
 

Sobretaxa de Combustível Serviço Ibérico 

Período em vigor Sobretaxa 

22 de maio 2023 – 28 de maio 2023                                 8.75% 

A percentagem da sobretaxa de combustível para os serviços ibéricos Correos Express Portugal está 

sujeita a um ajuste semanal baseado no preço de referência para venda do Gasóleo Simples Galp Frota. 

A taxa de combustível é calculada conforme quadro anexo e utiliza o preço de referência para venda a 

granel e Galp Frota do Gasóleo Rodoviário publicado pela GALP nos termos da Portaria nº 1423-F/2003 

de 31/12 e demais legislação. 

O preço de referência do Gasóleo Simples Galp Frota é € 1.553 / litro 

Valor do preço do gasóleo no 1.º dia útil de cada mês Taxa de combustível aplicável 

Até €1,075 0,00% 

€1,075 a €1,100 0,25% 

€1,100 a €1,125 1,00% 

€1,125 a €1,150 1,50% 

€1,150 a €1,175 2,50% 

€1,175 a €1,200 3,50% 

€1,200 a €1,225 4,00% 

€1,225 a €1,250 4,50% 

€1,250 a €1,275 5,00% 

€1,275 a €1,300 5,50% 

€1,300 a €1,325 6,00% 

€1,325 a €1,350 6,50% 

€1,350 a €1,375 6,75% 

€1,375 a €1,400 7,00% 

€1,400 a €1,425 7,25% 

€1,425 a €1,450 7,50% 

€1,450 a €1,475 7,75% 

€1,475 a €1,500 8,00% 

€1,500 a €1,525 8,25% 

€1,525 a €1,550 8,50% 

€1,550 a €1,575 8,75% 

€1,575 a €1,600 9,00% 

€1,600 a €1,625 9,25% 

€1,625 a €1,650 9,50% 

€1,650 a €1,675 9,75% 

€1,675 a €1,700 10,00% 

€1,700 a €1,725 10,25% 

€1,725 a €1,750 10,50% 

€1,750 a €1,775 10,75% 

€1,776 a €1,800 11,00% 

€1,801 a €1,825 11,25% 

€1,826 a €1,850 11,50% 

€1,851 a €1,875 11,75% 

€1,876 a €1,900 12,00% 

€1,901 a €1,925 12,25% 

€1,926 a €1,950 12,50% 

€1,951 a €1,975 12,75% 

€1,976 a €2,000 13,00% 

€2,001 a €2,025 13,25% 

€2,026 a €2,050 13,50% 

€2,051 a €2,075 13,75% 

€2,076 a €2,100 14,00% 

€2,101 a €2,125 14,25% 

€2,126 a €2,150 14,50% 



€2,151 a €2,175 14,75% 

€2,176 a €2,200 15,00% 

€2,201 a €2,225 15,25% 

€2,226 a €2,250 15,50% 

€2,251 a €2,275 15,75% 

€2,276 a €2,300 16,00% 

€2,301 a €2,325 16,25% 

€2,326 a €2,350 16,50% 

€2,351 a €2,375 16,75% 

€2,376 a €2,400 17,00% 

€2,401 a €2,425 17,25% 

€2,426 a €2,450 17,50% 

€2,451 a €2,475 17,75% 

€2,476 a €2,500 18,00% 

 

 

Informação de períodos anteriores: 

Semana Sobretaxa 

15 de maio 2023– 21 de maio 2023 8.5% 

08 de maio 2023 – 14 de maio 2023 8.25% 

01 de maio 2023 – 07 de maio 2023 8.75% 

24 de abril 2023 – 30 de abril 2023 9% 

17 de abril 2023– 23 de abril 2023 9% 

10 de abril 2023 – 16 de abril 2023 9.25% 

03 de abril 2023 – 09 de abril 2023 9% 

27 de março 2023 – 02 de abril 2023 9.25% 

20 de março 2023 – 26 de março 2023 9.25% 

13 de março 2023 – 19 de março 2023 9.75% 

  

 

Sobretaxa de Combustível Serviço Internacional 

Período em vigor Sobretaxa 

22 de maio 2023– 28 de maio 2023 24.5% 

A percentagem da sobretaxa de combustível para os serviços internacionais via aérea Correos Express 

Portugal está sujeita a um ajuste semanal baseado no preço publicado semanalmente na Costa do Golfo 

dos Estados Unidos (USGC) referente a um galão de querosene tipo Jet Fuel. 

O preço de referência do USGC é de $ 2.214 

 

Valor do preço USGC Taxa de combustível aplicável 

$1.40 - $1.46 18.00% 

$1.46 - $1.52 18.50% 

$1.52 - $1.58 19.00% 

$1.58 - $1.64 19.50% 

$1.64 - $1.70 20.00% 

$1.70 - $1.76 20.50% 



$1.76 - $1.82 21.00% 

$1.82 - $1.88 21.50% 

$1.88 - $1.94 22.00% 

$1.94 - $2.00 22.50% 

$2.00 - $2.06 23.00% 

$2.06 - $2.12 23.50% 

$2.12 - $2.18 24.00% 

$2.18 - $2.24 24.50% 

$2.24 - $2.30 25.00% 

$2.30 - $2.36 25.50% 

$2.36 - $2.42 26.00% 

$2.42 - $2.48 26.50% 

$2.48 - $2.54 27.00% 

$2.54 - $2.60 27.50% 

$2.60 - $2.66 28.00% 

$2.66 - $2.72 28.50% 

$2.72 - $2.78 29.00% 

$2.78 - $2.84 29.50% 

$2.84 - $2.90 30.00% 

$2.90 - $2.96 30.50% 

$2.96 - $3.02 31.00% 

$3.02 - $3.08 31.50% 

$3.08 - $3.14 32.00% 

$3.14 - $3.20 32.50% 

$3.20 - $3.26 33.00% 

$3.26 - $3.32 33.50% 

$3.32 - $3.38 34.00% 

$3.38 - $3.44 34.50% 

$3.44 - $3.50 35.00% 

$3.50 - $3.56 35.50% 

$3.56 - $3.62 36.00% 

$3.62 - $3.68 36.50% 

$3.68 - $3.74 37.00% 

$3.74 - $3.80 37.50% 

$3.80 - $3.86 38.00% 

$3.86 - $3.92 38.50% 

$3.92 - $3.98 39.00% 

$3.98 - $4.04 39.50% 

$4.04 - $4.10 40.00% 

$4.10 - $4.16 40.50% 

$4.16 - $4.22 41.00% 

$4.22 - $4.28 41.50% 

$4.28 - $4.34 42.00% 

$4.34 - $4.40 42.50% 

$4.40 - $4.46 43.00% 

$4.46 - $4.52 43.50% 

$4.52 - $4.58 44.00% 

$4.58 - $4.64 44.50% 

$4.64 - $4.70 45.00% 

$4.70 - $4.76 45.50% 

$4.76 - $4.82 46.00% 

$4.82 - $4.88 46.50% 

$4.88 - $4.94 47.00% 

$4.94 - $5.00 47.50% 

 

 

 

 

 



Informação de semanas anteriores: 

Semana Sobretaxa 
 

15 de maio 2023– 21 de maio 2023 23.5% 

08 de maio 2023– 14 de maio 2023 24.5% 

01 de maio 2023– 07 de maio 2023 25% 

24 de abril 2023 – 30 de abril 2023 27% 

17 de abril 2023– 23 de abril 2023 27,5% 

10 de abril 2023– 16 de abril 2023 28,0% 

03 de abril 2023– 09 de abril 2023 27,0% 

27 de março 2023– 02 de abril 2023 28,0% 

20 de março 2023– 26 de março 2023 29,5% 

13 de março 2023– 19 de março 2023 31% 

  

 

Para informação adicional sobre a taxa de combustível por favor contacte o nosso Serviço de Apoio ao 

Cliente através do 707 244 144 / 229 436 030 ou clientespt@correosexpress.com 


