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A MIBGAS INICIA O PROCESO DE SELECÇÃO DE 

CRIADORES DE MERCADO PARA PORTUGAL 

• AS BASES DA CONVOCATÓRIA E O CALENDÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE OFERTAS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS 

NA PÁGINA WEB PÚBLICA DA MIBGAS. 

 

• O SERVIÇO DE CRIADOR DE MERCADO VOLUNTÁRIO, UMA VEZ ADJUDICADO E APROVADO PELO REGULADOR 

PORTUGUÊS ERSE, SERÁ LEVADO A CABO DURANTE O ÚLTIMO TRIMESTRE DO ANO NO VTP (VIRTUAL TRADING 

POINT) PORTUGUÊS. 

Madrid, 19 de Julho de 2022 – A MIBGAS dá hoje início ao processo para a selecção de criadores de 

mercado voluntários para Portugal que operem no VTP (Virtual Trading Point), com a publicação na 

página web da MIBGAS das bases de la convocatória e o calendário para a apresentação de ofertas. O 

objectivo fundamental do criador de mercado é fomentar a negociação e, consequentemente, a 

liquidez no mercado organizado de gás natural português. 

A figura do criador de mercado para o VTP é definida nas regras de mercado e também se encontra na 

Consulta Pública nº107 da portuguesa ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos), relativa à 

adopção de medidas extraordinárias para o sector do gás. O serviço de criador de mercado, uma vez 

adjudicado e aprovado pela ERSE, será prestado no VTP português durante o último trimestre deste 

ano. 

O processo para a designação do criador de mercado voluntário inicia-se com a comunicação pública 

da convocatória e de um calendário estimativo dos passos a seguir, que se pode encontrar na página 

web da MIBGAS (www.mibgas.es). A partir daí, os interessados em exercer a referida função devem 

enviar uma candidatura e, uma vez recebidas e analisadas todas as candidaturas, a MIBGAS fará uma 

proposta, cuja aprovação será da responsabilidade do ERSE. 

A figura do criador de mercado não é nova para a MIBGAS, que já conta com a mesma no PVB (Ponto 

Virtual de Balanço) espanhol, tanto para os produtos a curto prazo como para os futuros de gás natural, 

geridos pela MIBGAS Derivatives. O seu funcionamento é semelhante em todos estes segmentos, e tem 

por objectivo dar maior liquidez ao mercado, com a presença contínua de ofertas de compra e venda 

de gás.  

O mercado de gás organizado em Portugal, gerido pela MIBGAS, começou a funcionar em Abril do ano 

passado, com a negociação dos produtos Intradiário, Diário e Fim-de-semana. 

https://www.mibgas.es/sites/default/files/inline-files/bases_de_la_convocatoria_vtp_q4_2022_pt.pdf
https://www.mibgas.es/sites/default/files/inline-files/convocatoria_creadores_de_mercado_vtp_q42022_1.pdf
http://www.mibgas.es/

