
MERCADO IBÉRICO DEL GAS 
  

Alfonso XI, 6. 28014 Madrid (España) 

www.mibgas.es | T (+34) 91 268 26 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GUIA DO UTILIZADOR PARA O PEDIDO 

DE SERVIÇOS DE REPORTING REMIT  

Data: 20/05/2020 

 
 



                            

MERCADO IBÉRICO DEL GAS 
  

Página 1 de 6 
  

ÍNDICE 
 

1 INTRODUÇÃO 2 

2 REQUISITOS DO REQUERENTE 3 

3 PROCESSO DE INSCRIÇÃO 4 

4 PROCESSO DE VALIDAÇÃO, ENVIO DO CONTRATO E DATA DE INÍCIO DO SERVIÇO

 6 

 



                            

MERCADO IBÉRICO DEL GAS 
  

Página 2 de 6 
  

1 INTRODUÇÃO 

Tendo em conta a adopção, no dia 8 de Dezembro de 2011, por parte da União Europeia, de novas 

normas de cumprimento obrigatório sobre operações no mercado grossista de energia através do 

Regulamento (UE) Nº 1227/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a integridade e a 

transparência do mercado grossista da energia (seguidamente designado “REMIT”), que introduz um 

enquadramento específico para o sector no que respeita ao acompanhamento dos mercados grossistas 

de energia, com a finalidade de detectar e prevenir a manipulação do mercado e as operações baseadas 

no uso de informação privilegiada, os participantes nos referidos mercados deverão periodicamente 

disponibilizar à Agência para a Cooperação dos Reguladores da Energia (seguidamente designada 

“ACER”), periodicamente, dados dos contratos grossistas da energia, tanto de fornecimento de 

electricidade e gás natural, como de transporte dos referidos produtos. 

 

Em conformidade com o acima exposto, a MIBGAS S.A. (MIBGAS), enquanto entidade responsável pela 

gestão do Mercado Ibérico do Gás, prestará o serviço de comunicação de informações como Registered 

Reporting Mechanisms (RRM) da ACER, em virtude do citado Regulamento da UE. 

 

Nos termos do Regulamento REMIT, a MIBGAS Derivatives efectuará a comunicação das suas 

actividades através da MIBGAS S.A., enquanto RRM devidamente autorizada pela ACER. 

 

De modo a facilitar a solicitação deste serviço, a MIBGAS coloca este Guia ao dispor do Agente do 

Mercado para o orientar na adesão ao referido serviço. 

 

Adicionalmente, a MIBGAS e a MIBGAS Derivatives oferecem um outro serviço, através do qual os 

Agentes podem fazer o download da informação que deve ser comunicada à ACER, no mesmo formato 

e com os mesmos campos de informação por ela exigidos, sem ter de realizar qualquer envio (os agentes 

comunicarão posteriormente esta informação através de outro RRM).  
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2 REQUISITOS DO REQUERENTE 

O requerente do serviço deverá (tanto para o serviço REMIT como “Apenas download”): 

 

 Ser Agente do Mercado ou estar em processo de inscrição. 

 

 Realizar o pedido através de um certificado que possua permissão para efectuar actualizações no 

que se refere aos dados gerais do Agente. 

 

 Estar registado como participante do mercado na ACER e ter atribuído um código ACER. Este Código 

deve ser solicitado à Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) através do 

seguinte link:  

 

https://www.acer-remit.eu/ceremp/home?nraShortName=25&lang=es_ES 

 

 

https://www.acer-remit.eu/ceremp/home?nraShortName=25&lang=es_ES
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3 PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

Para os produtos da MIBGAS, o pedido de inscrição no serviço de reporting REMIT e no serviço “Apenas 

download” deve ser efetuado utilizando uma licença informática ou certificado digital fornecido pelo 

Operador do Mercado. 

O pedido deve ser efetuado através da Plataforma de Registo e Consultas (descrito em 

http://www.mibgas.es/pt/mercados-gas/participantes/tornar-se-agente-ou-e-representante/guia-de-

acesso), seleccionando Dados de participantes, REMIT, MIBGAS, Serviço de Reporting (REMIT) ou Serviço 

de “Apenas download”, clicando depois em “Serviço de Reporting: Alta”, tal como apresentado na 

imagem seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Agente deverá completar os dados da imagem seguinte: 

 

http://www.mibgas.es/pt/mercados-gas/participantes/tornar-se-agente-ou-e-representante/guia-de-acesso
http://www.mibgas.es/pt/mercados-gas/participantes/tornar-se-agente-ou-e-representante/guia-de-acesso
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Caso a pessoa singular que consta no pedido não dispuser de poderes suficientes no Mercado, o pedido 

deverá ser acompanhado do envio de procuração de representação válida para o efeito e marcar a casa 

“Envia procuração de representação” = SIM.  

Neste caso, a procuração deve ser enviada por correio para o seguinte endereço (podendo ser enviados 

em PDF antecipadamente para validação): 

 

MIBGAS, S.A.  

Att: Solicitud de Servicios REMIT  

C/Alfonso XI, 6 

28014 Madrid 

 

Esta procuração poderá ser: 

 Procuração elaborada nos termos da minuta número I do Anexo I do Guia de Acesso ao Mercado 

Organizado do Gás. 

 Procuração com poderes de representação gerais e suficientes, sem limitação de quantidade e 

concedidos com carácter solidário. 

 

A exemplo do que sucede com o serviço de reporting REMIT e com o serviço “Apenas download”, 

disponibilizados pela MIBGAS a todos os Agentes do Mercado, os mesmos serviços serão também 

disponibilizados relativamente aos produtos da MIBGAS Derivatives. 

 

Caso o Agente pretenda que a MIBGAS reporte à ACER as suas operações em qualquer dos segmentos 

da MIBGAS Derivatives, deverá solicitá-lo do mesmo modo, mas seleccionando a secção da MIBGAS 

Derivatives (em vez da MIBGAS): 
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4 PROCESSO DE VALIDAÇÃO, ENVIO DO CONTRATO E DATA DE INÍCIO DO 

SERVIÇO 

A MIBGAS será responsável de validar as solicitações para os produtos MIBGAS/ MIBGAS Derivatives, 

enviadas através da plataforma. Após validação do pedido, serão em ambos os casos emitidos os 

respectivos contratos, os quais serão enviados para o correio electrónico (E-mail de Contacto) indicado 

no formulário do pedido de inscrição no serviço de comunicação de dados REMIT. 

Deverão ser impressos dois exemplares que, após assinados pelo Mandatário, serão enviados para a 

seguinte morada: 

MIBGAS, S.A.  

Att: Solicitud de Servicios REMIT  

C/Alfonso XI, 6 

28014 Madrid 

 

Depois de assinados pela MIBGAS, será devolvido à entidade requerente um exemplar do contrato 

assinado. 

A data de início do serviço será, em qualquer caso, a solicitada pelo agente, sempre que o original do 

contrato assinado tenha sido recebido na MIBGAS com, pelo menos, dois dias de antecedência em 

relação a essa data. Caso contrário, o reporting terá início dois dias depois da recepção física do original 

do contrato. 

Poderá contactar a MIBGAS através do seguinte endereço de correio electrónico, a fim de esclarecer 

qualquer dúvida ou questão: REMIT@mibgas.es. 

mailto:REMIT@mibgas.es

