
01 Jun 24 – 28 Mai 01 Jun

Combustível
Preço de Referência 

Diário1
Preço de Referência  

Semanal1
PVP Diário2

Gasolina (€/l) 1,395 € 1,379 € 1,646 €

Gasóleo (€/l) 1,240 € 1,230 € 1,452 €

GPL Auto (€/l) 0,521 € 0,512 € 0,747 €

GPL Butano – 13 kgs 10,343 €* 10,096 €* 25,769 €

GPL Butano – 11 kgs 8,752 €* 8,542 €* 25,609 €

GPL Propano – 45 kgs 36,392 €* 35,649 €* 93,050 €
Fonte: ENSE

28/Mai 31/Mai 01/Jun

Fecho Fecho 7h Variação de 27/05 a 28/05

Brent (€/barril) 57,35 56,82 57,54 - 0,53

Gasolina (€) 549,13 546,47 n/d - 2,66

Gasóleo  (€) 470,06 467,79 467,90 - 2,27

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 Spring Bank Holiday, os
preços de referência ENSE não sofreram alterações.

01/06/2021

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 de fraca liquidez devido aos feriados locais nos EUA e no
Reino Unido, mas onde os mercados mostraram reação às notícias que projetam um acréscimo de procura superior à evolução da
oferta à medida que se caminha para um maior controlo sobre a situação da atual crise pandémica. Deste modo, os analistas
continuam a avaliar quais poderão ser as decisões do cartel OPEP+ sobre o eventual incremento da produção e oferta face a este
retomar gradual das necessidades de consumo, esperando-se a possibilidade do retomar das exportações iranianas de crude assim que
sejam criadas condições para o levantamento das sanções económicas pelos EUA. Assim, o WTI fechou nos 66,91$ (+0,59$ ou +0,89%) e
o BRENT nos 69,32$ (+0,60 ou +0,87%). Na sessão de hoje, o petróleo BRENT abriu nos 69,34$.

Preço + Frete 
(CIF Lisboa)

Adicional por 
incorporação de 
biocombustível

Descarga, 
armazenagem  

e reservas
Enchimento ISP IVA

Preço de 
Referência

Gasolina 0,419 € 0,041 € 0,006 € 0,000 € 0,668 € 0,261 € 1,395 €

Gasóleo 0,402 € 0,086 € 0,006 € 0,000 € 0,513 € 0,232 € 1,240 €

GPL Butano 0,484 € 0,000 € 0,017 € 0,068 € 0,077 € 0,149 € 0,796 €

GPL Propano 0,491 € 0,000 € 0,017 € 0,072 € 0,077 € 0,151 € 0,809 €

GPL Auto 0,251 € 0,000 € 0,009 € 0,000 € 0,164 € 0,097 € 0,521 €

Fonte: ENSE e Argus


