
16 Abr 05 – 09 Abr 16 Abr

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,380 € 1,368 € 1,618 €

Gasóleo (€/l) 1,210 € 1,193 € 1,411 €

GPL Auto (€/l) 0,501 € 0,530 € 0,757 €

GPL Butano – 13 kgs 10,287 €* 10,654 €* 24,998 €

GPL Butano – 11 kgs 8,705 €* 9,015 €* 25,408 €

GPL Propano – 45 kgs 34,620 €* 37,184 €* 91,460 €
Fonte: ENSE

14/Abr 15/Abr 16/Abr

Fecho Fecho 7h Variação de 14/04 a 15/04

Brent (€/barril) 55,65 55,92 56,24 0,27

Gasolina (€) 528,67 536,34 n/d 7,67

Gasóleo  (€) 446,13 446,95 447,89 0,82

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 0,7 cts/l na Gasolina e 0,1 cts/l no Gasóleo e no GPL Auto.
Registou-se uma descida de 1,6 cts/kg no GPL Butano. O preço do GPL Propano não sofreu alterações.

16/04/2021

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 nova subida das cotações do petróleo, num dia em que os mercados continuaram a valorizar as

projeções do lado da procura que deverá permitir acelerar a recuperação no segundo semestre deste ano à medida que se aumenta o

esforço de produção de vacinas e do ritmo de vacinação. Para além disso, apesar do contexto de alguma incerteza sobre a evolução da

pandemia e o calendário para o alcançar de níveis mais estruturais de imunização das populações, os programas de injeção de liquidez

estão a procurar dar resiliência para um retomar mais apoiado do funcionamento de inúmeras atividades económicas que têm estado

condicionadas ou mesmo fechadas. Assim, o WTI fechou nos 63,46$ (+0,31$ ou +0,49%) e o BRENT nos 66,94$ (+0,36$ ou +0,54%). Na

sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 66,81$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,410 € 0,038 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,257 € 1,380 €

Gasóleo 0,383 € 0,081 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,226 € 1,210 €

GPL Butano 0,481 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,148 € 0,791 €

GPL Propano 0,459 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,144 € 0,769 €

GPL Auto 0,235 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,164 € 0,094 € 0,501 €

Fonte: ENSE e Argus


