Comunicado de Imprensa

O OMI inicia o ano 2020 apresentando os seus novos websites
Madrid - Lisboa, 20 de janeiro de 2020
As empresas que integram o Operador do Mercado Ibérico da Eletricidade (OMI) lançaram os seus novos
websites a fim de oferecer aos seus utilizadores um melhor serviço de informação, com um design mais
atual.
Carmen Becerril, Presidente do OMEL/OMI, salientou que “o lançamento em 2020 dos novos sites do OMI
constitui um passo mais no processo de adaptação dos nossos mercados e serviços ao cenário de ação
pelo clima 2030”.
Artur Trindade, Presidente do OMIP/OMI, referiu que “os novos sites oferecerão à sociedade em geral uma

informação mais completa sobre o papel que desempenham os mercados elétricos na integração europeia”.
O OMI unificou a imagem e a estrutura dos diversos websites para facilitar uma melhor experiência na
navegação e assegurar uma acessibilidade total e intuitiva a todos os seus conteúdos, tanto os de caráter
corporativo como aos resultados dos mercados.
O site grupoomi.eu integra a informação corporativa das sociedades matrizes (OMEL e OMIP SGPS), das
empresas gestoras de mercados (OMIE e OMIP SGMR), assim como da nossa Câmara de Compensação
e Contrapartida Central (OMIClear) e da OMEL Diversificación. Entre outros aspetos, o site apresenta a
missão, a visão e os valores do grupo, as suas políticas, ou o seu compromisso com a sustentabilidade.

O website omie.es incorpora novas funcionalidades que permitem aos utilizadores dispor de uma forma
simples de todos os dados relativos ao nosso mercado spot. Como Operador Designado para o Mercado
Elétrico (NEMO de acordo com a regulação europeia) em Espanha e Portugal, o OMIE gere um dos
mercados elétricos mais transparentes da UE.
No que respeita aos nossos mercados de derivados, omip.pt e omiclear.pt readaptaram também o seu
design e a estrutura de conteúdos para disponibilizar a todos os clientes e utilizadores, a informação
relevante do mercado a prazo e dos serviços prestados pela OMIClear.
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Finalmente, omeldiversificacion.es integra todos os sites relativos a leilões de produtos energéticos já
realizados e continuará a alojar os futuros leilões que sejam executados pelo OMI no processo de
descarbonização até 2030.
Pode aceder aos novos websites nos seguintes endereços:
www.grupoomi.eu
www.omie.es
www.omip.pt
www.omiclear.pt
www.omeldiversificacion.es
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