
05 Mai 26 – 30 Abr 05 Mai

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,404 € 1,374 € 1,629 €

Gasóleo (€/l) 1,233 € 1,207 € 1,432 €

GPL Auto (€/l) 0,513 € 0,502 € 0,757 €

GPL Butano – 13 kgs 10,255 €* 9,652 €* 25,249 €

GPL Butano – 11 kgs 8,677 €* 8,167 €* 25,435 €

GPL Propano – 45 kgs 35,698 €* 34,773 €* 91,950 €
Fonte: ENSE

03/Mai 04/Mai 05/Mai

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

Brent (€/barril) 56,09 57,30 57,79 1,21

Gasolina (€) 539,69 556,53 n/d 16,84

Gasóleo  (€) 448,15 462,73 463,56 14,58

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 1,6 cts/l na Gasolina, 1,4 cts/l no Gasóleo e 3,9 cts/kg no GPL
Butano . Registaram-se descidas de 0,2 cts/l no GPL Auto e 0,4 cts/kg no GPL Propano.
.

05/05/2021

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 os mercados reagiram aos indicadores que mostram
uma trajetória de recuperação da procura desta matéria-prima, nomeadamente nos EUA e nalguns países europeus, estando também a
ser decididas novas medidas de desconfinamento gradual que deverão alavancar maiores níveis de consumo e esperando-se um
acelerar desta situação a partir do segundo semestre do 2021. Para além disso, começam a estar mais estabilizados o número de novos
contágios de coronavírus nos EUA e em muitos países europeus, à medida que se acelera o número de cidadãos vacinados, apesar da
grande preocupação do que está ainda a suceder com o volume de novos casos na Índia (que anuncia, pelo menos para já, que deseja
manter a economia a funcionar e aberta). Assim, o WTI fechou nos 65,69$ (+1,20$ ou +1,86%) e o BRENT nos 68,88$ (+1,32$ ou
+1,96%). Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 69,28$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,424 € 0,043 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,262 € 1,404 €

Gasóleo 0,396 € 0,087 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,230 € 1,233 €

GPL Butano 0,479 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,148 € 0,789 €

GPL Propano 0,479 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,148 € 0,793 €

GPL Auto 0,245 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,164 € 0,096 € 0,513 €

Fonte: ENSE e Argus


