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A MIBGAS APRESENTA A SUA NOVA WEB COM UM DESIGN MAIS MODERNO 

E INTUITIVO, PRIORIZANDO CRITÉRIOS DE CLAREZA E FACILIDADE DE USO 

 A PÁGINA WWW.MIBGAS.ES ESTREIA HOJE A SUA NOVA IMAGEM, REORGANIZANDO CONTEÚDOS E APRESENTANDO 

UM CONCEITO MAIS ÚTIL, VISUAL E ESTÉTICO.  

Madrid, 30 de Junho de 2020 – A MIBGAS apresenta hoje a nova imagem da sua página web oficial, 

que mantém todas as funcionalidades actuais, com um novo design mais visual e acessível. Adaptando 

este canal de comunicação de acesso primário aos critérios de usabilidade e transparência mais 

requeridos actualmente, é incluída a versão responsive para tablet e smartphone. A web pública do 

Mercado Ibérico do Gás conta também com versões em português e inglês. 

A página www.mibgas.es foi reestruturada para oferecer uma melhor experiência de navegação, com 

uma série de secções organizadas de um modo simples e funcional, sempre sob os princípios básicos 

que regem a actividade da MIBGAS: eficiência, eficácia, transparência, objectividade, não-

discriminação e independência.  

A nova página reúne todas as publicações da versão anterior e melhora a navegação e a 

acessibilidade, mostrando toda a informação sobre a MIBGAS – e também sobre a sua filial MIBGAS 

Derivatives – dividida segundo as seguintes secções do menu principal: Mercado Ibérico do Gás, 

Gestão de Garantias, Legislação, Sala de Imprensa, Publicações, Formação e Informação da 

companhia. Paralelamente, dispõe de uma secção de FAQs (acessível a partir da página de início) com 

as perguntas e respostas mais frequentes recebidas pela MIBGAS. 

www.mibgas.es é o portal de boas-vindas para todas as empresas que decidam (ou estejam 

interessadas em) registar-se e poder negociar produtos de gás natural e GNL na plataforma MIBGAS; 

assim como as companhias que queiram aceder ao Gestor de Garantias do sistema de gás espanhol. 

Esta reorganização do  conteúdo – baseada igualmente em critérios de simplificação – visa tornar mais 

acessível e directa para todos a procura de informação necessária para o efeito. 

Além das secções explicativas sobre o Mercado Organizado de Gás e o Gestor de Garantias, a página 

web pública é o primeiro acesso para se registar e conhecer toda a legislação e regulamentação 

vigente relativa ao Mercado Organizado do Gás e ao Gestor de Garantias; assim como notícias 

relevantes e publicações lançadas pela MIBGAS. 

Por outro lado, a MIBGAS publica na secção “Informação da companhia” o seu Código ético e de 

conduta, actualizado e adaptado aos mais altos standards de boa governança corporativa, que vela 

pela integridade  e qualidade do serviço das companhias que integram o grupo MIBGAS. Nesta mesma 

secção encontra-se, aliás, a informação mais significativa sobre a MIBGAS e a MIBGAS Derivatives, 

como a configuração dos seus conselhos de administração e os seus accionistas. 

INFORMAÇÃO SOBRE RESULTADOS DO MERCADO 

Uma das secções que se viu mais alterada no seu aspecto é a de “Resultados de mercado”. Com a 

nova apresentação, cujo desenho combina a informação com uma imagem atractiva, procura-se ao 

máximo simplificar a visualização dos conceitos.  
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Permite a observação de oito subdivisões gráficas, nas quais se mostra o historial de cada um dos 

conceitos, dentro de um intervalo de 366 dias. Toda a demais informação sobre o Mercado Ibérico do 

Gás, desde o seu início até Dezembro de 2015, pode ser descarregada em ficheiros Excel. 

 Preços diários da MIBGAS 

 Preços por sessão de negociação 

 Volumes por sessão de negociação 

 Preços e volumes de gases regulados 

 Registo de transacções OTC 

 Participantes no mercado 

 Índice de preço e volume do dia de gás 

 Preços de referência para as taxas de desequilíbrio 

A MIBGAS conta actualmente com um total de 119 agentes registados, sendo negociados na sua 

plataforma os produtos spot até ao Mês Seguinte (M+1) incluído, ao passo que na MIBGAS Derivatives 

–empresa subsidiária da MIBGAS – se negoceiam produtos futuros de gás natural e spot de GNL. Do 

mesmo modo, é  também oferecido o serviço de registo de operações bilaterais OTC. 

 

 

 


