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Cronologia de acontecimentos 
significativos nos sistemas  
de pagamentos | 2021

Janeiro
• No dia 6, o Banco de Portugal disponibilizou o BdP Podcast “Débitos Diretos — Pagar contas 

regulares sem esquecimentos e de forma controlada”;

• No dia 13, terminou o prazo de resposta à consulta pública sobre o euro digital, lançada pelo 

Eurosistema;

• No dia 15, o Banco de Portugal atualizou a lista de participantes no Sistema de Compensação 

Interbancária;

• No dia 20, a comunidade eslovena aderiu ao TIPS;

• No dia 21, foi realizado o webinar sobre a Estratégia Nacional para os Pagamentos de Retalho  

| Horizonte 2022;

• Nos dias 22 e 25, o Banco de Portugal realizou a 3.ª sessão de formação para a comunidade 

nacional no âmbito da evolução dos serviços TARGET, dedicada ao processamento de opera-

ções de sistemas periféricos;

• No dia 26, o Banco de Portugal publicou o relatório Caraterização das IP, IME e entidades fintech 

que atuam em Portugal;

• No dia 28, foi publicado o comunicado “Banco de Portugal associa-se ao Movimento pela 

Utilização Digital Ativa (MUDA) para ajudar os cidadãos a tirarem partido dos serviços digitais”;

• No dia 29, terminou o período de candidaturas à 1.ª fase da 3.ª edição do Portugal FinLab;

• Também no dia 29, o Banco Central Europeu (BCE) publicou o 11th T2S Harmonisation Progress 

Report.

Fevereiro
• No dia 3, o Banco de Portugal disponibilizou o BdP Podcast “Autenticação forte — Cuidados a 

ter para pagar em segurança”;

• No dia 15, foi publicada no site do Banco de Portugal a 18.ª edição da newsletter SEPA.pt;

• No dia 19, o BCE publicou o Parecer BCE/2021/4, sobre uma proposta de regulamento relativo 

aos mercados de criptoativos e que altera a Diretiva (UE) 2019/1937;

• Também no dia 19, o Banco de Portugal emitiu o comunicado “COVID-19: Confinamento de 

2021 com impacto menos significativo nas operações com cartão de pagamento”;

• No dia 20, entrou em produção a release 4.3 do TARGET2-Securities (T2S);

https://www.bportugal.pt/page/bdp-podcast-debitos-diretos-pagar-contas-regulares-sem-esquecimentos-e-de-forma-controlada
https://www.bportugal.pt/page/bdp-podcast-debitos-diretos-pagar-contas-regulares-sem-esquecimentos-e-de-forma-controlada
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210113~ec9929f446.en.html
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/documentos-relacionados/lista_de_participantes_no_sistema_de_compensacao_interbancaria_sicoi.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/documentos-relacionados/lista_de_participantes_no_sistema_de_compensacao_interbancaria_sicoi.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews210120.en.html
https://www.bportugal.pt/evento/webinar-sobre-estrategia-nacional-para-os-pagamentos-de-retalho-horizonte-2022
https://www.bportugal.pt/evento/webinar-sobre-estrategia-nacional-para-os-pagamentos-de-retalho-horizonte-2022
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/202101_-_evolucao_servicos_target_-_sistemas_perifericos.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/relatorio_de_caracterizacao_das_ip_ime_e_entidades_fintech.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/relatorio_de_caracterizacao_das_ip_ime_e_entidades_fintech.pdf
https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-associa-se-ao-muda-para-ajudar-os-cidadaos-tirarem-partido-dos-servicos
https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-associa-se-ao-muda-para-ajudar-os-cidadaos-tirarem-partido-dos-servicos
https://www.portugalfinlab.org/3rdedition
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/publications/pdf/ecb.eleventh_t2sharmonisationprogressreport.en.pdf?f38044012e8514d9cb763a38ca5ab3aa&form=MY01SV&OCID=MY01SV&form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/publications/pdf/ecb.eleventh_t2sharmonisationprogressreport.en.pdf?f38044012e8514d9cb763a38ca5ab3aa&form=MY01SV&OCID=MY01SV&form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://www.bportugal.pt/page/bdp-podcast-autenticacao-forte-cuidados-ter-para-pagar-em-seguranca
https://www.bportugal.pt/page/bdp-podcast-autenticacao-forte-cuidados-ter-para-pagar-em-seguranca
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/newsletter_sepa-fev2021pt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AB0004&qid=1641404675992&from=PT
https://www.bportugal.pt/comunicado/covid-19-confinamento-de-2021-com-impacto-menos-significativo-nas-operacoes-com-cartao-de
https://www.bportugal.pt/comunicado/covid-19-confinamento-de-2021-com-impacto-menos-significativo-nas-operacoes-com-cartao-de
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• No dia 22, a Autoridade Bancária Europeia publicou a “Opinion of the European Banking Authority 

on supervisory actions to ensure the removal of obstacles to account access under PSD2”;

• No dia 23, foi enviada notificação aos participantes selecionados para o pitch day da 1.ª fase 

da 3.ª edição do Portugal FinLab;

• No dia 24, foi publicado o comunicado “Banco de Portugal reitera alertas aos consumidores 

sobre riscos associados aos ativos virtuais”;

• No dia 25, foi publicada no site do Banco de Portugal a 13.ª edição da newsletter TARGET-PT;

• Nos dias 25 e 26, o Banco de Portugal realizou a 4.ª sessão de formação para a comunidade 

nacional no âmbito da evolução dos serviços TARGET, dedicada ao processamento de trans-

ferências de liquidez.

Março
• No dia 15, foi publicada no Boletim Oficial n.º 3/2021 a Instrução n.º 4/2021, sobre a gestão e o 

reporte, pelos prestadores de serviços de pagamento, dos riscos operacionais e de segurança;

• No dia 22, o Conselho do BCE adotou as “Conclusões do Conselho da UE relativas à comuni-

cação da Comissão sobre a estratégia da União Europeia para os pagamentos de pequeno 

montante”;

• Nos dias 26 e 29, o Banco de Portugal realizou a 5.ª sessão de formação para a comunidade 

nacional no âmbito da evolução dos serviços TARGET, dedicada à gestão de liquidez;

• No dia 29, o BCE publicou os documentos ESMIG Terms of Reference e o T2 Connectivity Guide;

• No dia 31, o BCE comunicou o preçário dos serviços TARGET.

Abril
• No dia 1, foram publicados no site do BCE os seguintes documentos técnicos dos novos ser-

viços TARGET: Central Liquidity Management URD, versão 2.2; Real-time Gross Settlement System 

(RTGS) URD, versão 2.2; Common Components URD, versão 2.2; Central Liquidity Management 

UDFS, versão 2.2; Real-time Gross Settlement System (RTGS) UDFS, versão 2.2; Billing (BILL) UDFS, 

versão 2.2; Business Day Management (BDM) UDFS, versão 2.2; Common Reference Data Management 

(CRDM) UDFS, versão 2.2; Data Warehouse (DWH) UDFS, versão 2.2; Enhanced Contingency Solu-

tion (ECONS2) UDFS, versão 2.2; Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG) UDFS,  

versão 2.2;

• Também no dia 1, foi enviada notificação aos participantes selecionados para análise da  

1.ª fase da 3.ª edição do Portugal FinLab;

• No dia 5, realizou-se uma reunião plenária da Comissão Interbancária para os Sistemas de 

Pagamentos;

• No dia 6, foi publicado, pelo Banco de Portugal, o Relatório de atividades do Fórum para os  

Sistemas de Pagamentos, set. 2018 | dez. 2020;

• No dia 14, o BCE publicou os resultados da consulta pública sobre o euro digital;

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Opinions/2021/963372/Opinion%20on%20supervisory%20actions%20for%20removal%20of%20obstacles%20to%20account%20access%20under%20PSD2.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Opinions/2021/963372/Opinion%20on%20supervisory%20actions%20for%20removal%20of%20obstacles%20to%20account%20access%20under%20PSD2.pdf
https://www.portugalfinlab.org/3rdedition
https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-reitera-alertas-aos-consumidores-sobre-riscos-associados-aos-ativos
https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-reitera-alertas-aos-consumidores-sobre-riscos-associados-aos-ativos
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/13-newsletter_target2-pt_2021.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/evolucao_dos_servicos_target_-_transferencias_de_liquidez.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_3_2021.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7225-2021-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7225-2021-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7225-2021-INIT/pt/pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/dpgip-_sessao_de_formacao_-_marco_2021_versaoexterna.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-03-29-ESMIG_Terms_of_Reference.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/t2_connectivity_guide_v1.0.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews210331_1.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/html/index.en.html#:~:text=T2%20User%20Detailed,Requirements%20Document%20(URD)
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/html/index.en.html#:~:text=T2%20User%20Detailed,Requirements%20Document%20(URD)
https://www.portugalfinlab.org/3rdedition
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/relatorio_de_atividades_do_fsp_set2018_a_dez2020.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/relatorio_de_atividades_do_fsp_set2018_a_dez2020.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210414~ca3013c852.en.html
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• No dia 16, foi implementada em produção a release 14.1 do TARGET2;

• No dia 22, foi publicado, pelo BCE, o documento The Eurosystem’s retail payments strategy;

• No dia 23, o BCE publicou o T2S Annual Report referente a 2020;

• Nos dias 26 e 27, o Banco de Portugal realizou a 6.ª formação para a comunidade nacional no 
âmbito da evolução dos serviços TARGET, dedicada às mensagens;

• No dia 28, o BCE publicou um parecer sobre uma proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo a um regime-piloto para as infraestruturas de mercado basea-
das na tecnologia de registo distribuído (CON/2021/15);

• No dia 29, o Banco de Portugal publicou o Relatório dos Sistemas de Pagamentos referente a 2020;

• Igualmente no dia 29, foi publicado no site do BCE os User Detailed Functional Specifications 
(UDFS) relativos à release da Single Shared Platform (SSP) 15.0 do TARGET2;

• Também no dia 29, o BCE publicou o Regulamento (EU) 2021/728, que altera o Regulamento 
(UE) 795/2014, relativo aos requisitos de superintendência dos sistemas de pagamentos siste-
micamente importantes (BCE/2021/17);

• No dia 29, o BCE publicou a Decisão (UE) 2021/729, que altera a Decisão (UE) 2017/2098  
relativa aos aspetos processuais da imposição de medidas corretivas por incumprimento do 
Regulamento (UE) 795/2014 (BCE/2021/18);

• No dia 29, o BCE publicou a Decisão (UE) 2021/730, que altera a Decisão (UE) 2019/1349 sobre 
os procedimentos e condições para o exercício por uma autoridade competente de certos 
poderes relativamente à superintendência de sistemas de pagamentos sistemicamente impor-
tantes (ECB/2021/19);

• No dia 30, o Banco de Portugal publicou a Carta Circular n.º CC/2021/00000021, sobre ações 
de supervisão para assegurar a remoção de obstáculos à prestação de serviços por parte de 
terceiros prestadores de serviços de pagamento, no âmbito da conformidade com o Regime 
Jurídico dos Serviços de Pagamento e da Moeda Eletrónica;

• Também no dia 30, o Banco de Portugal disponibilizou o BdP Podcast “Conversa com direto-
res dos Departamentos de Pagamentos e de Emissão e Tesouraria sobre o uso de cartões e 

numerário”.

Maio
• No dia 6, o BCE publicou no Boletim Económico um artigo sobre a utilização da liquidez no 

TARGET2;

• No dia 14, o BCE disponibilizou uma página web dedicada à estratégia para os pagamentos de 
retalho do Eurosistema (publicada em 22 de abril);

• No dia 17, foi anunciada a abertura do período de candidaturas para a 2.ª fase da 3.ª edição 
do Portugal FinLab;

• Nos dias 27 e 28, o Banco de Portugal realizou a 7.ª sessão de formação para a comunidade 
nacional no âmbito da evolução dos serviços TARGET, dedicada à obtenção de informação dos 
novos serviços TARGET;

• Ainda no dia 28, o BCE publicou o TARGET Annual Report referente a 2020.

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/target2/profuse/nov_2020/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.eurosystemretailpaymentsstrategy~5a74eb9ac1.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/publications/html/ecb.targetsecar202105.en.html
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/mensagens_-_sessao_de_formacao_-_abril_2021.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AB0015&qid=1641404675992&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AB0015&qid=1641404675992&from=PT
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/rsp2020.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/target2/profuse/nov_2021/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/target2/profuse/nov_2021/html/index.en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.157.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A157%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.157.01.0005.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A157%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0730&qid=1646654734006
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/cartas-circulares/450895503_1.docx.pdf
https://www.bportugal.pt/page/bdp-podcast-conversa-com-diretores-dos-departamentos-de-pagamentos-e-de-emissao-e-tesouraria
https://www.bportugal.pt/page/bdp-podcast-conversa-com-diretores-dos-departamentos-de-pagamentos-e-de-emissao-e-tesouraria
https://www.bportugal.pt/page/bdp-podcast-conversa-com-diretores-dos-departamentos-de-pagamentos-e-de-emissao-e-tesouraria
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202103_03~2e159cbd38.en.html?form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202103_03~2e159cbd38.en.html?form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/retail_payments_strategy/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/retail_payments_strategy/html/index.en.html
https://www.portugalfinlab.org/3rdedition
https://www.portugalfinlab.org/3rdedition
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/evolucao_dos_servicos_target_-_formas_de_obtencao_de_informacao.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/targetar/ecb.targetar2020.en.pdf?form=MY01SV&OCID=MY01SV
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Junho
• No dia 4, o BCE publicou um parecer sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Euro-

peu e do Conselho relativo à resiliência operacional digital do setor financeiro (CON/2021/20);

• No dia 10, a Autoridade Bancária Europeia publicou as Orientações revistas sobre a comuni-

cação de incidentes de caráter severo ao abrigo da DSP2;

• No dia 11, a Autoridade Bancária Europeia publicou o Report on the data provided by payment 

service providers on their readiness to apply strong customer authentication for e-commerce card-

-based payment transactions;

• No dia 12, foi implementada em produção a release 5.0 do T2S;

• No dia 15, decorreu uma focus session organizada pelo BCE sobre a evolução dos serviços 

TARGET;

• No dia 17, teve lugar uma reunião interbancária sobre sistemas de pagamentos, centrada nos 

seguintes temas: (i) evolução dos serviços TARGET; (ii) Estratégia Nacional para os Pagamentos 

de Retalho | Horizonte 2022; (iii) requisitos de autenticação forte do cliente e comunicação 

comum e segura; e (iv) reporte de informação sobre sistemas e instrumentos de pagamento;

• Também no dia 17, o Banco de Portugal publicou o vídeo sobre cuidados a ter para prevenir 

fraudes online;

• No dia 18, foi implementada em produção a release 3.1 do TIPS;

• No dia 24, o Banco de Portugal disponibilizou o BdP Podcast “Criptomoedas — Tenha atenção 

ao risco dos ativos virtuais”;

• No dia 25, terminou o período de candidaturas para a 2.ª fase da 3.ª edição do Portugal FinLab;

• Também no dia 25, o Banco de Portugal disponibilizou uma página web dedicada à monitorização 

da evolução da Estratégia Nacional para os Pagamentos de Retalho | Horizonte 2022;

• No dia 27, realizou-se uma reunião plenária do Fórum para os Sistemas de Pagamentos;

• No dia 28, realizou-se a 15.ª reunião do Euro Retail Payments Board;

• Também no dia 28, realizou-se uma reunião plenária da Comissão Interbancária para os Sis-

temas de Pagamentos;

• Nos dias 28 e 29, o Banco de Portugal realizou a 8.ª sessão de formação para a comunidade 

nacional no âmbito da evolução dos serviços TARGET, dedicada ao crédito intradiário, às faci-

lidades permanentes, às reservas mínimas e ao ECONS II;

• No dia 30, foi publicado o Decreto-Lei n.º 67/2021, que estabelece o regime e define o modelo 

de governação para a promoção da inovação de base tecnológica através da criação de zonas 

livres tecnológicas (ZLT).

Julho
• Dia 1, o Eurosistema comunicou a decisão de adotar a versão fully fledged das mensagens  

ISO 20022 a partir de novembro de 2022;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AB0020&qid=1641404675992&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AB0020&qid=1641404675992&from=PT
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/Guidelines%20on%20major%20incident%20reporting%20under%20PSD2%20EBA-GL-2021-03/Translations/1019020/Final%20revised%20Guidelines%20on%20major%20incident%20reporting%20under%20PSD2_PT_COR%20-%20updated.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/Guidelines%20on%20major%20incident%20reporting%20under%20PSD2%20EBA-GL-2021-03/Translations/1019020/Final%20revised%20Guidelines%20on%20major%20incident%20reporting%20under%20PSD2_PT_COR%20-%20updated.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1014781/Report%20on%20the%20data%20provided%20by%20PSPs%20on%20their%20readiness%20to%20apply%20SCA.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1014781/Report%20on%20the%20data%20provided%20by%20PSPs%20on%20their%20readiness%20to%20apply%20SCA.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1014781/Report%20on%20the%20data%20provided%20by%20PSPs%20on%20their%20readiness%20to%20apply%20SCA.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/events/html/fs11.en.html?form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://www.bportugal.pt/comunicado/reuniao-interbancaria-sobre-sistemas-de-pagamentos-banco-de-portugal-debateu-avancos-e-0
https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-divulga-video-sobre-cuidados-ter-para-prevenir-fraudes-online
https://www.bportugal.pt/comunicado/banco-de-portugal-divulga-video-sobre-cuidados-ter-para-prevenir-fraudes-online
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/tips/profuse/shared/pdf/final_content_of_the_tips_release_3.1.pdf
https://www.bportugal.pt/page/criptomoedas-tenha-atencao-ao-risco-dos-ativos-virtuais-0
https://www.bportugal.pt/page/criptomoedas-tenha-atencao-ao-risco-dos-ativos-virtuais-0
https://www.portugalfinlab.org/3rdedition
https://www.bportugal.pt/page/monitorizacao-da-estrategia-nacional-para-os-pagamentos-de-retalho-horizonte-2022
https://www.bportugal.pt/page/monitorizacao-da-estrategia-nacional-para-os-pagamentos-de-retalho-horizonte-2022
https://www.bportugal.pt/page/forum-para-os-sistemas-de-pagamentos?mlid=903
https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/erpb/html/index.en.html
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/evolucao_dos_servicos_target_-_funcionalidades_especificas_do_central_liquidity_management_clm_e_do_econs_ii.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/67-2021-168697990
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews210701.pt.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews210701.pt.html
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• No dia 7, foi publicado no site do BCE o documento explicativo de autenticação e autorização 

de instruções no Eurosystem Collateral Management System;

• No dia 10, foi atualizada a página web dedicada à monitorização da evolução da Estraté-

gia Nacional para os Pagamentos de Retalho | Horizonte 2022 com a informação referente ao  

2.º trimestre;

• No dia 14, foi publicado o Regulamento (UE) 2021/1230 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

que codifica e revoga o Regulamento (CE) n.º 924/2009, relativo aos pagamentos transfrontei-

riços na União;

• Também no dia 14, o BCE comunicou o decisão de iniciar a fase de investigação do projeto 

do euro digital;

• Ainda no dia 14, o BCE divulgou o documento sobre a experimentação conduzida no âmbito 

do projeto do euro digital;

• No dia 15, a Autoridade Bancária Europeia lançou uma consulta pública sobre as Guidelines on 

the limited network exclusion under PSD2;

• No dia 19, foi enviada notificação aos participantes selecionados para pitch day da 2.ª fase da 

3.ª edição do Portugal FinLab;

• Ainda no dia 19, o Banco de Portugal publicou um descodificador e uma brochura sobre débi-

tos diretos, dando início a uma campanha de sensibilização para as vantagens dos débitos 

diretos nas suas redes sociais (LinkedIn, Twitter e Instagram);

• No dia 20, foi publicada a Orientação (UE) 2021/1759 do Banco Central Europeu, de 20 de julho 

de 2021, que altera a Orientação BCE/2012/27, relativa a um sistema de transferências automá-

ticas transeuropeias de liquidação por bruto em tempo real (TARGET2) (BCE/2021/30);

• No dia 21, o Banco de Portugal divulgou uma infografia sobre autenticação forte do cliente no 

comércio eletrónico com cartão;

• No dia 22, o Banco de Portugal publicou um guia de débitos diretos para empresas;

• No dia 23, o Banco de Portugal reviu as perguntas frequentes (FAQ) sobre débitos diretos;

• Ainda no dia 23, o Banco de Portugal disponibilizou o BdP Podcast “Débitos Diretos — Pagar 

despesas regulares de forma cómoda e sem atrasos”;

• No dia 27, foi publicado no site do BCE o User Testing Terms of Reference;

• No dia 28, foram publicados no site do BCE os resultados da auditoria externa aos serviços 

TARGET;

• No dia 30, foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia o Regulamento (UE) 2021/1230 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de julho de 2021, relativo aos pagamentos trans-

fronteiriços na União;

• Também no dia 30, foi publicada no site do Banco de Portugal a 14.ª edição da newsletter 

TARGET-PT;

• Ainda no dia 30, a Autoridade Bancária Europeia publicou o documento EBA responses to issues 

XXVII to XXXI raised by participants of the EBA Working Group on APIs under PSD2.

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms210707_Explainer_on_authentication_and_authorisation.en.pdf?abb63e3d53f4005705fbc8c91cffa7da&form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms210707_Explainer_on_authentication_and_authorisation.en.pdf?abb63e3d53f4005705fbc8c91cffa7da&form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://www.bportugal.pt/page/monitorizacao-da-estrategia-nacional-para-os-pagamentos-de-retalho-horizonte-2022
https://www.bportugal.pt/page/monitorizacao-da-estrategia-nacional-para-os-pagamentos-de-retalho-horizonte-2022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1230&from=PT
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210714~d99198ea23.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210714~d99198ea23.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.digitaleuroscopekeylearnings202107~564d89045e.en.pdf
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money/guidelines-limited-network-exclusion-under-psd2
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money/guidelines-limited-network-exclusion-under-psd2
https://www.portugalfinlab.org/3rdedition
https://www.bportugal.pt/page/debitos-diretos-diga-adeus-aos-atrasos-sem-perder-o-controlo-sobre-sua-conta
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/documentos-relacionados/descodificador_debitos_diretos_brochura.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6822918020197883904
https://twitter.com/bancodeportugal/status/1417152257179545601
https://www.instagram.com/p/CRg6sgAMsgf/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021O1759&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021O1759&from=PT
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/documentos-relacionados/infografia_autenticacao_forte.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/documentos-relacionados/debitos_diretos_b2b.pdf
https://www.bportugal.pt/perguntas-frequentes/260
https://www.bportugal.pt/page/debitos-diretos-pagar-despesas-regulares-de-forma-comoda-e-sem-atrasos
https://www.bportugal.pt/page/debitos-diretos-pagar-despesas-regulares-de-forma-comoda-e-sem-atrasos
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/t2_t2s_consolidation_user_testing_terms_of_reference.pdf?form=MY01SV&OCID=MY01SV&form=MY01SV&OCID=MY01SV&form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210728~cb0848ee42.en.html?form=MY01SV&OCID=MY01SV&form=MY01SV&OCID=MY01SV&form=MY01SV&OCID=MY01SV&form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210728~cb0848ee42.en.html?form=MY01SV&OCID=MY01SV&form=MY01SV&OCID=MY01SV&form=MY01SV&OCID=MY01SV&form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1230&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1230&from=PT
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/14-newsletter_target2-pt_2021_0.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/14-newsletter_target2-pt_2021_0.pdf
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-clarifications-sixth-set-issues-raised-its-industry-working-group-application
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-clarifications-sixth-set-issues-raised-its-industry-working-group-application
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Agosto
• No dia 2, foi publicado, pelo Eurosistema, um documento relativo aos procedimentos e requi-

sitos para as atividades de testes decorrentes da release 15.0 da Single Shared Platform;

• No dia 4, foi publicado no site do BCE o catálogo descritivo das mensagens a serem utilizadas 
no Eurosystem Collateral Management System, em modo application-to-application;

• No dia 10, foi publicado no site do BCE o Connectivity Guide para o Eurosystem Single Market 
Infrastructure Gateway;

• No dia 11, foi publicada no site do Banco de Portugal a 19.ª edição da newsletter SEPA.pt;

• No dia 23, foi enviada notificação aos participantes selecionados para análise da 2.ª fase da  
3.ª edição do Portugal FinLab.

Setembro 
• No dia 3, foram publicados no site do BCE os seguintes documentos técnicos relativos ao 

T2S: (i) T2S User Detailed Functional Specification (UDFS), versão 6.2; (ii) T2S User Handbook (UHB), 
versão 6.2; (iii) T2S User Requirements Document (URD), versão 9.2; (iv) T2S General Functional 
Specification (GFS), versão 9.2; (v) Business Functionality for T2S Graphical User Interface (BFD),  
versão 9.2; (vi) T2S Data Migration Tool Specification (DMT), versão 1.2.13.;

• Também no dia 3, o Banco de Portugal disponibilizou o BdP Podcast “Saiba o que fazer se 
perder o seu cartão de pagamento”;

• No dia 7, foram publicados no site do BCE os seguintes documentos técnicos dos novos servi-
ços TARGET: T2 User Handbook — Billing (BILL), versão 2.0; T2 User Handbook — Data Warehouse 
(DWH), versão 2.0; T2 User Handbook — Business Day Management (BDM), versão 2.0; T2 User 
Handbook — Common Reference Data Management (CRDM), versão 2.0; T2 User Handbook — 
Real-Time Gross Settlement (RTGS), versão 1.5; T2 User Handbook — Central Liquidity Management 
(CLM), versão 1.5; T2 User Handbook — Enhanced Contingency Solution (ECONS-II), versão 2.0;

• No dia 14, foi divulgado o episódio sobre sistemas de pagamentos da série “Literacia económi-
ca”, resultado de uma parceria entre a SIC Notícias e o Banco de Portugal;

• No dia 18, foi implementada em produção a release 5.1 do T2S;

• No dia 21, foi publicada a Decisão (UE) 2021/1758 do Banco Central Europeu, que altera a 
Decisão BCE/2007/7, relativa aos termos e condições do TARGET2-ECB (BCE/2021/43);

• No dia 22, o Banco de Portugal disponibilizou o BdP Podcast “Transferências imediatas — 
Enviar dinheiro para o exterior em poucos segundos”;

• No dia 27, realizou-se uma reunião plenária da Comissão Interbancária para os Sistemas de 
Pagamentos;

• Nos dias 28 e 29, o Banco de Portugal realizou a 9.ª sessão de formação para a comunidade 
nacional no âmbito dos serviços TARGET, dedicada aos ecrãs dos serviços CLM e RTGS;

• No dia 30, o BCE realizou uma focus session sobre a evolução dos serviços TARGET;

• Também no dia 30, o BIS publicou um conjunto de relatórios sobre moedas digitais de banco 

central.

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/target2/profuse/nov_2021/shared/pdf/Communication_users_testing_15.0.pdf?form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms210818_ECMS_Catalogue_of_messages_and_credit_claim_files.en.pdf?d0e744cee6ab1a11aa42be10ba559975&form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-08-10_target_services_connectivity_guide_v1-0.pdf?form=MY01SV&OCID=MY01SV&form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/newsletter_sepa-ago2021pt.pdf
https://www.portugalfinlab.org/3rdedition
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/sdd/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/sdd/html/index.en.html
https://www.bportugal.pt/page/saiba-o-que-fazer-se-perder-o-seu-cartao-de-pagamento
https://www.bportugal.pt/page/saiba-o-que-fazer-se-perder-o-seu-cartao-de-pagamento
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/html/index.en.html#:~:text=T2%20User%20Handbooks%20(UHB)
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/html/index.en.html#:~:text=T2%20User%20Handbooks%20(UHB)
https://www.youtube.com/watch?v=VCfGXyn2o5U
https://www.youtube.com/watch?v=VCfGXyn2o5U
https://www.bportugal.pt/page/literacia-economica
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1758&from=PT
https://www.bportugal.pt/page/transferencias-imediatas-enviar-dinheiro-para-o-exterior-em-poucos-segundos
https://www.bportugal.pt/page/transferencias-imediatas-enviar-dinheiro-para-o-exterior-em-poucos-segundos
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/evolucao_dos_servicos_target_-_graphical_user_interface_-_clm_e_rtgs_0.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/events/html/fs12.en.html
https://www.bis.org/publ/othp42.htm
https://www.bis.org/publ/othp42.htm
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Outubro
• No dia 1, foi publicado no site do BCE o ICM user handbook for SSP release 15.0;

• No dia 6, o Comittee on Payments and Market Infrastructures publicou o relatório consultivo  

Application of the Principles For Market Infrastructures to stablecoin arrangements;

• No dia 8, o Banco de Portugal promoveu o debate “A minha relação com o dinheiro digital”;

• Nos dias 11 e 12, o Banco de Portugal realizou a 10.ª sessão de formação para a comunidade 

nacional no âmbito da evolução dos serviços TARGET, dedicada à configuração de dados estáticos; 

• No dia 12, o Banco de Portugal publicou o vídeo “O que são criptoativos?”;

• Ainda no dia 12, o Banco de Portugal disponibilizou o BdP Podcast “Oportunidades e riscos da 

utilização de serviços financeiros digitais”;

• No dia 14, a Autoridade Bancária Europeia revogou as Guidelines on the security of internet payments 

under the former Payments Services Directive (PSD1);

• Também no dia 14, o Banco de Portugal publicou o comunicado “Um ano de transferências ime-

diatas pan-europeias”;

• No dia 15, o Banco de Portugal publicou no Boletim Oficial n.º 10/2021 a Instrução n.º 13/2021, que 

altera a Instrução n.º 54/2012, relativa ao Regulamento do TARGET2-PT;

• Também no dia 15, terminou o prazo de resposta à consulta pública sobre as Guidelines on the 

limited network exclusion under PSD2, lançada pela a Autoridade Bancária Europeia;

• No dia 18, foi atualizada a página web dedicada à monitorização da evolução da Estratégia Nacio-

nal para os Pagamentos de Retalho | Horizonte 2022 com a informação referente ao 3.º trimestre;

• No dia 19, foram publicados no site do BCE os seguintes documentos técnicos do T2S: (i) ESMIG 

U2A Qualified Configurations; (ii) TARGET Common Connectivity Guide v1.0; (iii) T2S Community readi-

ness to ESMIG — Information to DiCoAs in T2S;

• No dia 20, a Autoridade Bancária Europeia publicou o documento EBA responses to issues XXXII to 

XXXVIII raised by participants of the EBA Working Group on APIs under PSD2;

• No dia 25, o Banco de Portugal realizou um workshop dedicado às entidades com conta aberta no 

AGIL (Aplicativo de Gestão Integrada de Liquidações), no âmbito da evolução dos serviços TARGET;

• Ainda no dia 25, o BCE publicou a lista de membros do Digital Euro Market Advisory Group;

• No dia 26, o Banco de Portugal publicou o descodificador “Criptoativos, stablecoins e euro digital? 

Descubra as diferenças”;

• Também no dia 26, o Banco de Portugal publicou o comunicado acerca do estudo do Eurosistema 

sobre hábitos de pagamento na área do euro;

• No dia 28, a Autoridade Bancária Europeia publicou o Consultation paper on amending Regulatory 

Technical Standards (RTS) on strong customer authentication and secure communication (SCA&CSC) 

under PSD2;

• Ainda no dia 28, o Banco de Portugal disponibilizou o BdP Podcast “Como evitar fraudes na utili-

zação de cartões”;

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/target2/profuse/nov_2021/shared/pdf/ICM_User_Handbook_I_v15-0_20211001.pdf
https://www.bis.org/cpmi/publ/d198.htm
https://www.youtube.com/watch?v=pCnRQw24V8I
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/evolucao_servicos_target_-_configuracao_de_dados_de_referencia.pdf
https://www.bportugal.pt/page/o-que-sao-criptoativos
https://www.bportugal.pt/page/bdp-podcast-conversa-sobre-oportunidades-e-riscos-da-utilizacao-de-servicos-financeiros
https://www.bportugal.pt/page/bdp-podcast-conversa-sobre-oportunidades-e-riscos-da-utilizacao-de-servicos-financeiros
https://www.eba.europa.eu/eba-repeals-its-guidelines-security-internet-payments-under-former-payments-services-directive-psd1
https://www.eba.europa.eu/eba-repeals-its-guidelines-security-internet-payments-under-former-payments-services-directive-psd1
https://www.bportugal.pt/comunicado/um-ano-de-transferencias-imediatas-pan-europeias-0
https://www.bportugal.pt/comunicado/um-ano-de-transferencias-imediatas-pan-europeias-0
https://www.bportugal.pt/instrucao/132021
https://www.bportugal.pt/instrucao/542012
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money/guidelines-limited-network-exclusion-under-psd2
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money/guidelines-limited-network-exclusion-under-psd2
https://www.bportugal.pt/page/monitorizacao-da-estrategia-nacional-para-os-pagamentos-de-retalho-horizonte-2022
https://www.bportugal.pt/page/monitorizacao-da-estrategia-nacional-para-os-pagamentos-de-retalho-horizonte-2022
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/tips/profuse/shared/pdf/ESMIG_U2A_Qualified_Configurations_v1_3_1.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/tips/profuse/shared/pdf/ESMIG_U2A_Qualified_Configurations_v1_3_1.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-08-10_target_services_connectivity_guide_v1-0.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/T2S_ESMIG_-_Information_to_DiCoAs_T2S.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/T2S_ESMIG_-_Information_to_DiCoAs_T2S.pdf
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-clarifications-seventh-set-issues-raised-its-industry-working-group-application-0
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-clarifications-seventh-set-issues-raised-its-industry-working-group-application-0
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/evolucao_dos_servicos_target_-_funcionalidade_de_co-management.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/evolucao_dos_servicos_target_-_funcionalidade_de_co-management.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr211025~08af93ada7.en.html
https://www.bportugal.pt/page/criptoativos-stablecoins-e-euro-digital-descubra-diferencas-1
https://www.bportugal.pt/page/criptoativos-stablecoins-e-euro-digital-descubra-diferencas-1
https://www.bportugal.pt/comunicado/estudo-do-eurosistema-sobre-habitos-de-pagamento-na-area-do-euro
https://www.bportugal.pt/comunicado/estudo-do-eurosistema-sobre-habitos-de-pagamento-na-area-do-euro
https://www.eba.europa.eu/eba-consults-amendment-its-technical-standards-strong-customer-authentication-and-secure
https://www.eba.europa.eu/eba-consults-amendment-its-technical-standards-strong-customer-authentication-and-secure
https://www.eba.europa.eu/eba-consults-amendment-its-technical-standards-strong-customer-authentication-and-secure
https://www.bportugal.pt/page/como-evitar-fraudes-na-utilizacao-de-cartoes-0
https://www.bportugal.pt/page/como-evitar-fraudes-na-utilizacao-de-cartoes-0
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• No dia 29, o BCE publicou o Seventh oversight report on card fraud, que analisa os desenvolvimentos 

na fraude com cartões, em particular no período 2015–2019.

Novembro 
• Nos dias 11 e 12, o Banco de Portugal realizou a 11.ª sessão de formação para a comunidade 

nacional no âmbito da evolução dos serviços TARGET, dedicada aos testes de certificação;

• No dia 20, foi implementada em produção a release 5.2 do T2S;

• No dia 22, o BCE publicou o novo enquadramento da superintendência dos pagamentos eletróni-

cos designado por PISA Framework (Payment Instruments, Schemes and Arrangements), que se aplica 

às entidades que permitem a utilização de instrumentos de pagamento (como cartões de paga-

mento, transferências a crédito, débitos diretos, transferências de moeda eletrónica e tokens para 

pagamentos digitais), bem como aos modelos e acordos de pagamentos;

• Também no dia 22, foi implementada em produção a release 15 do TARGET2;

• No dia 24, o Conselho da UE chegou a acordo sobre os regulamentos Markets in Crypto Assets (MiCA) 

e Digital Operational Resilience Act (DORA);

• Também no dia 24, foi publicada a Lei n.º 78/2021, que estabelece o regime de prevenção e com-

bate à atividade financeira não autorizada e proteção dos consumidores;

• Ainda no dia 24, foi publicada a Lei n.º 79/2021, que transpõe a Diretiva (UE) 2019/713 do Par-

lamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa ao combate à fraude e à con-

trafação de meios de pagamento que não em numerário, alterando o Código Penal, o Código de 

Processo Penal, a Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro, que aprova a Lei do Cibercrime, e outros 

atos legislativos;

• No dia 25, realizou-se a 16.ª reunião do Euro Retail Payments Board;

• Também no dia 25, terminou o prazo de resposta à consulta pública da Autoridade Bancária Euro-

peia sobre o Consultation paper on amending Regulatory Technical Standards (RTS) on strong customer 

authentication and secure communication (SCA&CSC) under PSD2;

• No dia 26, foi implementada em produção a release 4.0 do TIPS;

• Igualmente no dia 26, o Banco de Portugal realizou uma sessão de esclarecimento sobre o reporte 

de incidentes de caráter severo, destinada aos prestadores de serviços de pagamento;

• No dia 29, foram publicados no site do BCE os seguintes documentos técnicos: T2 User Handbook 

— Real-Time Gross Settlement (RTGS), versão 2.0 e T2 User Handbook — Central Liquidity Management 

(CLM), versão 2.0;

• No dia 30, teve lugar uma reunião interbancária sobre sistemas de pagamentos dedicada ao pro-

jeto do euro digital.

Dezembro
• No dia 1, iniciou-se o período de testes de utilizador no âmbito da evolução dos serviços TARGET; 

• No dia 3, o Banco de Portugal publicou o comunicado “Eurosistema aprova novo enquadramento 

para os pagamentos eletrónicos”;

https://www.ecb.europa.eu/pub/cardfraud/html/ecb.cardfraudreport202110~cac4c418e8.en.html
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/evolucao_servicos_target_-_testes_de_certificacao_2021.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr211122~381857cdfe.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/target2/profuse/nov_2021/html/index.en.html
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/11/24/digital-finance-package-council-reaches-agreement-on-mica-and-dora/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/11/24/digital-finance-package-council-reaches-agreement-on-mica-and-dora/
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/78-2021-174824630
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/79-2021-174824631
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L0713
https://dre.pt/application/external/eurolex?19L0713
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/109-2009-489693
https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/erpb/html/index.en.html
https://www.eba.europa.eu/eba-consults-amendment-its-technical-standards-strong-customer-authentication-and-secure
https://www.eba.europa.eu/eba-consults-amendment-its-technical-standards-strong-customer-authentication-and-secure
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/tips/profuse/shared/pdf/Content_of_the_tips_release_4.0.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/html/index.en.html#:~:text=T2%20User%20Handbooks%20(UHB)
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews211201.en.html
https://www.bportugal.pt/comunicado/eurosistema-aprova-novo-enquadramento-para-os-pagamentos-eletronicos
https://www.bportugal.pt/comunicado/eurosistema-aprova-novo-enquadramento-para-os-pagamentos-eletronicos
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• Também no dia 3, realizou-se uma reunião plenária do Fórum para os Sistemas de Pagamentos;

• Ainda no dia 3, o Banco de Portugal disponibilizou o BdP Podcast “Ainda usa cheques? Oiça este 

podcast”;

• Ainda no dia 3, foram publicados pelo BCE os seguintes documentos: (i) T2S Community readiness to 

ESMIG — Information to DiCoAs in T2S; (ii) TARGET Common Connectivity Guide, versão 1.0; (iii) ESMIG 

U2A Qualified Configurations v1.3.3 (for GSD MU v2.0 users); e (iv) ESMIG U2A Qualified Configurations 

v1.3.1 (for GSD MU v1.0 users);

• No dia 10, concluiu-se a primeira fase de migração, do TARGET2 para o TIPS, das contas técnicas 

que suportam a liquidação de transferências imediatas pelas automated clearing houses (ACH);

• No dia 15, foi publicada, no Boletim Oficial n.º 12/2021, a Instrução n.º 20/2021, que altera a Instru-

ção n.º 1/2019, de 15 de janeiro, relativa ao reporte de incidentes de caráter severo;

• No dia 16, realizou-se uma reunião plenária da Comissão Interbancária para os Sistemas de Pagamentos;

• No dia 17, foi publicado no site do BCE o Action plan to address recommendations after TARGET incidents 

in 2020;

• Também no dia 17, a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados publicou o rela-

tório com os resultados da sua avaliação às CCP Tier 2 com sede no Reino Unido;

• No dia 20, foi publicado no site do BCE o Advisory report on debt issuance and distribution in the 

European Union;

• No dia 21, o Euroclear Bank assinou o T2S Framework Agreement.

https://www.bportugal.pt/page/forum-para-os-sistemas-de-pagamentos?mlid=903
https://www.bportugal.pt/page/ainda-usa-cheques-oica-este-podcast
https://www.bportugal.pt/page/ainda-usa-cheques-oica-este-podcast
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/T2S_ESMIG_-_Information_to_DiCoAs_T2S.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/T2S_ESMIG_-_Information_to_DiCoAs_T2S.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-08-10_target_services_connectivity_guide_v1-0.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/ESMIG_U2A_Qualified_Configurations_v1_3_3.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/ESMIG_U2A_Qualified_Configurations_v1_3_3.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/ESMIG_U2A_Qualified_Configurations_v1_3_1.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/ESMIG_U2A_Qualified_Configurations_v1_3_1.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews211214.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews211214.en.html
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/bo_12_2021.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr211217_1~512f6a4e74.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr211217_1~512f6a4e74.en.html
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-results-its-assessment-systemically-important-uk-central
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-results-its-assessment-systemically-important-uk-central
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews211220.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews211220.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews.211221.en.html

