MIBGAS E OMIE CONTINUAM COM OS DESENVOLVIMENTOS PARA O
LANÇAMENTO EM JANEIRO DA PLATAFORMA DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
CENTRALIZADA IBÉRICA PARA OS MERCADOS DE ELETRICIDADE E GÁS
Madrid, 18 de novembro de 2020.- A MIBGAS e o OMIE prosseguem os trabalhos de desenvolvimento
da Plataforma de Informação Privilegiada Centralizada Ibérica que permitirá aos agentes do mercado
ibérico, tanto do setor da eletricidade como do gás, o cumprimento das obrigações que se estabelecem
no artigo 4 do Regulamento europeu sobre a integridade e a transparência do mercado grossista de
energia.
Está previsto que no mês de dezembro tenham início os testes da Plataforma, tanto internamentecomo
com os agentes que venham a contratar a mesma. Finalizados os testes, o processo deverificação será
completado pela ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) e entrará em funcionamento
em 31 de dezembro de 2020. Os agentes interessados em participar nos testes devem informar por via
electrónica ao seguinte enderezo remit@mibgas.es.
Neste momento, tal como se pode ver no screenshot que se segue, a Plataforma encontra-se na 1ª fase
de avaliação pela Agência, e espera-se completar ambas as fases de acordo com os desenvolvimentos
que se venham realizando.

Quando se der início aos testes externos da Plataforma, os agentes interessados em começar
acontratação do serviço, devem ter dado alta de um contacto tipo “UMM” para que o sistema lhespermita
finalizar o processo.
As comunicações da informação pelos agentes que utilizem esta plataforma para o cumprimentodo
regulamento, serão realizadas no formato estabelecido pela ACER, acessível no seguinte link (Manual of
Procedures).
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Recorda-se que a Plataforma de Informação Privilegiada Centralizada Ibérica não terá custo, sendo
somente necessária a assinatura do contrato que estabelece as condições de uso.

MIBGAS
Direção de Comunicação e Pessoas
T (+34) 91 268 2604
comunicacion@mibgas.es

OMIE
Direção de Acompanhamento do Mercado
T (+34) 91 659 89 00
seguimientomercado@omie.es
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