
23 Abr 12 – 16 Abr 23 Abr

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,371 € 1,368 € 1,627 €

Gasóleo (€/l) 1,201 € 1,202 € 1,422 €

GPL Auto (€/l) 0,497 € 0,508 € 0,757 €

GPL Butano – 13 kgs 9,339 €* 10,427 €* 25,038 €

GPL Butano – 11 kgs 7,903 €* 8,823 €* 25,412 €

GPL Propano – 45 kgs 33,908 €* 35,267 €* 91,497 €
Fonte: ENSE

21/Abr 22/Abr 23/Abr

Fecho Fecho 7h Variação de 21/04 a 22/04

Brent (€/barril) 55,24 54,29 54,45 -0,95

Gasolina (€) 525,11 522,79 n/d -2,32

Gasóleo  (€) 438,08 437,49 432,30 -0,59

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 na Gasolina e 5,3 cts/kg no GPL Butano. O preço e
do GPL Propano subiu 0,8 cts/kg e o do GPL Auto 0,4 cts/l. O preço do Gasóleo não sofreu alterações.

23/04/2021

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 ligeira subida das cotações do petróleo, numa altura em que os mercados mostram muita cautela
sobre a evolução do setor petrolífero face ao número de infetados por coronavírus ainda crescente e, numa altura em que a Índia se
destaca pela negativa, uma vez que poderá estar a caminhar para a aplicação de medidas de restrição e confinamento que terão
impactos severos na economia. Deste modo, caso se confirmem essas medidas por parte do governo indiano, resultará uma redução
clara nos níveis de consumo de produtos petrolíferos neste país que em 2019 chegou a consumir mais de 5 milhões de barris diários e
que se traduziu no facto de ter sido o terceiro maior do mundo. Assim, o WTI fechou nos 61,43$ (-0,08$ ou -0,13%) e o BRENT nos
65,40$ (-0,08$ ou -0,12%). Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 65,59$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,399 € 0,042 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,256 € 1,371 €

Gasóleo 0,374 € 0,082 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,224 € 1,201 €

GPL Butano 0,422 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,134 € 0,718 €

GPL Propano 0,454 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,143 € 0,762 €

GPL Auto 0,232 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,164 € 0,093 € 0,497 €

Fonte: ENSE e Argus


