
 
 

 

 

 
REUNIÃO DO CONSELHO DE REGULADORES DO MIBEL 

O Conselho de Reguladores faz balanço de 2020 e anuncia a publicação de estudo sobre 

os impactos da pandemia COVID-19 no MIBEL 

- Entre 9 e 10 de dezembro de 2020, o CR MIBEL realizou o webinar “O MIBEL no 

contexto europeu: a transição energética em perspetiva”, que, com mais de 300 

participantes, abordou os desafios da luta contra as alterações climáticas. 

- Em dezembro de 2020, foi lançada uma consulta pública sobre as possíveis 

medidas para melhorar a liquidez dos mercados a prazo do MIBEL. 

- Será publicada uma primeira avaliação dos efeitos da pandemia COVID-19 no 

funcionamento do MIBEL, bem como as medidas regulatórias e de políticas 

públicas adotadas em relação à mesma. 

- Em julho de 2020, foi publicado o “Estudo sobre o mercado de licenças de 

emissão de CO2” no qual, entre outros, é analisada a sua influência na formação 

dos preços da eletricidade no MIBEL. 

- A 1 de Janeiro, a CNMV substituirá a ERSE na presidência do Conselho de 

Reguladores do MIBEL durante 2021. 

 

15 de dezembro de 2020 – O Comité de Presidentes do Conselho de Reguladores do 

Mercado Ibérico de Eletricidade (CR MIBEL) reuniu-se ontem, tendo realizado um balanço 

da sua atividade em 2020 e discutido o plano de trabalhos para o próximo ano. 

Na reunião participaram José Miguel Almeida, membro do Conselho de Administração da 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Ángel Torres Torres, vice-

presidente da Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Ana María 

Martínez-Pina, vice-presidente da Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e 

Maria Cristina Portugal, presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 

(ERSE). 

O CR MIBEL realizou um balanço da sua atividade em 2020, destacando a publicação, em 

julho de 2020, no site do MIBEL, do estudo sobre o mercado de licenças de emissão de 

CO2. Neste estudo foi caraterizado o funcionamento do mercado europeu de licenças de 

emissão de CO2, nas suas três distintas fases, e extrapolação dos efeitos sobre o MIBEL, 

em particular quanto à formação do preço da eletricidade no mercado spot do MIBEL. 

https://www.mibel.com/wp-content/uploads/2020/07/SE_Estudo_MIBEL_Mercado_CO2_PT.pdf
https://www.mibel.com/wp-content/uploads/2020/07/SE_Estudo_MIBEL_Mercado_CO2_PT.pdf


 
 

 

 

Coincidindo com a assinatura do Acordo de Braga em 2008 que modificou o Acordo 

Internacional que criou o MIBEL, assinado em Santiago de Compostela, a 1 de outubro 

de 2004, realizou-se, a 9 e 10 de dezembro de 2020, o seminário online “O MIBEL no 

contexto europeu: a transição energética em perspetiva”, cujos resultados, analisados e 

debatidos pelo CR MIBEL, foram considerados úteis e frutuosos. 

A primeira edição do Prémio MIBEL, que pretende premiar os melhores trabalhos 

académicos ou de investigação que contribuam para aprofundar os temas relacionados 

com a integração dos mercados elétricos e promover a difusão do conhecimento nesta 

área, não foi, por decisão do Júri do Prémio MIBEL, atribuída devido a insuficiente número 

e diversidade de candidaturas. O CR MIBEL debateu a forma de promover uma maior 

participação em edições futuras. 

O CR MIBEL  fez um balanço das reuniões tidas com os principais participantes no MIBEL 

– associações de grandes consumidores, associações de produtores de origem renovável, 

associações europeias de membros negociadores de energia, operadores de mercados, 

contrapartes centrais, operadores das redes de transporte – sobre aspetos relacionados 

com o funcionamento do mercado de eletricidade. Em particular, foram abordados os 

temas da promoção de liquidez nos mercados a prazo e a sua relação com instrumentos 

de contratação de longo prazo (vulgarmente conhecidos como PPA – Power Purchase 

Agreement), bem como os desenvolvimentos efetuados pelos operadores de sistema dos 

dois países, para a concretização do modelo de mercado subjacente ao quadro normativo 

europeu, visando adequar o funcionamento dos diferentes referenciais de mercado a 

uma nova realidade de integração e de descarbonização do sector, integrando as 

energias de origem renovável e de natureza intermitente e acomodando a participação 

de novos players, como o armazenamento e a figura dos agregadores. Nestas reuniões, 

celebradas ao longo de 2020, participaram 11 entidades. 

O Conselho de Reguladores realizou ainda, durante o ano de 2020, uma análise contínua 

da evolução e acompanhamento do Mercado Ibérico de Eletricidade – à vista e a prazo, 

assim como da gestão da interligação entre Espanha e Portugal. 

Por último, o Comité de Presidentes discutiu o Plano de Trabalho do CR MIBEL para o 

próximo mandato, que será presidido pela Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) a partir de 1 de janeiro de 2021. 

 



 
 

 

 

Nota sobre o MIBEL 

As competências do CR MIBEL estão previstas no Acordo Internacional relativo à 

constituição de um mercado ibérico de energia elétrica entre o Reino de Espanha e a 

República Portuguesa.que foi assinado em Santiago de Compostela a 1 de outubro de 

2004 e, posteriormente, alterado em Braga a 18 de janeiro de 2008. O Acordo inclui a 

atuação coordenada dos seus membros quanto à regulação, funcionamento e supervisão 

do Mercado Ibérico de Eletricidade. 

O CR MIBEL funciona com um Comité de Presidentes, constituído pelos presidentes de 

cada uma das autoridades envolvidas, e um Comité Técnico, constituído por 

representantes das mesmas autoridades. A presidência é rotativa entre os seus membros 

e tem a duração de um ano. No dia 1 de janeiro de 2021, a CNMV sucederá à ERSE nessa 

presidência. 
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