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RENTA 4, O NOVO MEMBRO COMPENSADOR DA CÂMARA CENTRAL DE 

CONTRAPARTIDA DA MIBGAS 

Madrid, 25 de Fevereiro de 2021 – A câmara central de contrapartida da MIBGAS, OMIClear, acaba de 

incorporar um novo membro geral do sistema de compensação: o Renta 4 Banco. 

Desta forma, os utilizadores da MIBGAS e da MIBGAS Derivatives, que negoceiam produtos com 

entrega física de gás natural no mês seguinte ou mais além do dia de negociação, dispõem de um novo 

Membro Compensador (Renta 4 Banco), que age como contraparte compradora ou vendedora das 

posições negociadas na MIBGAS e registadas na câmara central de contrapartida OMIClear. 

A MIBGAS gere a negociação dos produtos com entrega até ao mês seguinte (prompt) e a MIBGAS 

Derivatives a dos produtos com entrega de gás natural a mais longo prazo (“futuros”). Todos eles são 

liquidados através da OMIClear: a câmara de compensação e liquidação das transacções realizadas 

com estes produtos no mercado organizado de gás (MIBGAS e MIBGAS Derivatives).  

Em qualquer caso, tanto os produtos de curto prazo (negociados na MIBGAS) como os “futuros” 

(negociados na MIBGAS Derivatives) são produtos com entrega física. Não são produtos financeiros. 

Uma câmara central de contrapartida funciona como contraparte central nas transacções entre a parte 

vendedora e a compradora (em cada transacção resultante do mercado), acompanhando-as ao longo 

de todo o processo, garantindo e liquidando a transacção e minimizando o risco de insolvência da 

contraparte. Nesse sentido, vai gerindo e atenuando os riscos associados às transacções. 

Assim, a câmara pode actuar como contraparte central, isto é, assumindo ela própria as posiciones 

compradora e vendedora de uma transacção, de forma a garantir o cumprimento de todas as 

obrigações associadas à operação (o que implica que os agentes deverão dispor de garantias 

suficientes); o que também pode ser feito através um banco compensador.  

Relativamente a este último caso, a câmara assumirá a posição (compradora ou vendedora) de um 

agente como contraparte e o Membro Compensador (que age em nome do agente que o contratou) 

assumirá a outra.  

Em síntese, os membros compensadores – dos quais faz agora parte o Renta 4 Banco – são a 

contraparte da OMIClear nas posições que registam por conta própria e por conta dos seus clientes 

(com os quais tiverem celebrado um acordo de compensação). 

 

 


