
04 Mai 26 – 30 Abr 04 Mai

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,386 € 1,374 € 1,629 €

Gasóleo (€/l) 1,218 € 1,207 € 1,428 €

GPL Auto (€/l) 0,514 € 0,502 € 0,758 €

GPL Butano – 13 kgs 9,730 €* 9,652 €* 25,165 €

GPL Butano – 11 kgs 8,233 €* 8,167 €* 25,434 €

GPL Propano – 45 kgs 35,771 €* 34,773 €* 91,693 €
Fonte: ENSE

30/Abr 03/Mai 04/Mai

Fecho Fecho 7h Variação de 30/04 a 03/05

Brent (€/barril) 55,66 56,09 56,04 0,43

Gasolina (€) 537,99 539,69 n/d 1,70

Gasóleo  (€) 446,74 448,15 450,12 1,41

Fonte: Investing.com, Bloomberg

Mercado de combustível em Portugal
Preços de Referência

Decomposição do Preço de Referência

O Contexto Internacional

Uma vez que as cotações internacionais não foram atualizadas no dia de ontem, devido ao Bank Holiday, os preços de
referência ENSE não sofreram alterações.
.

04/05/2021

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 subida das cotações do petróleo, num dia em que se manifestou uma pressão em alta devido à
desvalorização do dólar, mas onde os mercados continuam a perspetivar uma recuperação da procura global desta matéria-prima
mesmo que ainda hajam alguns fatores de risco associados à crise pandémica e ao facto de alguns países estarem ainda com níveis de
contágio dramaticamente altos, do qual se destaca a situação na India que evidencia um descontrolo nas cadeias de transmissão, e que
poderão vir ainda a condicionar o cenário de progressivo retorno ao normal funcionamento das sociedades e das atividades
económicas. Assim, o WTI fechou nos 64,49$ (+0,91$ ou +1,43%) e o BRENT nos 67,56$ (+0,80$ ou +1,20%).

Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 67,66$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,410 € 0,043 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,259 € 1,386 €

Gasóleo 0,382 € 0,088 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,228 € 1,218 €

GPL Butano 0,446 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,140 € 0,748 €

GPL Propano 0,480 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,149 € 0,795 €

GPL Auto 0,245 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,164 € 0,096 € 0,514 €

Fonte: ENSE e Argus


