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A PLATAFORMA DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA IBÉRICA, GERIDA 

PELA MIBGAS E PELA OMIE, RECEBE A APROVAÇÃO DEFINITIVA DA 

AGÊNCIA DE REGULADORES EUROPEUS 

Madrid, 4 de Novembro de 2021 – A Plataforma de Informação Privilegiada (IIP), gerida 

pela MIBGAS e pela OMIE, foi aprovada em todos os requisitos e provas técnicas exigidos 

pela Agência para a Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER). Obteve assim a 

aprovação definitiva como Serviço de Informação Regulado da referida agência, tal como 

foi comunicado pela ACER aos operadores dos mercados ibéricos de gás e eléctrico, 

promotores desta plataforma. 

A aprovação definitiva é dada após uma série de provas e testes que terão permitido à 

ACER comprovar que a plataforma ibérica IIP cumpre todos os requisitos indicados nos 

procedimentos da agência europeia sobre relatório da dados e no regulamento REMIT. A 

plataforma da MIBGAS e da OMIE superou todas as fases requeridas pelo organismo 

europeu, tal como se apresenta na página da REMIT. 

Esta plataforma, lançada pela MIBGAS e pela OMIE, funciona desde o dia 1 de Janeiro de 

2021 e oferece aos agentes do mercado eléctrico e do gás a possibilidade de consultar 

e/ou publicar informação privilegiada que afecte ou possa afectar os mercados. 

Paralelamente, este serviço facilita aos agentes o cumprimento das suas obrigações, no 

que diz respeito à publicação de informação privilegiada, derivadas do regulamento 

europeu sobre a integridade e a transparência do mercado grossista de energia (REMIT). 

Com esta plataforma, a OMIE e a MIBGAS dão mais um passo na sua aposta por 

contribuir para que o Mercado Ibérico da Energia continue a ser um dos mercados mais 

transparentes da União Europeia.  

A Plataforma de Informação Privilegiada Ibérica está disponível em: https://umm.omie.es 

e https://umm.mibgas.es 

Por outro lado, nas páginas web da OMIE e da MIBGAS encontra-se informação e outra 

documentação de interesse relativas a esta plataforma: https://www.omie.es e 

https://www.mibgas.es  
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