
Preço regulado para GPL engarrafado

O Despacho n.º 4698-A/2020, de 17 de abril, fixou preços máximos durante o estado de emergência, para o gás 
de petróleo liquefeito (GPL) engarrafado, em taras standard em aço, nas tipologias T3 e T5.

Consulte as características das garrafas de gás comercializadas em Portugal
no Catálogo da ERSE.

O preço regulado do GPL, nas tipologias indicadas, para cada mês (M) é determinado em euros por quilograma 
(€/kg), de acordo com a seguinte fórmula:

(PrC + PrF + PrD+A + PrRes. + PrE + spread + ISP) × (1 + IVA)

na qual:

PrC - Preço do GPL butano ou GPL propano, considerando o preço CIF ARA (cost, insurance and freight desde 
Amesterdão-Roterdão-Antuérpia) em $/ton, posteriormente convertido para €/kg, verificado no mês M-1;

PrF - Custo adicional do transporte marítimo do GPL para Lisboa em $/ton, considerando navios de 1800 
toneladas, posteriormente convertido para €/kg, verificado no mês M-1;

PrD+A - Custos com operações logísticas de receção de petróleo bruto ou produtos derivados de petróleo (€/
ton) e respetiva armazenagem (€/ton) durante 15 dias consecutivos, convertidos para €/kg;

PrRes. - Custos para a parte das reservas de segurança constituída e controlada diretamente pela entidade 
central de armazenagem, sendo apresentado em €/kg;

PrE - Custo com o enchimento de garrafas €/ton, aplicado ao GPL butano e GPL propano;

ISP - Impostos sobre todos os produtos petrolíferos e energéticos, se forem consumidos ou vendidos para uso 
carburante ou combustível, apresentado em €/kg;

IVA - Imposto sobre o valor acrescentado, apresentado em percentagem.

Os valores de spread aplicáveis e os restantes termos da fórmula são os que constam nas tabelas seguintes, 
para o GPL butano e GPL propano, para as tipologias T3 e T5:

https://dre.pt/application/file/a/131595352
https://www.erse.pt/media/i42dlz30/cat�logo_garrafas-comercializadas-em-portugal_gpl.pdf


•  Garrafas na tipologia T3

O preço máximo por garrafa a vigorar durante o mês de abril para as tipologias T3 e T5 é de:

•  Garrafas na tipologia T5


