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Comunicado de Imprensa 
 

 

1º Leilão de Garantias de Origem propriedade do Sistema Elétrico Nacional 

 

Lisboa, 30 de julho de 2021 

Realizou-se no dia 28 de julho, na plataforma OMIPlus gerida pelo OMIP, o 1º Leilão de Garantias de 

Origem relativas à produção de eletricidade a partir de fontes renováveis provenientes de centrais 

electroprodutoras que beneficiem de um regime de apoio direto ao preço ou de um incentivo ao 

investimento, sendo nesse termos entregues pelos produtores à Direção-Geral de Energia e Geologia 

(DGEG) para serem colocadas à disposição do mercado. 

O modelo de leilão foi o de relógio ascendente, tendo sido leiloados 3,42 TWh de Garantias de 

Origem, divididos em 8 lotes, segundo os critérios de Tecnologia – Solar, Eólica, Hídrica e Térmica – 

e Período de Produção – agosto/setembro de 2020 e abril de 2021. No total foram adjudicados 2,82 

TWh, o que representa 82% do volume oferecido (resultados disponíveis em:  

https://www.omip.pt/pt/leiloes-GO), tendo a procura sido superior à oferta em 5 lotes. Participaram 

no leilão 15 entidades portuguesas e estrangeiras, tendo resultado adjudicatárias 13 entidades no 

total.  

A concretização do 1º Leilão de Garantias de Origem vem de encontro às políticas europeias em 

matéria de energia e ambiente e ao previsto no Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC), e coloca 

uma vez mais o OMIP como pioneiro no desenho e implantação de soluções inovadoras na resposta 

aos exigentes desafios constantes do Pacto Verde Europeu, os quais foram assumidos com grande 

ambição pelo Governos de Portugal e Espanha. 

O leilão foi considerado um sucesso por parte de todos os intervenientes, não apenas no volume 

adjudicado, mas também nos preços alcançados nos diferentes lotes. Recorde-se que os resultados 

líquidos da atividade nos leilões de Garantias de Origem são deduzidos ao sobrecusto com as 

renováveis suportados pelos consumidores portugueses, pelo que o elevado nível de participação no 

leilão se traduziu em poupança para estes últimos de 644 mil euros.  Este resultado vem confirmar 

uma vez mais o nível de excelência do OMIP na organização e gestão de leilões, somando-se esta 

experiência a uma carteira de leilões já organizados com sucesso, nomeadamente nos sectores da 

eletricidade, gás natural, telecomunicações e direitos de acesso à rede para injeção de energia solar 

fotovoltaica. 

Prevê-se a realização de novo leilão em setembro assumindo o processo periodicidade indicativa 

mensal. O papel do OMIP na organização e gestão destes leilões confirma uma vez mais o seu papel 

de compromisso no desenvolvimento de soluções inovadoras, adaptadas à crescente importância 

que a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis tem nos sistemas energéticos.  

Sobre o OMIP 

O OMIP opera o mercado de derivados de energia elétrica para a península ibérica desde julho de 2006, oferecendo serviços 

de negociação em contínuo de diferentes produtos derivados, registo de operações bilaterais, compensação e liquidação de 

negócios (através da OMIClear) e serviços de distribuição de dados. Os membros do OMIP podem negociar produtos de 

eletricidade (carga base, pico e perfil solar), com entrega física ou financeira, e o produto de gás natural PVB-ES com entrega 

física. O OMIP oferece também um amplo conjunto de serviços nos mercados grossista e de retalho de energia, bem como no 

mercado de telecomunicações, incluindo a organização de leilões de diferentes tipos de ativos como direitos de capacidade de 

transporte, produção em regime especial de eletricidade na zona portuguesa, frequências 4G, entre outras. 

https://www.omip.pt/pt/leiloes-GO

