
09 Abr 29 Mar – 01 Abr 09 Abr

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,360 € 1,372 € 1,623 €

Gasóleo (€/l) 1,193 € 1,185 € 1,414 €

GPL Auto (€/l) 0,522 € 0,530 € 0,760 €

GPL Butano – 13 kgs 10,532 €* 10,744 €* 24,936 €

GPL Butano – 11 kgs 8,912 €* 9,091 €* 25,358 €

GPL Propano – 45 kgs 36,483 €* 37,207 €* 91,263 €
Fonte: ENSE

07/Abr 08/Abr 09/Abr

Fecho Fecho 7h Variação de 07/04 a 08/04

Brent (€/barril) 53,15 53,23 53,11 0,08

Gasolina (€) 516,03 515,24 n/d - 0,79

Gasóleo  (€) 421,15 427,86 425,76 6,71

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 GPL Auto e 0,6 cts/kg no GPL Propano. Registou-
se uma subida de 0,6 cts/l no Gasóleo. Os preços da Gasolina e do GPL Butano não sofreram alterações.

09/04/2021

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 fechou sem tendência definida, numa altura em que os mercados e os investidores avaliam as perspetivas do lado

da procura, num contexto de incerteza da evolução da pandemia face ao aumento de casos a nível mundial, onde as medidas de

confinamento ainda continuam e a produção de vacinas mantém um ritmo aquém da expectativa. Para além disso, os analistas

continuam a avaliar a situação dos cortes de oferta do setor petrolífero que têm reequilibrado o mercado, bem como a trajetória dos

stocks em que a subida verificada nos EUA na gasolina e destilados alertou para a possibilidade do ritmo de recuperação de atividade

estar a ser menor do que o esperado. Assim, o WTI fechou nos 59,60$ (-0,17$ ou -0,28%) e o BRENT nos 63,20$ (+0,04$ ou +0,06%). Na

sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 63,28$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,394 € 0,038 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,254 € 1,360 €

Gasóleo 0,367 € 0,083 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,223 € 1,193 €

GPL Butano 0,496 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,151 € 0,810 €

GPL Propano 0,493 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,152 € 0,811 €

GPL Auto 0,252 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,164 € 0,098 € 0,522 €

Fonte: ENSE e Argus


