1,3 cts/kg no GPL Propano.

04/03/2021

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 subida das cotações do petróleo, num dia em que os mercados reagiram sobretudo às informações

sobre o desenrolar da reunião que junta os países signatários do acordo OPEP+ e à possibilidade que está em cima da mesa no sentido

de prorrogar o nível de cortes de produção e oferta de março para abril. Para além disso, de destacar o aumento significativo dos stocks

norte-americanos de petróleo bruto (+21,5 milhões de barris) e a queda na gasolina (-13,6 milhões de barris) e de destilados (-9,7

milhões de barris), a que não será alheio a forte paralisação da capacidade de refinação devido à tempestade de inverno que assolou o

Texas. Assim, o WTI fechou nos 61,28$ (+1,53$ ou +2,56%) e o BRENT nos 64,07$ (+1,37$ ou +2,19%).

Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 63,94$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,382 € 0,032 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,250 € 1,339 €

Gasóleo 0,372 € 0,070 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,221 € 1,183 €

GPL Butano 0,487 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,149 € 0,798 €

GPL Propano 0,527 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,159 € 0,852 €

GPL Auto 0,269 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,164 € 0,102 € 0,543 €

Fonte: ENSE e Argus


