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Comunicado de Imprensa 

 

 

Volume compensado pela OMIClear em 2019 supera os 56 TWh, 

registando um crescimento de 72%  

 
 

Lisboa, 13.Jan.2020 

A OMIClear, Câmara de Compensação e Contraparte Central (CCP) do MIBEL, alcançou em 2019 

um volume de compensação de contratos de derivados de eletricidade e gás natural de 56,4 TWh, 

o que representa um crescimento de 72% face ao volume registado em 2018. Os dois segmentos, 

eletricidade e gás natural, observaram um forte crescimento face ao ano anterior.  

 

No segmento da eletricidade, o ano de 2019 terminou com um volume compensado de 40,3 TWh, 

superior em 35% face a 2018 (29,8 TWh). O aumento da liquidez no mercado de derivados de 

eletricidade do OMIP foi acompanhado por um interesse cada vez maior por parte dos agentes em 

negociar operações de largo prazo, tendo-se verificado o registo de várias operações bilaterais 

(OTC) nas maturidades mais longas com contratos até o Ano+7. 

 

Em relação ao gás natural, o ano de 2019 fica marcado pelo processo de desenvolvimento do 

mercado grossista espanhol. Neste contexto, foram compensados em 2019 na OMIClear 16,1 TWh 

de contratos de gás natural, um valor mais de 5 vezes superior ao verificado em 2018 (3,0 TWh), e 

que vem evidenciar o papel de liderança que a OMIClear assume no mercado ibérico de gás (em 

colaboração com MIBGAS e MIBGAS Derivatives). Destaque também para o número de novos 

agentes participantes na OMIClear que aumentou significativamente durante o ano, com mais de 

15 novos agentes de registo. 

 

Estes números confirmam a estratégia seguida pela OMIClear de um modelo de CCP regional, 

aberto a todos os perfis de agentes, desde comercializadores ibéricos, instituições financeiras e 

grandes energéticas internacionais, e com o objectivo de diversificação de serviços de 

compensação de contratos de energia. Em 2020 continuaremos a trabalhar com todos os agentes 

do sector no sentido de desenvolver novos produtos e serviços e de contribuir para a evolução dos 

mercados ibéricos de eletricidade e gás natural. 
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OMIClear  

A OMIClear é uma Entidade de Contraparte Central autorizada pelo regulamentação europeia 

EMIR a oferecer serviços de compensação e liquidação de contratos de derivados de energia 

elétrica e gás natural. Os serviços de compensação de contratos de gás natural (financeiros e não 

financeiros) oferecidos pela OMIClear receberam em 2017 a autorização regulatória necessária a 

nível europeu, e permitem que as notificações de transferência de titularidade no PVB das posições 

que chegam à entrega possam ser realizadas pela própria Entidade de Contraparte Central ao 

Gestor Técnico do Sistema. A OMIClear oferece serviços de compensação de contratos 

negociados ou registados no OMIP (contratos financeiros de eletricidade e gás natural) e no 

MIBGAS e MIBGAS Derivatives (contratos não financeiros de gás natural).  

 

OMIP 

O OMIP opera o mercado de derivados de energia elétrica para a península ibérica desde Julho de 

2006, oferecendo serviços de negociação em contínuo de diferentes produtos derivados, registo 

de operações bilaterais, compensação e liquidação de negócios (através da OMIClear). Os 

membros do OMIP podem negociar produtos de eletricidade (carga base, pico e perfil solar), com 

entrega física ou financeira, e o produto de gás natural PVB-ES com entrega física.  

 

MIBGAS 

O MIBGAS S.A. é responsável pela gestão do Mercado Organizado de Gás na Península Ibérica, 

onde se negoceiam produtos regulados spot e prompt de transferência de titularidade de gás 

entregues no Ponto Virtual de Balanço (PVB), com um horizonte temporal até ao último dia do mês 

seguinte ao da negociação. 

 

MIBGAS Derivatives  

MIBGAS Derivatives é a plataforma do MIBGAS S.A. na qual se negoceiam, como Mercado 

Organizado ou Exchange, os produtos futuros não regulados de transferência de titularidade de 

gás entregues no Ponto Virtual de Balanço (PVB), com um horizonte temporal superior ao último 

dia do mês seguinte. Negoceiam-se também produtos de GNL (intradiário e diário) nos tanques 

das 6 instalações de regaseificação existentes em Espanha e registos de operações OTC. 
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