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Comunicado de Imprensa 
 

 

OMIP lança Contratos Futuros de Gás Natural 
PVB-ES com Liquidação Financeira  
 

Lisboa, 31 de janeiro de 2022 

 

No próximo dia 1 de fevereiro, o OMIP lançará para negociação contratos Futuros de Gás Natural com Liquidação Financeira, com 

subjacente relativo ao Ponto Virtual de Balanço Espanhol (PVB-ES). Os contratos, disponíveis nas modalidades de negociação em 

contínuo e registo de operações bilaterais, têm vencimentos até 2 anos (Ano+2). A compensação e a liquidação destes contratos 

serão realizados pela OMIClear. 

 

Tendo sido a primeira bolsa ibérica a incluir no seu portfólio produtos derivados de gás natural para a zona espanhola (PVB-ES), o 

OMIP em coordenação com a OMIClear, prossegue a sua estratégia de inovação com o lançamento deste contrato inovador, numa 

fase em que o gás natural tem reafirmado a sua importância nos últimos anos, em particular com o reconhecimento de se tratar 

de uma tecnologia de transição essencial para dar resposta aos desafios do Pacto Verde Europeu. 

 

Correspondendo ao crescente interesse manifestado pelos agentes, o novo contrato Futuro de Gás Natural com Liquidação 

Financeira no ‘Punto Virtual de Balance’ Espanhol (PVB-ES) reforça o compromisso e o papel ativo do OMIP na estratégia de 

descarbonização europeia e integração dos mercados de eletricidade e gás natural. Uma das vantagens de não exigir entrega física 

é o facto de possibilitar a intervenção de um leque mais abrangente de entidades, contribuindo assim para a melhoria da liquidez 

do mercado. O novo contrato terá liquidação financeira diária sobre o Índice PVB-ES, que corresponde ao ‘Precio de Referencia 

Diario’ publicado pelo MIBGAS. 

 

Em paralelo, o OMIP também disponibilizará a negociação de um Spark Spread financeiro, permitindo que os participantes de 

mercado negoceiem sintética e simultaneamente contratos de gás natural e eletricidade, traduzindo a margem bruta teórica de 

uma central de ciclo combinado a gás natural. Estes contratos serão compensados e liquidados na OMIClear. 

 

Para mais informações, contactar o departamento de Marketing: marketing@omip.pt  

 

Sobre o 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) e serviços 

de distribuição de dados. 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 ou financeira. O OMIP oferece também um amplo conjunto de serviços nos 

mercados grossista e de retalho de energia, incluindo operação de leilões de garantias de origem, bem como no mercado de telecomunicações, 

incluindo a organização de leilões de diferentes tipos de ativos como direitos de capacidade de transporte, produção em regime especial de 

eletricidade na zona portuguesa, frequências 4G, entre outras.  

 

Sobre a OMIClear 

A OMIClear opera a câmara de compensação, contraparte central e serviços de liquidação do mercado ibérico de eletricidade, desde julho de 2006, 

baseada nos mais avançados sistemas e processos STP. A OMIClear é uma CCP autorizada pelo EMIR, prestando serviços de compensação para 

as posições que advêm da negociação em contínuo do mercado OMIP, bem como de operações bilaterais, para diversos tipos de instrumentos 

derivados de eletricidade europeus - futuros, swaps, forwards e opções – cobrindo várias maturidades, perfis de carga base, pico e solar, com 

liquidação física ou financeira. A OMIClear também presta serviços de compensação para contratos de futuros de gás natural PVB-ES com entrega 

física (listados no OMIP, MIBGAS e MIBGAS Derivatives) e com entrega puramente financeira (listados no OMIP). 

 

O OMI RRM está registado como RRM no ACER e atua assim como fornecedor de serviços de reporte REMIT tanto para contratos standard como 

não-standard. 
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