
  

 

 

Madrid, 16/11/2020 
 

O operador do mercado lançou e colocou ao dispor  dos participantes do mercado um novo 
modelo de gestão de garantias eletrónicas que permitirá substituir o tradicional aval bancário 
em papel. Este modelo equivale a um novo passo na aposta na inovação e digitalização dos 
mercados energéticos e redundará num melhor serviço aos participantes do mercado. 

 
Para poder realizar compras no mercado da eletricidade, os participantes devem proporcionar 
garantias de pagamento perante o OMIE para cobrir o risco de incumprimento do pagamento. 
Atualmente, os participantes têm depositadas perante o OMIE, garantias de pagamento no valor 
superior a novecentos milhões de euros, cuja maioria corresponde a avais bancários. 
 
Ao invés de outros modelos de avais bancários eletrónicos existentes no mercado, a iniciativa 
do OMIE permite o tratamento totalmente automático do aval, por estar baseado em ficheiros 
XML tratáveis, assinados eletronicamente pelas instituições financeiras. O modelo proposto 
utiliza um formato standard adaptado às características dos mercados da energia, permitindo 
deste modo uma fácil implementação às instituições bancárias. Por outro lado, o modelo 
concebido engloba o tratamento automático de todo o ciclo de vida do aval, da alta às eventuais 
alterações e cancelamento e, se for caso disso, à sua execução.  
 
Assim, o participante do mercado apresentará o aval através da plataforma segura do operador 
do mercado, sendo o mesmo validado imediatamente e de forma automática. Se tudo estiver 
correto, o aval ficará registado automaticamente no sistema de informação do operador do 
mercado, para que o agente possa comprar no mercado a partir desse instante.  

 
O OMIE aposta em que este modelo seja implantado progressivamente por todas as instituições 
financeiras, substituindo definitivamente o tradicional aval em papel e inclusive outros formatos 
de avais eletrónicos não tratáveis automaticamente que existem neste momento.  
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