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Memorando de Entendimento entre a GMVM, cNE, CNMV e ERSE para
cooperagáoe coordenagñoeficaz da supervisáodo Mercado Ibérico de Electricidade
MIBEL
Considerando:

a) Que os Governos de Espanhae portugal acordarama criagáo de um mercado

comum de energia eléctrica, designado Mercado Ibérico de Energia Eléctrica
(MIBEL), no ámbito do processode integragáodos sistemaseléctricosdos dois
EstadosIbéricos no quadrode construgáodo mercadointerno Europeude energia;
b) O Acordo entre Espanhae Portugalrelativo d constituigáode um mercadoibérico
da energiaeléctrica,de 1 de outubro de 2004, (Acordo de santiago) e a revisáo
deste Acordo, feita em 18 de Janeiro de 2008, aprovadopela Resolugáode
Assembleiada Repúblican.o 17/2009,de 23 de Margo, e publicadono Boletim
Oficial do EstadoEspanholem 11 de Dezembrode 2009:
c) Que o MIBEL é formado pelo conjunto dos mercados organizadose náo

organizadosnos quaisse realizamtransacgdes
ou contratosde energiaeléctricae
se negoceiaminstrumentosfinanceiros derivados que tém como referénciaessa
mesmaenergia;
d) Que sáo entidadesde supervisñodo MIBEL, por parte de Espanha,a comisión
Nacional de Energía (CNE) e a Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) e, por partede Portugal,a Comissáodo Mercadode ValoresMobiliários
(CMVM) e a EntidadeReguladorados ServigosEnergéticos(ERSE),nos termos
do n.o l, do artigo 10.",do Acordo de Santiago;
e) Que a supervisáo dos mercados definidos no

do MIBEL é feita pelas

entidades de supervisáo de cada Estado, em que estes se constituam, de acordo
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com a respectiva legislagáo, nos termos do n.o 2, do artigo 10.o, do Acordo de
Santiago;

Que as entidadesde supervisáodo MIBEL devem desempenharas suas fungóes
no MIBEL de forma coordenada,nos termosdo n.o3, do artigo 10.o,do Acordo
de Santiago;

s) Que

ambos os Estados devem promover a celebragáo de memorandos de
entendimento entre as autoridades de supervisáo competentes,no ámbito de

aplicagáodo MIBEL, nos termosdo n.o4, do artigo 10.o,do Acordo de santiago;
h) As fungóes do Conselho de Reguladores, constituído por representantesda
CMVM, cNE, CNMV e ERSE, nos termos do artigo r1.", do Acordo de
Santiago;
i)

O RegulamentoInterno do Conselho de Reguladores,de 30 de Junho de 2006,
com as alteragóes
ratificadasem l0 de Dezembrode2007.

1" - A Comissñodo Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), representadapelo
seuVice-Presidente,Amadeu Ferreira;
Como entidade responsável pela supervisáo em Portugal dos mercados de
instrumentosfinanceirose dasentidadesque nelesactuam,nos termosdo Códigodos
valores Mobiliários,aprovadopelo Decreto-Lein." 4g6/99,del3 de Novembro.
2" - A Comisión Nacional de Energía (CNE), representadapela sua presidenre,
María TeresaCosta Campí;
Como entidaderesponsávelpela supervisáoem Espanhados mercadosenergéticos,
de acordocom os objectivose competéncias
que lhe sáoatribuídaspela Ley 34/lggg,
de 7 de Outubro,do sectordos hidrocarbonetos.

3" - A Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV), representadapelo
seuPresidente,Julio SeguraSánchez;
Como entidaderesponsávelpela supervisáoe inspecgáodos mercadosde valorese da
actividadedas pessoasfísicas e jurídicas que se relacionamcom os mesmos.nos
termosda Ley 24/1988de 28 de Julho,do Mercadode Valores.
e
4o- A Entidade Reguladora dos ServigosEnergéticos
@RSE), representadapelo
seuPresidente,Vítor Santos;
Como entidade responsávelpela regulagáoe supervisáoem Portugal dos sectores
eléctricoe do gásnatural,nos termosdos seusEstatutospublicadospelo Decreto-Lei
n." 97/2002,de 12 de Abril.

Acordam em estabelecero presentememorandode entendimento(ME) para efeitos
de consulta, cooperagáoe troca de informagáo completa e tempestiva que permita
uma supervisáodos mercadose dos agentesintervenientesno MIBEL, na respectiva
esferadas competénciasda cMVM, cNE, CNMV e ERSE, mais eficiente e eficaz.
nostermosseguintes:

Artigo 1."
Princípio de CooperagáoMútua
l. O presenteME destina-sea estabelecerum princípio de cooperagáomútua entre
as entidadesde supervisáosignatárias,incluindo a troca de informagáoentre si,
sem prejuízo das competénciaspróprias que lhe estejamatribuídaspela respectiva
legislagáo nacional. O presente ME náo se destina a estabelecerobrigagóes
adicionaisou substituira legislagáonacionalaplicável.
2. As entidadesde supervisáodevem assegurarque a troca de informagáono ámbito
do presenteME é feita nos termosda respectivalegislagáoaplicável e, bem assim.
que a troca de informagáose mostra necessáriapara o exercício coordenado
das
suascompeténciasnasmatériasde interessecomum.
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3 . o presente ME náo autoriza nem proíbe uma entidade de supervisáo de
implementaras medidasque considerenecessáriaspara obter a informagáopara
exerceras competénciasque lhe estáoatribuídaspor Lei.
4. As entidadesde supervisáoreconhecema importánciada cooperagáoentre si, no
ámbito do exercício das respectivasfungóes de supervisáoe regulagáo,a qual
deve obedeceraos princípios de reciprocidade,respeitopelo segredoprofissional
e da utilizagáorestritada informagáoparafins de supervisáo.

Artigo2."
Ámbito de Cooperagáo

t . As entidades de supervisáo signatárias do presente ME cooperaráo entre si,
reciprocamente, com o objectivo de assegurar uma adequada supervisáo e
regulagáo do MIBEL, dos mercados que o compóem e das entidades que nele
actuam, nos termos do artigo 3." do Acordo de Santiago.

2 . A cooperagáo estabelecida nos termos do presente ME, inclui a troca de
informagáo e de documentos sobre o MIBEL, os respectivos mercados e entidades
que neles actuam, no ámbito das competéncias das entidades de supervisáo
signatárias, a título indicativo mas náo necessariamenteexaustivo, sobre:
i.

Negociagáo, compensagáo e liquidagáo efectuada nos mercados
organizados do MIBEL;
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Negociagáo,compensagáoe liquidagáo efectuadafora dos mercados
organizados do MIBEL, respeitante ao MIBEL (instrumentos da
mesmanaturezaou com o mesmoactivo subjacente);
Outro tipo de negociagáorespeitanteao MIBEL;
Entidadesgestorasde mercados,de sistemasde compensagáoou que
actuem como contraparte central e de sistemas de liquidagáo,
nomeadamentesobre a respectivaactividade económica,financeira e
empresarial,realizadaou planeada,respectivosórgáose detentoresde
participagóes
no capitalsocial;

j) it
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Demais entidadesque actuamno MIBEL, nos termos do artigo 3.odo
Acordo de Santiago;e
vl.

Propostasde alteragáoapresentadas
pelas entidadesgestorasrelativas
ás regrasde funcionamentode mercados,de sistemasde compensagáo,
de fungóesde contrapartecentrale de sistemasde liquidagáo.

Artigo 3.'
Troca de Informagáo
l. Para efeitos de troca de informagáo,no ámbito do presenteME, as entidadesde
supervisáo elaboraráo,trocaráo entre si e manteráo actualizadauma lista de
pessoasde contacto por entidade,responsáveispela solicitagáo de informagáo,
recepgáode pedidos de informagáoe respectivaresposta,assegurandoa reserva
de conf,rdencialidade
quandoaplicável.
2. O pedido de informagáo será feito por escrito (que inclui o correio electrónico,
considerando as norrnas de segurangaacordadas,designadamenteassinatura
electrónica),por uma das pessoasda lista referida no número anterior.A resposta
ao pedido de informagáotambémseráfeita do mesmomodo.
3. Em virtude das característicasda informagáo (volume de informagáo, tipo de
suporte,entre outras), as entidadesde supervisáoacordaráoo formato adequado
para troca e envio dessainformagáo.
4. O pedido de informagáodarequerentedeve incluir:
i.
ii.

Identificagño objectiva e clara da informagáo solicitada;
Descrigáo dos factos subjacentes ao pedido de informagáo e os fins
aos quais se destina a informagáo solicitada, bem como a justificagáo
da necessidade da sua obtengáo para efeitos do exercício de
competéncias pela requerente (no caso de o pedido de informagáo
resultar de situagóes relativas ao incumprimento de normas legais ou
regulamentares, deve ser remetida breve descrigáo das nornas
incumpridas); e

iii.

Qualquer informagáo relevante que seja do conhecimento da entidade
requerente e que possa condicionar a prestagáo da mesma.

5. Se a entidade de supervisáo requerida tiver em seu poder a informagáo solicitada,
esta será transmitida o mais breve possível á entidade requerente, dependendo
nomeadamente da necessidade de proceder a trabalho prévio de tratamento
(nomeadamente computagáo, agregagáo de informagáo, entre outros).
6- Se a entidade de supervisáo requerida nño tiver em seu poder a informagáo
solicitada, deve informar a entidade de supervisáo requerente desse facto. perante
esta situagáo, a entidade de supervisáo requerida deve solicitar a informagáo ás
entidades sujeitas á sua supervisáo de forma a poder responder ao pedido de
informagáo recebido, desde que tal pedido se encontre na esfera das suas
competéncias. Caso

náo

seja possível

obter

a

informagáo

solicitada

(nomeadamente por inexisténcia da informagáo ou falta de competéncia para obter
a informagáo em causa), a entidade de supervisáo requerida deve informar a
entidade de supervisáo requerente desse facto.
7. Na análise do pedido de informagáo, a entidade de supervisáorequerida informa a
requerente da eventual necessidade de divulgagáo do pedido de informagáo ás
entidades a quem a requerida tenha de soricitar a referida informagáo.
8. A entidade de supervisáo requerida na resposta ao pedido de informagáo indica se
a informagáo em causa é de natureza confidencial.

9. A informagáo solicitada só pode ser usadapara os fins

no pedido de

A respostaa um pedido de informagáofeito ao abrigo do presenteME pode ser
recusadapelas seguintesrazóes:
i.

se a informagáo solicitada náo puder ser prestada de acordo com
disposigóesexpressasna legislagáonacionalaplicável,incluindo as
situagdesem que tendo sido consideradainformagáoconfidencialpor
razóes de segredo comercial ou industrial a legislagáo nacional
aplicávelnáo permita a suaprestagño;

ll

Quando estiver em curso um processocriminal, na jurisdigáo da
entidadede supervisáorequerida,baseadonos mesmosfactos e contra
as mesmaspessoas,ou quando as mesmaspessoasjá tiverem sido
punidas pelas mesmasrazóes,por parte das autoridadescompetentes
nessa jurisdigáo, excepto se a entidade de supervisáo requerente
demonstrar que as sang6esou medidas adicionais que se possam
aplicar por qualquerprocessoiniciado por ela náo sáo da mesma
natúreza, nem supóem uma duplicagáo de sangóesou medidas já
impostasnajurisdigáo da entidadede supervisáorequerida;

lll

Quando náo se tenha o consentimento prévio das autoridades
competentesde outro Estado membro da uniáo Europeia ou de um
Estado terceiro atravésdas quais a informagáo em causatenha sido
obtida;

iv.
v.

Se o pedido náo for feito nos termosdo presenteME; e
Razóesde interesse
público ou nacional.

11. Nos casos em que um pedido de informagáoseja recusado,a entidadede
supervisáoque o recusoudeve informar sobreas razdesque conduziramá recusa
de resposta.

Artigo 4..
Conselhode Reguladoresdo MIBEL
No ámbito das reunióesdo conselho de Reguladoresdo MIBEL (comité de
Presidentese Comité Técnico) pode ser solicitada e prestadainformagáocom as
característicasreferidas no presente ME, devendo as respectivas actas das
reunióesreflectir essepedido e prestagáode informagáo.

Artigo 5."
Segredoprofissionale confidencialidade

l. As informagóestrocadasentre as entidadesde supervisáo,no ámbito do presente
ME, estáo sujeitas a segredoprofissional e sáo utilizadas exclusivamentepara
efeitos do exercício das respectivascompeténciasde supervisáoe regulagáono
ámbitodo MIBEL.
2. Excluem-sedo referido no número anterior as informagóesde carácterpúblico,
nño sujeitasa segredoprofissional.
3. Se a entidadede supervisáorequerentepretenderusar a informagáopara outros
fins que náo o referido no número I do presente artigo ou pretender divulgar
informagáo confidencial a terceiras entidades, deve solicitar expressamente
autorizagáopara o efeito á entidadede supervisñorequerida.
4. Em respostalegalmenteexigível a uma solicitagáo,a entidadede supervisáo
requerente notificará previamente a entidade de supervisáo requerida desta
solicitagáoe deve invocar todas as excepgdese deveresde sigilo legais com
respeito á troca desta informagáo. A entidade de supervisáorequerentedeve
envidar todos os esforgospara proteger a confidencialidadeda informagáonáopúblicarecebidanostermosdo presenteME.

Artigo 6..
Entrada em vigor
o presenteME, celebradoem dois exemplares,um em portugués e outro
em
castelhano,entraem vigor na datada suaassinatura.

Artigo 7..
Duragáo
l' O presenteME tem duragáoindefinida. Náo obstante,qualquerdas entidades
de
supervisáopode rescindi-locom um pré-avisoescritode trés mesesdirigido
ás
restantespartes signaüárias.O ME também pode ser modificado ou revogadopor
mútuo acordoentreas partes.
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2. O dever de segredo da informagáo trocada nos termos do presenteME mantém-se
após a cessagáodo mesmo.

Madrid, 17 de Maio de 201 l.
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O Vice-Presidente
da CMVM
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A Presiperlteda CNE
rj

O Presidente
da CNMV

O Presidenteda ERSE
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