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A MIBGAS REGISTA UM NOVO RECORDE EM ABRIL 

AO NEGOCIAR 32% DA PROCURA INTERNA 

• NESTE MÊS FOI NEGOCIADO UM TOTAL DE 8,3 TWH DE GÁS NATURAL NOS SEGMENTOS SPOT E PROMPT, 

ESTANDO INCLUÍDOS DESDE O PRODUTO INTRADIÁRIO AO MENSAL 

Madrid, 11 de Maio de 2022 – O operador do mercado ibérico organizado de gás (MIBGAS), negociou 

no mês de Abril de 2022 cerca de 32% da procura interna de gás, concretamente nos produtos spot e 

prompt, que englobam desde os produtos com entrega de gás dentro do dia de negociação até àqueles 

com entrega no mês seguinte. Este número – 8,3 TWh negociados – constitui um novo recorde para a 

MIBGAS desde que deu início à sua actividade em Dezembro de 2015.  

Numa situação como a actual, de grandes incertezas em termos internacionais relativamente ao 

mercado do gás, a negociação a curto prazo está a ser muito mais relevante do que a negociação de 

produtos a prazo no mercado organizado de gás. Assim, nos primeiros quatro meses deste ano, a 

percentagem da negociação sobre a procura interna de gás foi de 21,8%, face aos 15,8% registados no 

mesmo período do ano passado (mais seis pontos). Do mesmo modo, desde os 18,3% registados em 

Janeiro, a percentagem sobre a procura interna foi aumentando progressivamente, com um salto 

considerável entre o mês de Março e Abril: de 20,1% a 32% (ver gráfico 1).  

Gráfico 1. Volume negociado na MIBGAS – PVB (GWh) e percentagem que representa este volume 

sobre a procura interna no PVB (1 de Janeiro – 30 de Abril de 2022). Fonte: MIBGAS. 

 

 

Por último, o volume total de negociação nos segmentos spot e prompt também aumentou durante 

estes primeiros quatro meses face ao número registado no mesmo período do ano passado. Assim, dos 

19,7 TWh de 2021 (Janeiro – Abril) passou-se a 29 TWh em 2022, o que se traduz num aumento de 

47% 


