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Apêndice VII 
 
 
 

ACORDO DE LIQUIDEZ AGREGADA – VARIANTE A 
 

Modelo para a utilização do serviço LA por mais do que uma instituição de crédito 
 
Entre 
 
[participante], titular da(s) conta(s) MP(s) nº(s) [................................................................ ], aberta(s) no [inserir 
nome do BC] representada/o por [..............................................................................], agindo na qualidade de 
[.................................................], 
 
[participante], titular da(s) conta(s) MP(s) nº(s) [................................... ], aberta(s) no [inserir nome do BC] 
representada/o por [........................................................................................................], agindo na qualidade de 
[.................................................], 
 
[participante], titular da(s) conta(s) MP(s) nº(s) [.............................................. ], aberta(s) no [inserir nome do BC] 
representada/o por [......................................................................................................], agindo na qualidade de 
[.................................................], 
 
(doravante designadas por “membros do grupo LA”), por um lado, 
 
e 
 
[Inserir nome do BCN LA] 
 
[Inserir nome do BCN LA] 
 
[Inserir nome do BCN LA] 
 
(doravante designados por “BCN LA”), por outro 
 
(sendo os membros do grupo LA e os BCN LA a seguir colectivamente designados por “Partes”) 
 
Considerando o seguinte: 
1)  Em termos jurídicos o TARGET2 está estruturado como uma multiplicidade de sistemas de pagamento, 

cada um deles designado como tal ao abrigo das pertinentes disposições de aplicação no direito interno da 
Directiva 98/26/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Maio de 1998, relativa ao carácter 
definitivo da liquidação nos sistemas de pagamentos e de liquidação de valores mobiliários1. 

2)  Os participantes em um ou mais sistemas componentes do TARGET2 podem, nos termos estabelecidos nas 
respectivas condições para a participação num sistema componente do TARGET2, criar um grupo LA para 
agregação da liquidez existente nas contas MP dos membros do grupo LA. 

3)  A agregação da liquidez permite aos membros do grupo LA liquidar ordens de pagamento de um montante 
que exceda a liquidez disponível nas respectivas contas MP, desde que o valor total dessas ordens de 
pagamento nunca ultrapasse o valor agregado da liquidez disponível em todas as referidas contas MP. A 
posição devedora resultante numa ou mais dessas contas MP constitui crédito intradiário, cuja concessão é 
regida pelos correspondentes acordos de âmbito nacional, sujeitos às modificações previstas no presente 
acordo, nomeadamente a de que a garantia financeira de uma tal posição devedora é constituída pela 
liquidez disponível nas contas MP dos restantes membros do grupo LA. 

4)  Este mecanismo não destina, de modo nenhum, a fundir as várias contas MP, as quais continuam a ser 
exclusivamente detidas pelos respectivos titulares, embora com subordinação às restrições impostas pelo 
presente acordo.  
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5)  O seu objectivo é evitar a fragmentação da liquidez pelos diferentes sistemas componentes do TARGET2 e 
simplificar a gestão da liquidez no seio de um grupo de instituições de crédito. 

6)  Este mecanismo melhora a eficiência global da liquidação de pagamentos no TARGET2. 
7)  [Participante], [participante] e [participante] encontram-se, respectivamente, ligados ao TARGET2-[inserir 

referência do BC/país], TARGET2-[inserir referência do BC/país], e TARGET2-[inserir referência do 
BC/país], estando vinculados pelo disposto no Anexo I do Regulamento do TARGET2 -PT, de [inserir datas 
pertinentes], 

 
as Partes acordam no seguinte: 
 
Artigo 1.º – Eficácia do presente acordo  
O presente acordo e qualquer alteração ao mesmo só produzirão efeitos depois de o BCN gestor, tendo obtido as 
informações ou documentos que entender apropriados, confirmar por escrito que este acordo ou as alterações ao 
mesmo cumprem os requisitos estabelecidos nas condições para a participação no respectivo sistema componente 
do TARGET2. 
 
Artigo 2.º – Interesse mútuo dos membros do grupo LA e dos BCN LA  
1. Os membros do grupo LA declaram e aceitam expressamente que celebram o presente acordo por razões de 

mútuo interesse económico, social e financeiro, pois que este prevê que as ordens de pagamento de todos os 
membros do grupo LA possam ser liquidadas nos respectivos sistemas componentes do TARGET 2 até ao 
limite do valor agregado da liquidez disponível nas contas MP de todos os membros do grupo LA, o que 
reforça a liquidez disponível noutros sistemas componentes do TARGET2. 

2. Os BCN LA têm interesse mútuo em conceder crédito intradiário aos membros do grupo LA, uma vez que 
por essa via fomentam a eficácia geral da liquidação de pagamentos no TARGET2. O crédito intradiário é 
garantido em conformidade com o disposto no art. 18.º dos Estatutos do Sistema Europeu de Bancos 
Centrais e do Banco Central Europeu, uma vez que o saldo devedor resultante da execução de uma ordem de 
pagamento está coberto pela liquidez disponível nas contas MP do outros membros do grupo LA junto dos 
respectivos BCN LA, as quais têm de ter garantia para assegurar o cumprimento das obrigações de qualquer 
um dos membros do grupo LA para com os BCN LA. 

 
Artigo 3.º – Direitos e obrigações dos membros do grupo LA 
1. Os membros de um grupo LA serão pessoal e solidariamente responsáveis perante todos os BCN LA em 

relação a qualquer direito de crédito resultante da liquidação de uma ordem de pagamento proveniente de 
qualquer membro do grupo LA no respectivo sistema componente do TARGET2. Os membros de um grupo 
LA não poderão invocar nenhuns acordos internos quanto à partilha de responsabilidades para evitar 
responder perante os BCN LA pelas responsabilidades agregadas acima referidas.  

2. O valor total das ordens de pagamento liquidadas pelos membros de um grupo LA nas suas contas MP 
nunca poderá exceder o montante agregado de toda a liquidez disponível nessas contas MP. 

3. Os membros do grupo LA ficam autorizados a utilizar o serviço ICC, conforme descrito  no art. 23.º do 
Anexo I do TARGET2-PT. 

 
4. Os membros do grupo LA devem garantir a existência de um acordo interno regendo os seguintes aspectos: 

a)  regras relativas à organização interna do grupo LA; 
b)  termos em que o gestor do grupo LA fica obrigado a reportar aos membros do grupo LA; 
c)  custos do serviço LA (incluindo a correspondente repartição entre os membros do grupo LA); e 
d)  remunerações recíprocas entre os membros do grupo LA pelos serviços prestados ao abrigo do 

acordo LA, e regras para o cálculo da contrapartida financeira.  
Salvo no que respeita à alínea d), os membros do grupo LA podem decidir divulgar ou não o referido acordo 
interno, ou partes do mesmo, aos BCN LA. Os membros do grupo LA devem comunicar aos BCN LA a 
informação a que a alínea d) se refere. 

 
Artigo 4.º – Direitos e obrigações dos membros do grupo LA 
1. Quando um membro do grupo LA submeter ao respectivo sistema componente do TARGET2 uma ordem de 

pagamento de montante que exceda a liquidez disponível na sua conta MP, o respectivo BCN LA conceder-
lhe-á um crédito intradiário a ser garantido pela liquidez disponível nas outras contas MP do membro do 
grupo LA aberta no respectivo BCN LA ou nas contas MP tituladas pelos restantes membros do grupo LA 
junto dos respectivos BCN LA. Esse crédito intradiário reger-se-á pelas regras aplicáveis à concessão de 
crédito intradiário pelo BCN LA em questão. 



2. As ordens de pagamento submetidas por qualquer um dos membros do grupo LA que tenham por efeito que 
a liquidez disponível em todas as contas MP dos membros do grupo LA seja excedida serão colocadas em 
fila de espera até que esteja disponível liquidez suficiente.  

3. Excepto no caso de abertura de processo de insolvência contra um ou mais membros do grupo LA, um BCN 
LA poderá reclamar de cada membro do grupo LA o cumprimento cabal de quaisquer obrigações resultantes 
da liquidação de ordens de pagamento de um qualquer membro do grupo LA no sistema componente to 
TARGET2 deste último. 

 
Artigo 5.º – Designação e funções do gestor do grupo LA 
Os membros do grupo LA designam desde já [indicar o participante designado como gestor de grupo LA] como 

gestor do grupo LA, sendo este o ponto de contacto para todas as questões administrativas relacionadas com 
o grupo AL. 

Todos os membros do grupo LA devem fornecer aos respectivos BCN LA, assim como ao gestor de grupo LA, 
qualquer informação que possa afectar a validade, exequibilidade e aplicabilidade do presente acordo 
incluindo, sem carácter exclusivo, qualquer modificação ou corte das ligações entre os membros do grupo 
LA necessárias para estarem de harmonia com a definição de grupo estabelecida no art. 1.º do Anexo I do 
Regulamento do TARGET2-PT, a ocorrência de situações de incumprimento na acepção do 
supramencionado artigo ou qualquer circunstância que possa afectar a validade ou exequibilidade das 
normas sobre a constituição de penhor constantes do Anexo I do Regulamento do TARGET2-PT.  

O gestor de grupo LA enviará imediatamente ao BCN gestor qualquer informação do tipo descrito no nº 2 relativa a 
si ou a qualquer outro membro do grupo LA. 

O gestor de grupo LA será responsável pelo controlo intradiário da liquidez disponível no seio do grupo LA. 
O gestor de grupo LA terá poderes de representação em relação às contas MP dos membros do grupo LA devendo, 

em concreto, agir na qualidade de mandatário dos membros do grupo LA nas seguintes operações: 
a)  quaisquer operações MIC relativas às contas MP dos membros do grupo LA, tal como: modificação 

da prioridade de uma ordem de pagamento, revogação, mudança da hora de liquidação, transferências 
de liquidez (incluindo de e para sub-contas), reordenamento das operações em fila de espera, reserva 
de liquidez em relação ao grupo LA, e fixação e modificação de limites a respeito do grupo LA; 

b)  todas as operações de liquidez em final-de-dia entre as contas MP dos membros do grupo AL para 
garantia de nivelamento dos saldos de todas as contas MP do membros do grupo AL de modo a que 
nenhuma das referidas contas apresente um saldo devedor no final do dia ou, se for o caso, um saldo 
devedor que não esteja garantido por activos de garantia elegíveis (procedimento esse doravante 
designado por “nivelamento”); 

c)  instruções gerais para a efectivação de nivelamento automático, ou seja, a determinação da sequência 
das contas MP dos membros do grupo LA com liquidez disponível a serem debitadas durante o 
processo de nivelamento; 

d)  na falta de instruções explícitas da parte do gestor do grupo LA, conforme o previsto  nas alíneas  b) 
e c), o nivelamento automático será efectuado partindo-se da conta MP que apresente o saldo credor 
mais elevado para a conta MP com o saldo devedor mais elevado. 

Verificando-se a ocorrência de um pressuposto de execução, na acepção do art. 1.º do Anexo I do 
Regulamento do TARGET2-PT utilizar-se-ão os critérios definidos nas alíneas c) e d). 

Os membros do grupo AL renunciam expressamente a qualquer pretensão contra o gestor do grupo AL, decorrente 
da dupla qualidade desse gestor de, por um lado, titular de contas MP e membro do grupo AL e, por outro, 
gestor do grupo AL. 

 
Artigo 6.º – Papel do BCN gestor  
1. O BCN gestor será o ponto de contacto para todas as questões administrativas relacionadas com o grupo LA. 
2. Todos os BCN LA devem fornecer imediatamente ao BCN gestor qualquer informação respeitante ao(s) 

membro(s) do respectivo grupo LA que possa afectar a validade, exequibilidade e aplicabilidade do presente 
acordo incluindo, sem carácter exclusivo, qualquer modificação ou corte das ligações entre os membros do 
grupo LA necessárias para estarem de harmonia com a definição de grupo, a ocorrência de situações de 
incumprimento na acepção do art. 1.º do Anexo I do Regulamento do TARGET2-PT,. ou qualquer 
circunstância que possa afectar a validade e/ou exequibilidade  das normas sobre a constituição de penhor 
constantes do Anexo I do Regulamento do TARGET2-PT.  

3. O BCN gestor terá acesso a toda a informação relevante a respeito de todas as contas MP individuais do 
grupo LA, incluindo, sem carácter exclusivo, informações relativas a qualquer linha de crédito, ao saldo, ao 
volume de negócios total, aos pagamentos liquidados ou em fila de espera e aos dados referentes aos limites 
e reservas de liquidez dos membros do grupo LA. 

 



Artigo 7.º – Duração e cessação do presente acordo  
1. O presente acordo vigorará por tempo indeterminado. 
2. Qualquer membro do grupo LA poderá cancelar unilateralmente a sua participação no presente acordo, 

mediante comunicação escrita para o efeito com a antecedência mínima de 14 dias úteis ao BCN AL em 
cujo sistema componente do TARGET2 participe e ao BCN gestor. O BCN gestor confirmará a esse 
membro do grupo LA a data do cancelamento da sua participação no acordo LA e comunicará tal data a 
todos os BCN LA, os quais informarão os membros do respectivo grupo LA em conformidade. Se o 
membro do grupo LA em causa for o próprio gestor desse grupo, os restantes membros do grupo LA devem 
designar de imediato um novo gestor de grupo LA. 

3. Este acordo ou a participação de qualquer membro do grupo LA no presente acordo, consoante o caso, será 
automaticamente cancelado/a, sem necessidade de pré-aviso e com efeitos imediatos, se se verificar uma ou 
mais das seguintes situações: 
a)  forem modificadas ou deixarem de existir as ligações entre todos os membros do grupo LA 

necessárias para estarem de harmonia com a definição de grupo na acepção  do art. 1.º do Anexo I do 
Regulamento do TARGET2-PT ou que afectem um ou mais dos membros do grupo LA; e/ou 

b)  deixarem de ser cumpridos por todos, ou por um ou mais membros do grupo LA, quaisquer outros 
requisitos para a utilização do serviço LA, conforme descritos no art. 25.º do Anexo I do 
Regulamento do TARGET2-PT . 

4. Não obstante a ocorrência de qualquer uma das situações descritas no nº 3, uma ordem de pagamento já 
submetida por um qualquer membro do grupo LA no competente sistema componente do TARGET2 
continuará a ser válida e exequível face a todos os membros do grupo LA e aos BCN LA. Além disso, o 
penhor constituído continuará a ser válido depois de extinto o presente acordo e até os membros do grupo 
LA liquidarem na totalidade todas as posições devedoras das contas MP cuja liquidez tenha sido agregada. 

5. Sem prejuízo do disposto no nº 3, o BCN gestor poderá em qualquer momento, de acordo com o BCN LA 
pertinente, cancelar, sem necessidade de pré-aviso e com efeitos imediatos, a participação de qualquer 
membro do grupo LA no presente acordo se esse membro do grupo LA infringir qualquer uma das 
disposições do acordo. Qualquer decisão nesse sentido será comunicada por escrito aos membros do grupo 
LA, indicando os motivos em que a mesma se baseia. Se a participação de um membro do grupo LA for 
assim cancelada, os demais membros do grupo LA não afectados terão o direito de cancelar a sua 
participação neste acordo mediante comunicação escrita para o efeito, com a antecedência mínima de cinco 
dias úteis, ao BCN gestor e ao BCN LA pertinente. Se a participação do gestor do grupo LA for cancelada, 
os restantes membros do grupo LA devem designar de imediato outro gestor do grupo LA. 

6.  O BCN gestor poderá, de acordo com os outros BCN LA, cancelar o presente acordo sem necessidade de 
pré-aviso e com efeitos imediatos quando a manutenção deste possa colocar em perigo a estabilidade, 
fiabilidade e segurança gerais do TARGET2 ou comprometer o desempenho, pelos BCN LA, das suas 
atribuições nos termos dos Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu. 
Qualquer decisão nesse sentido será comunicada por escrito aos membros do grupo LA, indicando os 
motivos em que a mesma se baseia. 

7.  O presente acordo será válido enquanto houver pelo menos dois membros de um grupo AL. 
 
Artigo 8.º – Procedimento de alteração 
Qualquer modificação do presente acordo, incluindo o alargamento do grupo LA a outros participantes, só será 
válida e terá força jurídica se expressamente acordada por escrito por todas as partes. 
 
Artigo 9.º – Legislação aplicável  
O presente acordo reger-se-á, será interpretado e aplicado segundo a [inserir referência à lei que reger a conta MP 
do gestor de grupo LA no BCN gestor], e isso sem prejuízo  
de o relacionamento entre o membro de um grupo LA e o respectivo BCN LA se reger pela lei deste último; e de 
os direitos e obrigações entre os BCN LA serem regidos pela lei do BCN LA em que estiver aberta a conta MP do 

membro do grupo LA cuja liquidez disponível for utilizada como garantia financeira. 
 
Artigo 10.º – Aplicabilidade do Anexo I do Regulamento do TARGET2-PT 
No que se refere a cada um dos membros do grupo LA e aos respectivos BCN LA, as normas pertinentes do Anexo 

I do Regulamento do TARGET2-PT regerão toda a matéria que não se encontre expressamente regulada no 
presente acordo.  

Considera-se que o disposto no Anexo I do Regulamento do TARGET2-PT e o presente acordo integram a mesma 
relação contratual.  

 
Celebrado, em tantos exemplares quantas as partes, em [...data….]. 
 



 
ACORDO DE LIQUIDEZ AGREGADA – VARIANTE B 

 
Modelo para a utilização do serviço LA por uma instituição de crédito 

 
Entre [Nome e endereço da instituição de crédito], representada/o por [.................................................................], 
agindo na qualidade de 
[participante], titular da(s) conta(s) MP(s) nº(s) [................................... ], aberta(s) no [inserir nome do BC] 
[participante], titular da(s) conta(s) MP(s) nº(s) [................................... ], aberta(s) no [inserir nome do BC] 
[participante], titular da(s) conta(s) MP(s) nº(s) [................................... ], aberta(s) no [inserir nome do BC] 
(sendo os participantes doravante designados por "membros do grupo LA”), por um lado 
 
e 
 
[Inserir nome do BCN LA] 
 
[Inserir nome do BCN LA] 
 
[Inserir nome do BCN LA] 
(doravante designados por “BCN LA”), por outro 
 
(sendo os membros do grupo LA e os BCN LA a seguir colectivamente designados por “Partes”) 
 
Considerando o seguinte: 
1)  Em termos jurídicos o TARGET2 está estruturado como uma multiplicidade de sistemas de pagamento, 

cada um deles designado como tal ao abrigo das pertinentes disposições de aplicação no direito interno da 
Directiva 98/26/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Maio de 1998, relativa ao carácter 
definitivo da liquidação nos sistemas de pagamentos e de liquidação de valores mobiliários2. 

2)  Uma instituição de crédito com várias contas MP em um ou mais sistemas componentes do TARGET2 
pode, nos termos estabelecidos nas respectivas condições para a participação num sistema componente do 
TARGET2, criar um grupo LA para agregação da liquidez existente nas contas MP dos membros do grupo 
LA. 

3)  A agregação da liquidez permite aos membros do grupo LA liquidar ordens de pagamento de um montante 
que exceda a liquidez disponível numa conta MP, desde que o valor total dessas ordens de pagamento nunca 
ultrapasse o valor agregado da liquidez disponível em todas as contas MP do membros do grupo LA. A 
posição devedora daí resultante numa ou mais das referidas contas MP constitui crédito intradiário, cuja 
concessão é regida pelos correspondentes acordos de âmbito nacional, sujeitos às modificações previstas no 
presente acordo, nomeadamente a de que a garantia financeira de uma tal posição devedora é constituída 
pela liquidez disponível nas contas MP de outros membros do grupo LA. 

4)  Este mecanismo não se destina de modo nenhum a fundir as várias contas MP, as quais continuam a ser 
detidas em separado pelos membros do grupo LA, embora com subordinação às restrições impostas pelo 
presente acordo.  

5)  O objectivo é evitar a fragmentação da liquidez pelos diferentes sistemas componentes do TARGET2 e 
simplificar a gestão da liquidez dos membros do grupo LA. 

6)  O mecanismo melhora a eficácia geral da liquidação de pagamentos no TARGET2. 
7)  [Participante], [participante] e [participante] encontram-se, respectivamente, ligados ao TARGET2-[inserir 

referência do BC/país], TARGET2-[inserir referência do BC/país], e TARGET2-[inserir referência do 
BC/país], estando vinculados pelo disposto no Anexo I do Regulamento do TARGET2 -PT , de [inserir 
datas pertinentes], 

 
as Partes acordam no seguinte: 
 
Artigo 1.º – Eficácia do presente acordo  
O presente acordo e qualquer alteração ao mesmo só produzirão efeitos depois de o BCN gestor, tendo obtido as 
informações ou documentos que entender apropriados, confirmar por escrito que este acordo ou as alterações ao 
mesmo cumprem os requisitos estabelecidos nas condições para a participação no respectivo sistema componente 
do TARGET2. 
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Artigo 2.º – Interesse mútuo dos BCN LA 
Os BCN LA têm interesse mútuo em conceder crédito intradiário aos membros do grupo LA, uma vez que por essa 
via fomentam a eficácia geral da liquidação de pagamentos no TARGET2. O crédito intradiário é garantido em 
conformidade com o disposto no art. 18.º dos Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central 
Europeu, uma vez que o saldo devedor resultante da execução de uma ordem de pagamento está coberto pela 
liquidez disponível nas contas MP dos membros do grupo LA junto dos respectivos BCN LA, as quais têm de ter 
garantia para assegurar o cumprimento das obrigações dos membros do grupo LA para com os BCN LA. 
 
Artigo 3.º – Direitos e obrigações dos membros do grupo LA 
1. Os membros do grupo LA serão responsáveis perante todos os BCN LA por todos os direitos de crédito 

resultante da liquidação das ordens de pagamento de um qualquer membro do grupo LA no sistema 
componente do TARGET 2.  

2. O valor total das ordens de pagamento liquidadas pelos membros de um grupo LA nas suas contas MP 
nunca poderá exceder o montante agregado da liquidez disponível nessas contas MP. 

3. O membros do grupo LA ficam autorizados a utilizar o serviço ICC, conforme o previsto no art. 23.º do 
Anexo I do TARGET2-PT. 

 
Artigo 4.º – Direitos e obrigações dos membros do grupo LA 
1. Quando um membro do grupo LA submeter a um sistema componente do TARGET2 uma ordem de 

pagamento de montante que exceda a liquidez disponível na sua conta MP, o BCN LA pertinente conceder-
lhe-á um crédito intradiário a ser garantido pela liquidez disponível nas outras contas MP tituladas pelo 
membro do grupo LA junto do respectivo BCN LA, ou em contas MP tituladas por outros membros do 
grupo LA junto dos respectivos BCN LA. Esse crédito intradiário reger-se-á pelas regras aplicáveis à 
concessão de crédito intradiário pelos BCN LA em questão. 

2. As ordens de pagamento submetidas pelos membros do grupo LA que tenham por efeito que a liquidez 
disponível em todas as contas MP dos membros do grupo LA seja excedida serão colocadas em fila de 
espera até que esteja disponível liquidez suficiente.  

3. Cada um dos BCN LA pode reclamar dos membros do grupo LA o cumprimento cabal de todas as 
obrigações resultantes da liquidação de ordens de pagamento de membros do grupo LA em sistemas 
componentes do TARGET2 nos quais tenham contas MP. 

 
Artigo 5.º – Designação e funções do gestor do grupo LA 
Os membros do grupo LA designam desde já [indicar o participante designado como gestor de grupo LA] como 

gestor do grupo LA, sendo este o ponto de contacto para todas as questões administrativas relacionadas com 
o grupo AL. 

Os membros do grupo LA devem fornecer aos BCN LA pertinentes qualquer informação que possa afectar a 
validade, exequibilidade e aplicabilidade do presente acordo incluindo, sem carácter exclusivo, a ocorrência 
de situações de incumprimento na acepção do art. 1.º do Anexo I do Regulamento do TARGET2-PT ou 
qualquer circunstância que possa afectar a validade ou exequibilidade de normas sobre a constituição de 
penhor constantes do Anexo I do Regulamento do TARGET2-PT.  

O gestor de grupo LA transmitirá imediatamente ao BCN gestor qualquer informação do tipo descrito no nº 2. 
O gestor de grupo LA será responsável pelo controlo intradiário da liquidez disponível no seio do grupo LA. 
O gestor de grupo LA terá poderes de representação em relação a todas as contas MP dos membros do grupo LA 

devendo, em concreto, efectuar as seguintes operações: 
a)  quaisquer operações MIC relativas às contas MP dos membros do grupo LA, tal como: modificação 

da prioridade de uma ordem de pagamento, revogação, mudança da hora de liquidação, transferências 
de liquidez (incluindo de e para sub-contas), reordenamento das operações em fila de espera, reserva 
de liquidez em relação ao grupo LA, e fixação e modificação de limites a respeito do grupo LA; 

b)  todas as operações de liquidez em final-de-dia entre as contas MP dos membros do grupo AL para 
garantia de nivelamento dos saldos de todas as contas MP do membros do grupo AL de modo a que 
nenhuma das referidas contas apresente um saldo devedor no final do dia ou, se for o caso, um saldo 
devedor que não esteja garantido por activos de garantia elegíveis (procedimento esse doravante 
designado por “nivelamento”); 

c)  instruções gerais para a efectivação de nivelamento automático, ou seja, a determinação da sequência 
das contas MP dos membros do grupo LA com liquidez disponível a serem debitadas durante o 
processo de nivelamento; 

d)  na falta de instruções explícitas da parte do gestor do grupo LA, conforme o previsto  nas alíneas  b) e 
c), o nivelamento automático será efectuado partindo-se da conta MP que apresente o saldo credor 
mais elevado para a conta MP com o saldo devedor mais elevado. 



Verificando-se a ocorrência de um pressuposto de execução, na acepção do art. 1.º do Anexo I do 
Regulamento do TARGET2-PT,utilizar-se-ão os critérios definidos nas alíneas c) e d). 

 
Artigo 6.º – Papel do BCN gestor  
O BCN gestor será o ponto de contacto para todas as questões administrativas relacionadas com o grupo LA. 
Todos os BCN LA devem fornecer de imediato ao BCN gestor qualquer informação respeitante ao membro do 

grupo LA que possa afectar a validade, exequibilidade e aplicabilidade do presente acordo incluindo, sem 
carácter exclusivo, a ocorrência de situações de incumprimento na acepção do art. 1.º do Anexo I do 
Regulamento do TARGET2-PT ou qualquer circunstância que possa afectar a validade e/ou exequibilidade 
das normas sobre a sobre a constituição de penhor constantes do Anexo I do Regulamento do TARGET2-
PT. 

O BCN gestor terá acesso a toda a informação relevante a respeito de todas as contas MP individuais do grupo LA, 
incluindo, sem carácter exclusivo, informações relativas a qualquer linha de crédito, ao saldo, ao volume de 
negócios total, aos pagamentos liquidados ou em fila de espera e aos dados referentes aos limites e reservas 
de liquidez dos membros do grupo LA. 

 
Artigo 7.º – Duração e cessação do presente acordo  
O presente acordo vigorará por tempo indeterminado. 
Qualquer membro do grupo LA poderá cancelar unilateralmente à sua participação no presente acordo, mediante 

comunicação escrita para o efeito com a antecedência mínima de 14 dias úteis ao BCN AL em cujo sistema 
componente do TARGET2 participe e ao BCN gestor. O BCN gestor confirmará ao membro do grupo LA a 
data do cancelamento da sua participação no acordo LA e comunicará tal data a todos os BCN LA, os quais 
informarão os membros do respectivo grupo LA em conformidade. Se o membro do grupo LA em causa for 
o próprio gestor desse grupo, os restantes membros do grupo LA devem designar de imediato um novo 
gestor de grupo LA. 
O presente acordo será automaticamente cancelado sem necessidade de pré-aviso e com efeitos imediatos se 

os requisitos para a utilização do serviço LA, conforme descritos art. 25.º do Anexo I do 
Regulamento do TARGET2-PT deixarem se ser cumpridos. 

Não obstante a ocorrência de uma das situações descritas no nº 3, uma ordem de pagamento já submetida por um 
membro do grupo LA no competente sistema componente do TARGET2 continuará a ser válida e exigível 
face a todos os membros do grupo LA e aos BCN LA. Além disso, penhor constituído continuará a ser 
válido depois de extinto o presente acordo e até os membros do grupo LA liquidarem na totalidade todas as 
posições devedoras das contas MP cuja liquidez tenha sido agregada. 

Sem prejuízo do disposto no nº 3, o BCN gestor poderá, de acordo com os outros BCN LA, cancelar o presente 
acordo em qualquer altura se algum membro do grupo LA infringir qualquer das suas disposições. Qualquer 
decisão nesse sentido será comunicada por escrito aos membros do grupo LA, indicando os motivos em que 
a mesma se baseia. 

O BCN gestor poderá, de acordo com os outros BCN LA, cancelar o presente acordo quando a manutenção deste 
possa colocar em perigo a estabilidade, fiabilidade e segurança gerais do TARGET2 ou comprometer o 
desempenho, pelos BCN LA, das suas atribuições nos termos dos Estatutos do Sistema Europeu de Bancos 
Centrais e do Banco Central Europeu. Qualquer decisão de cancelamento do presente acordo será 
comunicada por escrito aos membros do grupo LA, indicando os motivos em que a mesma se baseia. 

 
Artigo 8.º – Procedimento de alteração 
Qualquer modificação do presente acordo, incluindo o alargamento do grupo LA a outros participantes, só será 
válida e terá força jurídica se expressamente acordada por escrito por todas as partes. 
 
Artigo 9.º – Legislação aplicável  
O presente acordo reger-se-á, será interpretado e aplicado segundo [inserir referência à lei que reger a conta MP do 
gestor de grupo LA], e isso sem prejuízo  
de o relacionamento entre cada membro do grupo LA e o respectivo BCN LA ser regida pela lei dos BCN LA em 

causa; e de 
os direitos e obrigações entre os BCN LA, serem regidos pela lei do BCN LA que mantiver a conta MP cuja 

liquidez disponível for utilizada como garantia financeira. 
 
Artigo 10.º – Aplicabilidade do Anexo I do Regulamento do TARGET2-PT   
No que se refere a cada uma das contas MP dos membros do grupo LA, as normas pertinentes  do Anexo I do 

Regulamento do TARGET2-PT regerão toda a matéria que não se encontre expressamente regulada no 
presente acordo. 



Considera-se que  o disposto no Anexo I do Regulamento do TARGET2-PT e o presente acordo integram a mesma 
relação contratual.  

 
Celebrado, em tantos exemplares quantas as partes, em [...data….]. 
 
 


