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Março
• No dia 7 de março, entrou em produção a 

release 1.1 do T2S;

• No dia 18, concluiu-se a consulta lançada 
em dezembro de 2015 pela Comissão Euro-
peia sobre o Livro Verde sobre os serviços 
financeiros de retalho – Green Paper on Retail 
Financial Services;

• Entre 24 e 29, ocorreu com sucesso a 
migração da comunidade nacional para o 
T2S, no âmbito da segunda fase de migra-
ção. Para além da Interbolsa, também o 
National Bank of Belgium Securities Settle-
ment System (NBB-SSS) migrou para o T2S.

Abril
• No dia 6, o Conselho do BCE aprovou o novo 

plano de migração do T2S, tendo em conta o 

Relatório de Progresso do T2S de 11 de março;

• No dia 8, realizou-se uma sessão (Focus 

Session) sobre o T2S no Banco de Espanha;

• No dia 21, o BCE publicou o resultado da 

consulta relativa à SSP Release 11.0, assim 

como uma comunicação sobre a implemen-
tação de alterações no âmbito da SSP Release 
10.0, a qual prevê a introdução, nas MT900 
originadas pelas transferências de liquidez 
do TARGET2 para o T2S, do número de conta 
das contas de numerário dedicadas;

• No dia 27, teve lugar em Bruxelas o segundo 
workshop de transposição da DSP2.

Maio
• No dia 2, o BCE publicou a atualização do 

DCA Registration Guide for Users;

• No dia 4, o BCE organizou o Workshop on T2S 
settlement optimisation;

• No dia 13, o BCE divulgou um extrato dos 
UDFS do TARGET2, com alterações relativas à 
SSP release 10.0;

• No dia 30, realizou-se em Lisboa uma reu-
nião plenária da Comissão Interbancária 
para os Sistemas de Pagamentos (CISP), 
dedicada às tendências nos pagamentos 
instantâneos na Europa.

Junho
• No dia 6, o BCE confirmou a elegibilidade da 

Interbolsa para ser utilizada no âmbito das 
operações de política monetária do Eurosis-
tema e para acesso ao crédito intradiário. A 
avaliação do BCE foi realizada na sequência 
da migração dos sistemas de liquidação da 
Interbolsa para o T2S e de acordo com o Fra-
mework for the assessment of securities settle-
ment systems and links to determine their eli-
gibility for use in Eurosystem credit operations;

• No dia 8, o BCE organizou o Workshop on T2S 
GUI usability;

• No dia 9, entraram em vigor regras comer-
ciais estabelecidas pelo Regulamento (UE) 
2015/751, de 29 de abril;

• No dia 17, foi disponibilizada informação 
sobre a TARGET2 ICM Compatibility Matrix for 
Release 10.0 - SWIFT and Internet based access;

• Ainda no dia 17, o Banco de Portugal disponibi-
lizou uma nova versão do Manual de Funciona-
mento dos Débitos Diretos SEPA, que incorpora 
o novo serviço de gestão de mandatos para os 
credores, a implementação de um mecanismo 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/retail-financial-services/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/retail-financial-services/index_en.htm
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/events/html/fs01.en.html
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/frameworkfortheassessmentofsecuritiessettlementsystems201401en.pdf?34be75e9338b76dc238305ec367fd2ab
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/frameworkfortheassessmentofsecuritiessettlementsystems201401en.pdf?34be75e9338b76dc238305ec367fd2ab
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/frameworkfortheassessmentofsecuritiessettlementsystems201401en.pdf?34be75e9338b76dc238305ec367fd2ab
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=pt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0751&from=pt
https://www.ecb.europa.eu/paym/t2/professional/nov_2016/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/t2/professional/nov_2016/html/index.en.html
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de gestão de risco por participante indireto 
(gestão de limites) e a possibilidade de reativa-
ção de mandatos através da rede Multibanco;

• Também no dia 17, entrou em produção a 
release 1.2 do T2S;

• No dia 23, teve lugar em Bruxelas o terceiro 
workshop de transposição da DSP2;

• No dia 29, o Conselho de Pagamentos de 
Retalho em Euros (Euro Retail Payments Board 
– ERPB) reuniu-se pela quinta vez em Frankfurt;

• No dia 29, a Organização Internacional das 
Comissões de Valores Mobiliários (Inter-
national Organization of Securities Commis-
sions – IOSCO) publicou a CPMI-IOSCO Gui-
dance on cyber resilience for financial market 
infrastructures;

• No dia 30, o BCE publicou o relatório Disclo-
sure Report – TARGET2 assessment against the 
principles for financial market infrastructures;

• Também no dia 30, o BCE divulgou as Secu-
rities trading, clearing and settlement statistics.

Julho
• No dia 4, entrou em produção a SSP release 9.1;

• No dia 6, o BCE comunicou o resultado da 
consulta sobre os serviços do futuro RTGS;

• No dia 15, o BCE disponibilizou a versão dos 
UDFS relativa à SSP release 10.0;

• Ainda no dia 15, o BCE publicou uma atuali-
zação do Oversight Policy Framework;

• No dia 26, a Autoridade Bancária Europeia 
publicou e submeteu à Comissão Europeia 

o documento com os RTS sobre separação 
entre modelos (schemes) e processadores de 
pagamentos com cartão, ao abrigo do Regu-
lamento (UE) n.º 2015/751, relativo às taxas 
de intercâmbio aplicáveis a operações de 
pagamento baseadas em cartões;

• Também no dia 29, o BCE publicou o relató-
rio TITUS Crisis communication exercise for euro 
area financial market infrastructures report.

Agosto
• No dia 1, o BCE publicou novas versões dos 

seguintes documentos técnicos do T2S: T2S 

User Detailed Functional Specifications (UDFS), 

T2S User Handbook (UHB), T2S General Func-

tional Specifications (GFS), T2S User Require-

ments Document, Business Functionality for 
T2S Graphical User Interface e Business Process 

Description (BPD);

• No dia 12, a Autoridade Bancária Europeia 
lançou uma consulta (Consultation Paper) 
sobre autenticação forte e comunicação 
segura, prosseguindo a preparação das RTS 
sobre este tema. A consulta decorreu até  
12 de outubro;

• No dia 26, entrou em produção a versão 
1.1.5 do T2S.

Setembro
• No dia 7, o Conselho do BCE aprovou os 

pedidos da Euroclear Belgium, Euroclear Fran-
ce, Euroclear Nederland, VP Lux (Luxembourg) 
e VP Securities (Denmark) para acederem aos 
serviços do T2S;

• Entre 9 e 12 de setembro, ocorreu com 
sucesso a migração para o T2S das seguintes 

entidades Euroclear Belgium, Euroclear Fran-
ce, Euroclear Nederland, VP Lux (Luxembourg) 
e VP Securities (Denmark), concretizando a ter-
ceira fase de migração;

• No dia 26, o BCE disponibilizou a Communi-
cation on SSP Release 11.0 – Final content of 
the release;
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https://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/pdf/2016-08-01_uhb_v2.2.pdf?bd9d5fb757c8864c6b52fd3c31e87573
https://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/pdf/2016-08-01_gfs_v5.2.pdf?c94d051b9f0dab3213f5e985dee7015a
https://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/pdf/2016-08-01_gfs_v5.2.pdf?c94d051b9f0dab3213f5e985dee7015a
https://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/pdf/2016-08-01_urd_v5_05.pdf?deb2f72e6f034175278bae60b601caab
https://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/pdf/2016-08-01_urd_v5_05.pdf?deb2f72e6f034175278bae60b601caab
https://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/pdf/2016-08-01_bfd_v2_1.pdf?17be5b857a61d208aac936d0af6f327e
https://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/pdf/2016-08-01_bfd_v2_1.pdf?17be5b857a61d208aac936d0af6f327e
https://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/pdf/2016-08-01_bfd_v2_1.pdf?17be5b857a61d208aac936d0af6f327e
https://www.eba.europa.eu/-/eba-consults-on-strong-customer-authentication-and-secure-communications-under-psd2
https://www.ecb.europa.eu/paym/t2/professional/nov_2017/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/t2/professional/nov_2017/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/t2/professional/nov_2017/html/index.en.html


BANCO DE PORTUGAL  •  Cronologia de acontecimentos significativos dos sistemas de pagamentos4

• Igualmente no dia 26, o BCE divulgou ao mer-
cado a estratégia sobre os desenvolvimentos 
futuros das infraestruturas de mercado no 
Eurosistema;

• Ainda no dia 26, o BCE publicou as estatísti-
cas de pagamentos (Payment Statistics) refe-
rentes a 2015;

• No dia 28, o BCE realizou em Frankfurt uma 
sessão com representantes do mercado 
sobre mandatos eletrónicos (e-mandates) 
para os débitos diretos.

Outubro
• No dia 7, o BCE realizou em Frankfurt uma 

sessão com intervenientes (stakeholders) do 
mercado europeu no âmbito da prestação 
de serviços de iniciação de pagamentos (pay-
ment initiation services – PIS);

• No dia 27, o Banco de Portugal publicou o 
estudo Custos sociais dos instrumentos de 
pagamento de retalho em Portugal.

Novembro
• No dia 10, o BCE publicou a documentação 

do Workshop on ASI procedure 6 real-time in 
TARGET2, realizado em 7 de novembro;

• No dia 11, a Comissão Europeia adotou três 
normas técnicas de regulamentação, duas nor-
mas técnicas de execução e um ato delegado 
no âmbito do Regulamento (UE) n.º 909/2014, 
relativo à melhoria da liquidação de valores 
mobiliários na União Europeia e às centrais 
de valores mobiliários;

• No dia 18, realizou-se uma sessão (focus ses-
sion) sobre o T2S no Banco Central da Áustria;

• Ainda no dia 18, o Banco de Portugal dis-
ponibilizou uma nova versão do Manual de 
Débitos Diretos SEPA que incorpora as altera-
ções aos modelos, nomeadamente o fim da 
obrigatoriedade de envio da cobrança first e 
a possibilidade de envio de todas as cobran-
ças até D-1. Divulgou, ainda, uma nova versão 
do Manual de Funcionamento das Transfe-
rências a Crédito vertente SEPA, que introduz 
alterações de modelo e a atualização dos 
códigos de motivo de transferência, em con-
formidade com os external code sets da Inter-
national Organization for Standardization (ISO);

• No dia 21, entrou em produção a SSP relea-
se 10.0;

• Também no dia 21, teve lugar em Lis-
boa uma sessão informativa da National 
Adherence Support Organisation – Portugal 
(NASO-PT), que incidiu sobre os próximos 
desenvolvimentos nas soluções SEPA e o 
modelo de funcionamento do Conselho 
Europeu de Pagamentos (European Pay-
ments Council – EPC);

• No dia 22, o BCE atualizou o Information Gui-
de for TARGET2 users;

• Ainda no dia 22, arrancaram os trabalhos 
da task force sobre transformação digital 
nos sistemas de pagamentos, no âmbito da 
Comissão Executiva da CISP;

• No dia 24, teve lugar em Bruxelas o quarto 
workshop de transposição da DSP2;

• No dia 25, a CISP reuniu-se em plenário, ten-
do como tema central os desafios e as opor-
tunidades resultantes da adoção da DSP2;

• No dia 26, deu-se a entrada em produção da 
release 1.2 do T2S;

• No dia 28, a Comissão Europeia adotou uma 
proposta legislativa que introduz o quadro 
regulamentar aplicável aos processos de 
recuperação e resolução de contrapartes 
centrais;

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2016/html/sp160926.en.html
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https://www.ecb.europa.eu/paym/t2/shared/pdf/professionals/release_10/information_guide_for_t2_users_vers_10_0.pdf?f169110764bafdf4b9471cd922b3c94a
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0856
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• Ainda no dia 28, realizou-se em Frankfurt a 
sexta reunião do Conselho de Pagamentos 
de Retalho em Euros (Euro Retail Payments 
Board – ERPB), na qual foi validado o modelo 
de funcionamento para a solução pan-euro-
peia de pagamentos instantâneos;

• No dia 30, o Conselho Europeu de Pagamen-
tos (European Payments Council – EPC) divul-
gou o Rulebook (manual) que servirá de base 
ao novo scheme de transferências a crédito 
SEPA instantâneas (na sigla inglesa, SCTinst – 
SEPA Instant Credit Transfer).

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/knowledge-bank/epc-documents/2017-sepa-instant-credit-transfer-rulebook-version-10/epc004-16-2017-sct-instant-rulebook-v10/

