
14 Abr 05 – 09 Abr 14 Abr

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,367 € 1,368 € 1,618 €

Gasóleo (€/l) 1,197 € 1,193 € 1,414 €

GPL Auto (€/l) 0,507 € 0,530 € 0,757 €

GPL Butano – 13 kgs 10,439 €* 10,654 €* 24,994 €

GPL Butano – 11 kgs 8,833 €* 9,015 €* 25,396 €

GPL Propano – 45 kgs 35,209 €* 37,184 €* 91,447 €
Fonte: ENSE

12/Abr 13/Abr 14/Abr

Fecho Fecho 7h Variação de 12/04 a 13/04

Brent (€/barril) 53,16 53,52 54,23 0,36

Gasolina (€) 515,37 522,23 n/d 6,86

Gasóleo  (€) 433,47 432,92 433,24 - 0,55

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 0,1 cts/l no Gasóleo, 0,7 cts/l no GPL Auto e 1,2 cts/kg no
GPL Propano. Registou-se uma subida de 0,7 cts/l na Gasolina. O preço do GPL Butano não sofreu alterações.

14/04/2021

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 subida das cotações do petróleo, num dia em que os mercados reagiram à desvalorização do dólar, à

apresentação sobre a evolução da inflação nos EUA no mês de março, que registou um valor de 2,6% face ao mês homólogo do ano

anterior, mas, sobretudo, a revisão em alta sobre a procura global de petróleo em 2021, apresentada pela OPEP, que estima que possa

atingir os 96,5 milhões de barris diários (um acréscimo de 190 mil barris/dia face à anterior projeção). De qualquer modo, os analistas

continuam a mostrar muita cautela face aos riscos ainda associados à evolução e duração da crise pandémica pois poderão ainda

influenciar o normal funcionamento de diversas atividades económicas. Assim, o WTI fechou nos 60,18$ (+0,48$ ou +0,80%) e o BRENT

nos 63,67$ (+0,39$ ou +0,62%). Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 63,96$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,399 € 0,038 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,256 € 1,367 €

Gasóleo 0,371 € 0,082 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,224 € 1,197 €

GPL Butano 0,491 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,150 € 0,803 €

GPL Propano 0,470 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,146 € 0,782 €

GPL Auto 0,240 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,164 € 0,095 € 0,507 €

Fonte: ENSE e Argus


