
22 Abr 12 – 16 Abr 22 Abr

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,372 € 1,368 € 1,627 €

Gasóleo (€/l) 1,201 € 1,202 € 1,422 €

GPL Auto (€/l) 0,493 € 0,508 € 0,758 €

GPL Butano – 13 kgs 10,017 €* 10,427 €* 25,040 €

GPL Butano – 11 kgs 8,476 €* 8,823 €* 25,412 €

GPL Propano – 45 kgs 33,908 €* 35,267 €* 91,508 €
Fonte: ENSE

20/Abr 21/Abr 22/Abr

Fecho Fecho 7h Variação de 20/04 a 21/04

Brent (€/barril) 55,24 54,40 54,01 - 0,84

Gasolina (€) 531,49 525,11 n/d - 6,38

Gasóleo  (€) 435,03 438,08 429,44 3,05

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 0,2 cts/l no Gasóleo, 0,3 cts/l no GPL Auto, 0,3 cts/kg no GPL
Butano e 0,6 cts/kg no GPL Propano. O preço da Gasolina não sofreu alterações.

22/04/2021

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 descida das cotações do petróleo, num dia em que os mercados continuaram a mostrar receios sobre

a evolução do número de casos positivos de Covid-19, destacando-se negativamente países como a Índia (que conta com mais 200 mil

novas infeções diárias pelo sétimo dia consecutivo) ou o Brasil, que pode conduzir a mais restrições com o necessário efeito nos níveis

de procura e consumo de petróleo e produtos petrolíferos. Para além disso, os analistas continuam a monitorizar os indicadores do

lado da oferta, nomeadamente qual poderá ser a posição dos países produtores numa altura em que o nível de stocks, apesar de ter

vindo a diminuir, ainda continua acima da média dos últimos cinco anos. Assim, o WTI fechou nos 61,35$ (-1,09$ ou -1,75%) e o BRENT

nos 65,32$ (-1,25$ ou -1,88%). Na sessão de hoje o petróleo BRENT abriu nos 65,03$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,401 € 0,040 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,256 € 1,372 €

Gasóleo 0,375 € 0,082 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,225 € 1,201 €

GPL Butano 0,464 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,144 € 0,771 €

GPL Propano 0,446 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,141 € 0,754 €

GPL Auto 0,228 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,164 € 0,092 € 0,493 €

Fonte: ENSE e Argus


