
PERFIL TÉCNICO DE ANALISTA DE MERCADO NA MIBGAS            
Convocatória: Setembro 2022  
  

 

> EMPRESA  
  

A MIBGAS é o Operador do Mercado Organizado de Gás na Península Ibérica, responsável pelo seu funcionamento e gestão económica. Na sua plataforma 

são negociados produtos spot, prompt e futuros de gás natural para os sistemas de gás espanhol e português. É também, paralelamente, o Gestor de 

Garantias do Sistema de Gás espanhol. 

   

> FUNÇÃO 
  

A MIBGAS procura pessoas com experiência entre 2 e 5 anos no sector, para a função de Técnico Analista do Mercado.  

  

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES 

− Colaborar na gestão de processos do mercado e monitorizar o 

correcto funcionamento das plataformas de negociação. 

− Participar na análise de mercados de gás e energia e fazer o 

seguimento dos resultados do mercado. 

− Delinear e especificar novos processos operacionais; 

colaborar com os fornecedores de serviços e em projectos de 

desenvolvimento do negócio. 

− Prestar apoio no desenvolvimento do negócio e de 

oportunidades para a MIBGAS. 

− Fazer a interlocução com agentes do mercado, agências de 

publicação de preços e colaborar em eventos de formação e 

divulgação da companhia. 

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EXIGIDA 

− Formação universitária em Engenharia, com preferência a mestrado em 

mercados energéticos.  

− Conhecimento do sector energético, sendo particularmente valorizada a 

relação com departamentos de trading/risco energético. 

− Entre 2 e 5 anos de experiência em empresas relacionadas com energia, 

trading/risco e mercados em geral. 

− Orientação para resultados, pró-actividade, multidisciplinaridade, facilidade 

para trabalhar em equipa e boa capacidade de comunicação. 

− Nível alto de inglês (C1). Será também valorizado o conhecimento da língua 

portuguesa. 

− Disponibilidad para viajar. 

MERCADO IBÉRICO DEL GAS 

www.mibgas.es 

As pessoas interessadas deverão enviar CV a personal@mibgas.es. 

Os CV recebidos formarão parte da base de dados da MIBGAS, aceitando-se como tal a política de privacidade da MIBGAS. 
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