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COMUNICADO DE IMPRESSA 
 

 

OMIP e OMIClear anunciam lançamento de novos contratos de 
futuros PPA 5 e 10 anos em evento sobre Mercados a Prazo e 
Desenvolvimento de Energias Renováveis.  

 
Lisboa, 11 de julho de 2022 

 

Evento realizado em Madrid dia 7 de julho 

O OMIP e OMIClear realizaram no dia 7 de julho, em Madrid, um evento com o tema “Mercados a Prazo e 

Desenvolvimento de Energias Renováveis”, no qual relevantes especialistas dos setores de energia e 

financeiro apresentaram seus pontos de vista sobre o papel dos mercados a prazo na construção de um futuro 

mais sustentável no contexto ibérico. O evento ocorreu no prestigioso Museu Nacional Thyssen-Bornemisza 

e contou com perto de 150 participantes, de 78 entidades, com interesse nas novas perspetivas do mercado, 

bem como nas oportunidades e mecanismos para financiamento e desenvolvimento das renováveis.  

 

A Presidente do OMIP e o Presidente da OMIClear abriram a sessão dando as boas-vindas aos participantes, 

após o que se seguiram dois painéis temáticos. O primeiro painel teve como tema “Preços – Presente e 

Futuro” e foi moderado por Jorge Simão, Diretor de Operações do OMIP, tendo participado reconhecidos 

especialistas da AleaSoft, Axpo Iberia, Endesa e Vitol. O segundo painel teve como tema principal o 

“Desenvolvimento de Renováveis e Mecanismos de Mercado”, foi moderado por Pablo Villaplana, Diretor de 

Operações da OMIClear e contou com a participação de destacados representantes de Engie España, Banco 

Santander, EDP España e Banco Sabadell.  

 

Após o final dos painéis, foi proporcionado aos participantes um momento de convívio e intercâmbio de 

informações e ideias no Terraço Italiano do próprio museu.  

 

Tratou-se do primeiro evento presencial promovido pelo OMIP e pela OMIClear após o levantamento de 

restrições devido à pandemia Covid, o qual decorreu com êxito assinalável na discussão do papel do mercado 

a prazo na transição energética, nomeadamente no apoio ao desenvolvimento da produção renovável. 

Seguir-se-ão no futuro outros eventos semelhantes, nomeadamente as reuniões dos Comités de Membros 

do Mercado e da Câmara de Compensação. 

 

Lançamento de contratos PPA a 5 e 10 anos 

No decurso do evento foi ainda anunciado o lançamento, no próximo dia 12 de julho, de contratos de 

eletricidade PPA com vencimentos de 5 anos e 10 anos. Estes contratos permitem aos agentes negociarem 

vencimentos de 5 e 10 anos para os futuros de perfil base e solar com subjacente de entrega em Espanha.  

 

O lançamento destas novas maturidades e a publicação dos respetivos preços de referência irá contribuir 

para incrementar a transparência do mercado de eletricidade, um fator diferenciador do mercado 

regulamentado do OMIP face a outras formas de contratação. Por outro lado, com estes contratos os agentes 

terão acesso a ferramentas adicionais de cobertura de risco que poderão utilizar nos seus investimentos em 

tecnologias renováveis. 
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O lançamento dos novos produtos evidencia o compromisso do OMIP e da OMIClear no desenvolvimento de 

produtos e serviços adaptados às necessidades dos agentes, numa fase de grande dinamismo do mercado, 

sobretudo no investimento em produção renovável. Desde o arranque do Mercado de Derivados do MIBEL o 

OMIP e a OMIClear têm sido pioneiros no desenho e implantação de soluções inovadoras, como é 

reconhecido pelo mercado. 

Para mais informações, contactar: 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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