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O acesso a estes dados será feito exclusivamente através da aplicação MIBGASinfo, já disponível na 

App Store e no Google Play 

A MIBGAS LANÇA UMA APLICAÇÃO PARA CONSULTAR A 

EVOLUÇÃO DO MERCADO DE GÁS NATURAL EM TEMPO REAL 

• A APLICAÇÃO GRATUITA MIBGASINFO PARA SMARTPHONES E TABLETS OFERECERÁ INFORMAÇÃO EM TEMPO REAL 

SOBRE A EVOLUÇÃO DOS PREÇOS E VOLUMES NEGOCIADOS DOS PRODUTOS DIÁRIO E MENSAL.  

 

• NA APP PODER-SE-ÃO ENCONTRAR TAMBÉM OS PREÇOS DA CURVA DE FUTUROS DE GÁS NATURAL, UMA 

INFORMAÇÃO MUITO RELEVANTE PARA AS EMPRESAS AQUANDO DA GESTÃO DA SUA CARTEIRA DE ENERGIA. 

 

• A MIBGAS QUER CONTRIBUIR, DESTE MODO, PARA UMA MAIOR CLAREZA E TRANSPARÊNCIA NO FUNCIONAMENTO 

DO MERCADO E NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS. 

 

• DESDE O APARECIMENTO DA MIBGAS EM 2015, EXISTE UM PREÇO PÚBLICO DO GÁS NATURAL EM ESPANHA – 

DESCONHECIDO ATÉ ENTÃO – FRUTO DE TRANSACÇÕES REAIS E ANÓNIMAS. ESTE SINAL DE PREÇOS DA MIBGAS 

É HOJE A REFERÊNCIA MAIS UTILIZADA NO MERCADO IBÉRICO.  

 

• NOUTRAS SECÇÕES DA APP SERÃO MOSTRADAS AS NOTÍCIAS MAIS IMPORTANTES SOBRE A MIBGAS, A AGENDA E 

A EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PARTICIPANTES OU AGENTES DO MERCADO. 

Madrid, 5 de Abril de 2022 – A MIBGAS amplia os seus serviços de informação pública com o 

lançamento de uma aplicação gratuita para as plataformas iOS e Android, na qual poderão ser 

consultados os preços e volumes negociados em tempo real dos produtos de referência da MIBGAS: o 

diário D+1 e o mensal M+1. Esta informação só estará disponível na aplicação para telemóvel do 

Mercado Ibérico do Gás: MIBGASinfo, cujo download pode ser feito a partir de hoje através da App 

Store e do Google Play.  

Outra das suas funcionalidades é mostrar a curva de preços futuros do gás natural, informação 

decisiva para muitas empresas no momento de elaborarem a sua estratégia de compra de energia. 

A MIBGAS quer contribuir, deste modo, no sentido de dar mais transparência ao mercado e aos preços 

da energia, respondendo, graças a esta aplicação, à necessidade crescente (por parte da sociedade e 

dos mercados) de informação actualizada sobre a negociação que vai ocorrendo em mercados como o 

MIBGAS, no contexto actual de flutuações e variabilidade, agravado pelos últimos acontecimentos 

geopolíticos e pela guerra na Ucrânia, fruto da invasão russa. 

Através da APP MIBGASinfo poderão ser consultados os preços e volumes da negociação, actualizados 

de meia em meia hora, assim como acompanhar a evolução do mercado. A informação é 

disponibilizada em três idiomas: espanhol, português e inglês. 

COMPLEMENTA A INFORMAÇÃO DA PÁGINA WEB  

A APP complementa assim os serviços de informação oferecidos actualmente pela MIBGAS na sua 

página web www.mibgas.es/pt. 

Deste modo, o preço que se mostra na APP MIBGASinfo a cada 30 minutos corresponde ao da última 

negociação ou transacção registada nos produtos de referência (tal como o seu volume). Assim, é 

https://apps.apple.com/es/app/mibgas-info/id1606210707?l=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mibgas.mibgasinfo
https://apps.apple.com/es/app/mibgas-info/id1606210707?l=en
https://apps.apple.com/es/app/mibgas-info/id1606210707?l=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mibgas.mibgasinfo
http://www.mibgas.es/pt
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ampliada a informação sobre o preço (denominado Preço Último) que aparece na homepage da 

MIBGAS, também no que diz respeito aos produtos de referência D+1 e M+1 do PVB espanhol e D+1 

do VTP português, de acordo com a metodologia apresentada nas regras do mercado. 

Quadro. Definição de preços publicados  

PREÇO EM TEMPO REAL MOSTRADO NA APP 

(ACTUALIZADO CADA 30 MINUTOS) 

PREÇO ÚLTIMO SEGUNDO METODOLOGIA DAS 

REGRAS MOSTRADO NA PÁGINA WEB 

 

 
 

PREÇOS EM TEMPO REAL (€/MWh) do produto 

D+1/M+1 com entrega no PVB ou VTP 

resultante da última transacção registada na 

plataforma, actualizado cada 30 minutos.  

 

É também indicada a variação deste preço em 

relação ao anterior registado. 

 

 

PREÇO ÚLTIMO (€/MWh) do produto 

D+1/M+1 com entrega no PVB ou VTP 

resultante da última sessão de negociação, 

de acordo com a metodologia de cálculo 

estabelecida nas Regras do Mercado 

espanholas e portuguesas.  

 

Os dados são actualizados diariamente às 

18h00. É também indicada a variação deste 

preço em relação ao anterior. No caso de não 

existir Preço Último para a sessão e produto, 

será mostrado o anterior disponível.  

 

PVB: Ponto Virtual de Balanço espanhol / VTP: Virtual Trading Point português 

 

Por outro lado, esta APP cumpre também a função de mostrar – igualmente na sua homepage e no 

historial guardado – a curva de preços futuros do gás natural conformada pelos produtos spot D+1, 

prompt M+1 e futuros Q+1 (trimestral) e Y+1 (anual). Esta informação é extremamente relevante para 

as companhias no sentido de gerirem a sua carteira de energia e de minimizar riscos na tomada de 

decisões.  

MAIOR OFERTA DE INFORMAÇÃO PARA EMPRESAS E PARA A SOCIEDADE 

A informação reunida na APP MIBGASinfo enriquece os serviços de informação pública oferecidos pelo 

operador do mercado ibérico, tanto na sua página web (na secção Resultados de mercado) como na 

sua newsletter trimestral e nos relatórios diários, mensais e anuais que os assinantes recebem. 

Para receber todas las publicações da MIBGAS deve ser enviado um email a comunicacion@mibgas.es 

(Assunto: Subscrever). 
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