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A MIBGAS NEGOCIOU 129,4 TWh EM 2022 

• O INCREMENTO FOI DE 67% RELATIVAMENTE A 2021. 

• A MIBGAS CONSOLIDA-SE COMO MERCADO ORGANIZADO DE GÁS DO SUDOESTE EUROPEU COM 

REFERÊNCIAS DE PREÇOS ESTÁVEIS E TRANSPARENTES. 

Madrid, 12 de Janeiro de 2023 – Foi negociado um total de 129,4 TWh em todos os produtos da 

MIBGAS em 2022, estando implícito um aumento de 67% em relação ao ano anterior. Trata-se, 

indubitavelmente, de um bom número na negociação para o mercado organizado de gás na Península 

Ibérica, já referência do sudoeste europeu, num ano marcado pela invasão russa da Ucrânia, que 

provocou tensões e volatilidades inéditas nos mercados energéticos.  

Os produtos spot e prompt, negociados pela MIBGAS, voltam a ter destaque no total da negociação; o 

ano 2022 encerra, aliás, com um total de 121,4 TWh negociados na MIBGAS para os produtos com 

entrega no PVB, 76% superior ao ano 2021. 

Em termos de negociação, 2022 foi um ano de recorde no mercado espanhol, onde os volumes 

negociados foram muito superiores àqueles que se registaram nos anos anteriores, tal como se 

observa no Gráfico 1. Por exemplo, em 2020 foram negociados na plataforma da MIBGAS 47,3 TWh; 

em 2021 alcançaram-se os 77,4 TWh, largamente superados em 2022, em que se chegou aos 129,4 

TWh. 

 

Gráfico 1. Evolução da negociação no MIBGAS PVB de 2018 a 2022.  

 

 

 

Por outro lado, cabe assinalar que o preço médio do gás natural do produto diário D+1 negociado 

durante o ano passado na MIBGAS foi de 99,16 €/MWh e de 105,53 €/MWh para o produto mensal 

M+1. No que diz respeito a volumes, foram negociados 50,5 TWh no produto D+1 e 17,6 TWh no M+1. 

No Gráfico 2 podem-se observar os volumes de negociação de ambos produtos por meses. 
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Gráfico 2. Volume de negociação dos produtos D+1 y M+1 (por meses) em 2022. 

 

 

 


