
06 Abr 29 Mar – 01 Abr 06 Abr

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,378 € 1,372 € 1,616 €

Gasóleo (€/l) 1,194 € 1,185 € 1,410 €

GPL Auto (€/l) 0,535 € 0,530 € 0,761 €

GPL Butano – 13 kgs 10,771 €* 10,744 €* 24,858 €

GPL Butano – 11 kgs 9,114 €* 9,091 €* 25,288 €

GPL Propano – 45 kgs 37,638 €* 37,207 €* 91,108 €
Fonte: ENSE

01/Abr 05/Abr 06/Abr

Fecho Fecho 7h Variação de 01/04 a 05/04

Brent (€/barril) 55,22 52,91 53,44 - 2,31

Gasolina (€) 534,22 534,22 n/d 0,00

Gasóleo  (€) 428,02 428,02 424,94 0,00

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 não sofreram alterações justificado pela facto de não ter havido cotações internacionais
devido ao feriado “Easter Monday” celebrado no dia de ontem.

06/04/2021

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, com os mercados a reagirem à decisão do cartel OPEP+ em

aumentar a sua produção em 350 mil barris diários durante os meses de maio e junho, com um novo incremento de 400 mil barris

diários em julho. Ora, este cenário de reforço do lado da oferta, esbarra no contexto de incerteza sobre a evolução macroeconómica

mundial, muito especialmente face ao atraso na produção de vacinas e a novas medidas de confinamento em países como a Alemanha,

França e Itália. Para além disso, os analistas seguem também com atenção a possibilidade de serem levantadas as sanções económicas

ao Irão o que também poderá conduzir a um novo reforço da oferta de crude. Assim, o WTI fechou nos 58,65$ (-2,80$ ou -4,56%) e o

BRENT nos 62,15$ (-2,71$ ou -4,18%). Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 62,25$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,409 € 0,038 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,258 € 1,378 €

Gasóleo 0,368 € 0,083 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,223 € 1,194 €

GPL Butano 0,511 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,155 € 0,829 €

GPL Propano 0,514 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,156 € 0,836 €

GPL Auto 0,263 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,164 € 0,100 € 0,535 €

Fonte: ENSE e Argus


