
29 Mar 22 – 26 Mar 29 Mar

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,359 € 1,343 € 1,609 €

Gasóleo (€/l) 1,187 € 1,178 € 1,417 €

GPL Auto (€/l) 0,523 € 0,520 € 0,761 €

GPL Butano – 13 kgs 10,658 €* 10,467 €* 24,837 €

GPL Butano – 11 kgs 9,018 €* 8,857 €* 25,276 €

GPL Propano – 45 kgs 36,553 €* 36,341 €* 91,107 €
Fonte: ENSE

25/Mar 26/Mar 29/Mar

Fecho Fecho 7h Variação de 25/03 a 26/03

Brent (€/barril) 52,49 54,80 53,73 2,31

Gasolina (€) 503,94 516,04 n/d 12,10

Gasóleo  (€) 418,15 437,32 427,03 19,17

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 1,3 cts/l na Gasolina, 1,7 cts/l no Gasóleo, 0,7 cts/l no GPL
Auto, 2,2 cts/kg no GPL Butano e 1,4 cts/kg no GPL Propano.

29/03/2021

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 da passada sexta-feira registou uma subida das cotações do petróleo, num dia em que os mercados e os investidores seguiram
com atenção a situação de bloqueio temporário do canal do Suez devido ao encalhar de um navio e perante a possibilidade de que a
situação se possa prolongar por algumas semanas, com incremento de custos e de tempo de transporte face à utilização de outras
rotas alternativas. No entanto, não se sentiu ainda nenhum alarme particular no setor, em boa medida face à situação dos stocks que
continuam acima da média dos últimos cinco anos mas, também, devido às recentes decisões de confinamento nalguns países, ao
mesmo tempo que o ritmo de vacinação continua a ser mais lento do que o inicialmente esperado. Assim, na sessão de sexta-feira, o
WTI fechou nos 60,97$ (+2,41$ ou +4,12%) e o BRENT nos 64,57$ (+2,62$ ou +4,23%).
Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 64,21$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,395 € 0,035 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,254 € 1,359 €

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

GPL Butano 0,504 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,153 € 0,820 €

GPL Propano 0,494 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,152 € 0,812 €

GPL Auto 0,253 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,164 € 0,098 € 0,523 €

Fonte: ENSE e Argus


