
26 Abr 19 – 23 Abr 26 Abr

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,372 € 1,377 € 1,625 €

Gasóleo (€/l) 1,203 € 1,203 € 1,420 €

GPL Auto (€/l) 0,497 € 0,495 € 0,757 €

GPL Butano – 13 kgs 9,328 €* 10,002 €* 25,039 €

GPL Butano – 11 kgs 7,893 €* 8,463 €* 25,412 €

GPL Propano – 45 kgs 34,315 €* 34,097 €* 91,497 €
Fonte: ENSE

22/Abr 23/Abr 26/Abr

Fecho Fecho 7h Variação de 22/04 a 23/04

Brent (€/barril) 54,29 54,79 53,66 0,50

Gasolina (€) 522,79 522,96 n/d 0,17

Gasóleo  (€) 437,49 439,67 431,38 2,18

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 0,1 cts/l na Gasolina, 0,2 cts/l no Gasóleo e 0,1 cts/kg no GPL
Propano. Os preços do GPL Auto e do GPL Butano não sofreram alterações.

26/04/2021

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 da passada sexta-feira registou uma subida das cotações do petróleo, num dia em que os mercados continuaram a mostrar
um otimismo prudente face aos indicadores económicos positivos nos EUA e China, onde o número de novas infeções por coronavírus
em países como a India, Brasil, Japão, mas também alguns europeus (como por exemplo a Alemanha) aconselha uma abordagem
prudente sobre a evolução da pandemia numa altura em que ainda não é certo o ritmo de imunização das populações por forma a
projetar um calendário de desconfinamento mais rigoroso. Deste modo, os investidores e analistas mantêm uma posição muito
cautelosa sobre a situação, não deixando de prever uma melhoria substancial de toda a situação no segundo semestre deste ano.
Assim, na sessão de sexta-feira, o WTI fechou nos 62,14$ (+0,71$ ou +1,16%) e o BRENT nos 65,83$ (+0,43$ ou +0,66%). Na sessão de
hoje, o petróleo BRENT abriu nos 65,38$.

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 € 1,372 €

Gasóleo 0,376 € 0,082 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,225 € 1,203 €

GPL Butano 0,421 € 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 € 0,763 €

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

Fonte: ENSE e Argus


