
 

 

- RESULTADOS FINAIS - 

 

Leilão de gás natural para concretização de operações de compensação 

da rede pelo GTG 

 

Apresentação dos resultados finais do leilão de gás natural do Gestor Técnico Global do SNGN 

no âmbito da atividade de compensação da rede (gás de operação). 

Data / hora de realização do leilão 
13 de janeiro de 2021, das 11h às 
14h 

Tipo de leilão Compra de gás pelo GTG 

Contratos de gás natural colocados em leilão NGPT D Th14Jan-21 

Número de contratos de gás natural colocados 
a negociação em leilão 

6 000 contratos (6 000 MWh) 

Dia gás de entrega/receção de gás natural 14 de janeiro de 2021 

Preço de reserva para o leilão 36,26 €/MWh 

Preço de equilíbrio 34,10 €/MWh 

Quantidade adjudicada 6 000 MWh 

Número de agentes participantes no leilão com 
ofertas válidas 

2 

Número de agentes adjudicatários do leilão 2 

 

A realização do leilão foi assegurada pelo OMIP através da plataforma Trayport e decorreu de 

acordo com as regras aplicáveis ao mecanismo de transações de gás natural para 

concretização de operações de compensação pelo GTG (Anexo II à Diretiva ERSE 18/2016), 

complementadas pelas Regras Técnicas de operacionalização de leilões. Toda a informação 

relevante acerca da realização do leilão pode ser consultada no site do GTG na internet, em: 

www.ign.ren.pt/web/guest/acoes-de-compensacao-do-gtg. 

Bucelas, 13.01.2021 

REN-Gasodutos, S.A. 

http://www.ign.ren.pt/web/guest/acoes-de-compensacao-do-gtg


 

 

- RESULTADOS FINAIS - 

 

Leilão de gás natural para concretização de operações de compensação 

da rede pelo GTG 

 

Apresentação dos resultados finais do leilão de gás natural do Gestor Técnico Global do SNGN 

no âmbito da atividade de compensação da rede (gás de operação). 

Data / hora de realização do leilão 
13 de janeiro de 2021, das 16h às 
17h 

Tipo de leilão Compra de gás pelo GTG 

Contratos de gás natural colocados em leilão NGPT WD We13Jan-21 

Número de contratos de gás natural colocados 
a negociação em leilão 

6 000 contratos (6 000 MWh) 

Dia gás de entrega/receção de gás natural 13 de janeiro de 2021 

Preço de reserva para o leilão 33,39 €/MWh 

Preço de equilíbrio 33,25 €/MWh 

Quantidade adjudicada 6 000 MWh 

Número de agentes participantes no leilão com 
ofertas válidas 

1 

Número de agentes adjudicatários do leilão 1 

 

A realização do leilão foi assegurada pelo OMIP através da plataforma Trayport e decorreu de 

acordo com as regras aplicáveis ao mecanismo de transações de gás natural para 

concretização de operações de compensação pelo GTG (Anexo II à Diretiva ERSE 18/2016), 

complementadas pelas Regras Técnicas de operacionalização de leilões. Toda a informação 

relevante acerca da realização do leilão pode ser consultada no site do GTG na internet, em: 

www.ign.ren.pt/web/guest/acoes-de-compensacao-do-gtg. 

Bucelas, 13.01.2021 

REN-Gasodutos, S.A. 

http://www.ign.ren.pt/web/guest/acoes-de-compensacao-do-gtg

