
27 Abr 19 – 23 Abr 27 Abr

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,366 € 1,377 € 1,627 €

Gasóleo (€/l) 1,200 € 1,203 € 1,421 €

GPL Auto (€/l) 0,498 € 0,495 € 0,757 €

GPL Butano – 13 kgs 9,622 €* 10,002 €* 25,040 €

GPL Butano – 11 kgs 8,142 €* 8,463 €* 25,416 €

GPL Propano – 45 kgs 34,390 €* 34,097 €* 91,498 €
Fonte: ENSE

23/Abr 26/Abr 27/Abr

Fecho Fecho 7h Variação de 23/04 a 26/04

Brent (€/barril) 54,79 54,32 54,27 - 0,47

Gasolina (€) 522,96 517,17 n/d - 5,79

Gasóleo  (€) 439,67 437,11 435,66 - 2,56

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 0,6 cts/l na Gasolina e 0,3 cts/l no Gasóleo. Registaram-se
subidas de 0,1 cts/l no GPL Auto, 2,2 cts/kg no GPL Butano e 0,1 cts/kg no GPL Propano.

27/04/2021

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 deram atenção à situação da Índia,
onde no domingo se registaram 350 mil novos casos de infeção por Covid-19, e que levou já as autoridades a prolongarem as medidas
de confinamento em Deli por mais uma semana, temendo-se que seja necessário estender ao resto do país, afetando sobremaneira os
níveis de procura de petróleo e produtos petrolíferos no terceiro maior importador do mundo. Para além disso, os analistas estão a
acompanhar a preparação da reunião do grupo OPEP+ que terá lugar na próxima quarta-feira e onde não se espera nenhuma novidade
nas medidas de contenção da oferta para além das já anteriormente projetadas para maio e junho que passa por um aumento ligeiro
da produção. Assim, o WTI fechou nos 61,91$ (-0,23$ ou -0,37%) e o BRENT nos 65,65$ (-0,18$ ou -0,27%). Na sessão de hoje, o
petróleo BRENT abriu nos 65,21$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,395 € 0,042 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,255 € 1,366 €

Gasóleo 0,374 € 0,082 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,224 € 1,200 €

GPL Butano 0,439 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,138 € 0,740 €

GPL Propano 0,455 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,143 € 0,764 €

GPL Auto 0,233 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,164 € 0,093 € 0,498 €

Fonte: ENSE e Argus


