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Janeiro
•	 No dia 9, a Comissão Europeia adotou uma 

proposta de alteração ao Regulamento (UE) 
n.º 260/2012, para permitir que os presta-
dores de serviços de pagamento continuas-
sem a processar pagamentos em euros em 
formatos diferentes dos requeridos para 
a SEPA (Single Euro Payments Area – SEPA) 
até 1 de agosto de 2014. No mesmo dia, o 
Banco Central Europeu (BCE) publicou um 
comunicado do Eurosistema sobre o mesmo 
assunto. 

•	 No dia 13, foi divulgado no sítio do BCE o artigo 
How will corporate actions be processed in T2S?

•	 No dia 20, o BCE publicou indicadores esta-
tísticos referentes ao progresso da migração 
para a SEPA.

•	 No dia 24, o Banco de Portugal divulgou um 
conjunto de Boas Práticas para a realização 

de pagamentos através da Internet (dirigi-
das aos titulares e aos aceitantes / emiten-
tes de cartões).

•	 No dia 29, foi disponibilizada no sítio do BCE 
a atualização do User manual internet access 
for the public key certification service referente 
ao TARGET2.

•	 No dia 31, foram divulgados no sítio do BCE 
os seguintes documentos relativos ao pro-
jeto T2S: Business Functionality for T2S Gra-
phical User Interface (versão 1.9) e T2S User 
Requirements Document (versão 5.03).

•	 Também no dia 31, entraram em produção 
as versões 2.0 dos Manuais de Funciona-
mento dos subsistemas do SICOI de trans-
ferências a crédito SEPA e de débitos dire-
tos SEPA, juntamente com a versão 2.0 do 
Manual Customer-to-Bank.

fevereiro
•	 No dia 4, o Parlamento Europeu aprovou 

a proposta de alteração ao Regulamento 
(UE) n.º 260/2012 apresentada pela Comi- 
ssão Europeia em 9 de janeiro, confirman-
do assim o período adicional de seis meses 
para a conclusão da migração para a SEPA. 

•	 Ainda no dia 4, o BCE publicou o Assessment Gui-
de referente às recomendações para a segu-
rança dos pagamentos através da Internet.

•	 No dia 10, o T2S Board aprovou os casos de 
teste para certificação das centrais de depó-
sito de títulos (Central Securities Depositories – 
CSD), bancos centrais, Directly Connected Par-
ties (DCP) e DCP Dedicated Cash Account (DCA) 
holders.

•	 Nos dias 20 e 21, o Banco de Portugal, em  
colaboração com a Interbolsa, organizou 
uma sessão de formação sobre a vertente 
do cash e a vertente dos títulos no T2S.

•	 No dia 24, foi disponibilizado no sítio do BCE o 
resultado da segunda consulta aos utilizado-
res sobre a ISO 20022 strategy for TARGET2 e 
o General Functional Specification of the MX/
ISO 20022 migration (versão 1.2).

•	 Igualmente no dia 24, foi lançada a primei-
ra consulta aos utilizadores do TARGET2 vi- 
sando identificar as alterações a incluir na 
release 9.0 da Single Shared Platform (SSP), 
com implementação programada para 15 de 
novembro de 2015.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-6_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-6_en.htm?locale=en
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140109_1.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/pdf/specser/T2S_SpecialSeries_issue3.pdf?8d6cce1f28284988cdc6fa9bfc4d6f79
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140120.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140120.en.html
http://clientebancario.bportugal.pt/pt-PT/instrumentosdepagamento/Cartoes/BoasPraticas/Documents/Cart�es%20-%20Pagamentos%20na%20Internet.pdf
http://clientebancario.bportugal.pt/pt-PT/instrumentosdepagamento/Cartoes/BoasPraticas/Documents/Cart�es%20-%20Aceita��o%20Segura%20de%20Pagamentos.pdf
http://clientebancario.bportugal.pt/pt-PT/instrumentosdepagamento/Cartoes/BoasPraticas/Documents/Cart�es%20-%20Aceita��o%20Segura%20de%20Pagamentos.pdf
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/shared/pdf/professionals/participation/User_manual_internet_access_Version1_2_October_2014.pdf?4c8d9ab0a775bd91aa0ab3f7e262c3f0
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/shared/pdf/professionals/participation/User_manual_internet_access_Version1_2_October_2014.pdf?4c8d9ab0a775bd91aa0ab3f7e262c3f0
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/pdf/previous_gui_bfd_versions.zip?ac29986d7163f7493c33a7b2c5c580d2
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/pdf/previous_gui_bfd_versions.zip?ac29986d7163f7493c33a7b2c5c580d2
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/pdf/previous_urd_version.zip?45d8c6c66460a8df968c04b01bfd9960
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/pdf/previous_urd_version.zip?45d8c6c66460a8df968c04b01bfd9960
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0049+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0049+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/assessmentguidesecurityinternetpayments201402en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/assessmentguidesecurityinternetpayments201402en.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/pagamentos/T2starget2Securities/EventosRelevantes/Paginas/inicio.aspx?theme=2014
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/shared/pdf/professionals/outcome_second_user_consultation_ISO_20022.pdf?b75d268879c56b292ca7e918d3c54705
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/shared/pdf/professionals/outcome_second_user_consultation_ISO_20022.pdf?b75d268879c56b292ca7e918d3c54705
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/shared/pdf/professionals/GFS_of_MX_ISO_20022_migration_v1-2_with_remarks.pdf?0ea57259a41ac04f93f975c4c1d69e8b
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/shared/pdf/professionals/GFS_of_MX_ISO_20022_migration_v1-2_with_remarks.pdf?0ea57259a41ac04f93f975c4c1d69e8b
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/shared/pdf/professionals/release_9/1st_user_consultation.pdf?1733c694fd4f1235ed06745523d62e92
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/shared/pdf/professionals/release_9/1st_user_consultation.pdf?1733c694fd4f1235ed06745523d62e92
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/shared/pdf/professionals/release_9/1st_user_consultation.pdf?1733c694fd4f1235ed06745523d62e92
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/shared/pdf/professionals/release_9/1st_user_consultation.pdf?1733c694fd4f1235ed06745523d62e92
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•	 No dia 25, o BCE publicou o Third Report on 
Card Fraud.

•	 Também no dia 25, realizou-se em Bruxe-
las a 12.ª reunião do EU Forum of National 
SEPA Coordination Committees, no âmbito da 
Comissão Europeia.

•	 No dia 26, foi publicado o Regulamento (UE) 
n.º 248/2014, que altera o Regulamento (UE) 
n.º 260/2012 no que se refere à migração 

para transferências a crédito e débitos dire-
tos a nível da União.

•	 Também no dia 26, iniciaram-se os traba-
lhos do Working Party on Financial Services, 
no âmbito do Conselho Europeu, relativos 
às propostas de: (i) revisão da Diretiva rela-
tiva aos serviços de pagamento no mercado 
interno; e (ii) Regulamento relativo às taxas 
de intercâmbio aplicáveis às operações de 
pagamento por cartão.

março
•	 No dia 20, foi disponibilizada no sítio do BCE a 

atualização do User Detailed Functional Speci-
fications (UDFS) (versão 8.0) do TARGET2.

•	 No dia 28, foi organizada pelo Banco de Por-
tugal a 17.ª reunião do T2S NUG-PT (i.e., do 
Grupo de Utilizadores Português do T2S).

abril
•	 No dia 4, foi organizada em Londres uma T2S 

Info Session, onde foi abordado o tema How 
to optimise the use of collateral with T2S.

•	 No dia 7, o BCE promoveu a realização, em 
Frankfurt, de uma reunião do fórum dedica-
do a aspetos de certificação no domínio dos 
cartões e terminais de pagamento.

•	 No dia 11, realizou-se a sétima reunião da 
Secção Especializada sobre a SEPA, integrada 
no Fórum para os Sistemas de Pagamentos.

•	 No dia 29, o BCE publicou um relatório focado 
na criação da SEPA na vertente de cartões de 
pagamento, com diversas orientações para 
o mercado, intitulado Card payments in Europe 
– a renewed focus on SEPA for cards.

maio
•	 No dia 1, entrou em produção a versão 

2.0.01 do Manual de Reporte de Informa- 
ção sobre Sistemas e Instrumentos de Paga-
mento dirigido aos Prestadores de Serviços 
de Pagamento (PSP), com os novos requisi-
tos de informação sobre os incidentes ocor-
ridos com os instrumentos de pagamento e 
com as infraestruturas e sistemas de pro-
cessamento de operações de pagamento.

•	 No dia 6, o Banco de Portugal participou na 
sessão de formação promovida pela Inter-
bolsa no âmbito do T2S, subordinada ao 
tema A gestão de liquidez no T2S.

•	 No dia 7, o Banco de Portugal publicou a 
sétima edição da newsletter SEPA.pt.

•	 Também no dia 7, o Banco de Portugal orga-
nizou uma reunião interbancária dedicada 

à migração para a SEPA e à segurança nos 
pagamentos de retalho.

•	 No dia 8, o Banco de Portugal assinou com a 
SWIFT o contrato de aquisição de serviços de 
conetividade ao T2S.

•	 Nos dias 14 e 15, o Banco de Portugal orga-
nizou sessões de formação sobre a interação 
entre o TARGET2 e o T2S, as formas de ligação 
ao T2S e o preçário do T2S.

•	 No dia 16, teve lugar em Frankfurt a primeira 
reunião do Euro Retail Payments Board (ERPB).

•	 Também no dia 16, foi divulgado no sítio do 
BCE a versão 2.0 do User Handbook do T2S.

•	 No dia 22, entrou em produção a versão 
2.0.02 do Manual de Reporte de Informação 
sobre Sistemas e Instrumentos de Paga-
mento dirigido aos PSP.

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/cardfraudreport201402en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/cardfraudreport201402en.pdf
http://www.bportugal.pt/SiteCollectionDocuments/Reg%28UE%29248_2014.pdf
http://www.bportugal.pt/SiteCollectionDocuments/Reg%28UE%29248_2014.pdf
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/professional/nov_2014/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/professional/nov_2014/html/index.en.html
http://www.bportugal.pt/pt-PT/pagamentos/T2starget2Securities/NugPt/Paginas/default.aspx?theme=2014
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/governance/sessions/html/mtg23.en.html
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/governance/sessions/html/mtg23.en.html
http://www.bportugal.pt/pt-PT/pagamentos/SEPA/ForumparaosSistemasdePagamentos/Documents/Ata 7a SE-SEPA 11042014.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/pagamentos/SEPA/ForumparaosSistemasdePagamentos/Documents/Ata 7a SE-SEPA 11042014.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/cardpaymineu_renfoconsepaforcards201404en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/cardpaymineu_renfoconsepaforcards201404en.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/pagamentos/Publicacoes/NewsletterSEPA/Biblioteca de Tumbnails/Newsletter maio de 2014.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/pagamentos/T2starget2Securities/EventosRelevantes/Paginas/inicio.aspx?theme=2014
http://www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/governance/eu/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/pdf/final_uhb_v2.0.pdf?3a5c06d8a9e70a8b9dcfc46949e14d6e
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Junho
•	 No dia 12, foi aprovado pelo Conselho do BCE 

o relatório de avaliação dos sistemas de car-
tões de pagamento face ao Oversight Frame-
work for card payment schemes – standards.

•	 No dia 13, foi disponibilizado no sítio do BCE a 
versão 2.0 do T2S UDFS.

•	 No dia 17, a European Banking Authority (EBA) 
aprovou a criação de uma Task Force on Pay-
ment Services (TFPS).

•	 Nos dias 19 e 20, teve lugar em Lisboa o 
VI Encontro sobre Sistemas de Pagamen-
tos dos Bancos Centrais dos Países de 
Língua Portuguesa.

•	 No dia 25, o BCE organizou, em Frankfurt, 
uma sessão técnica sobre T2S user testing and 
migration.

•	 No dia 27, foi organizada, em Amesterdão, 
uma T2S Info Session sobre a CSD Regulation.

Julho
•	 No dia 1, foi disponibilizada no sítio do BCE a 

comunicação sobre os testes relativos à relea-
se 8.0 da SSP.

•	 Ainda no dia 1, foram iniciados os testes pilo-
to do T2S, nos quais participaram três CSD 
(Bank of Greece Securities Settlement System 
(BOGS), Monte Titoli e SIX SIS) e seis bancos 
centrais (Banque de France, Bank of Greece, 
Banca d’Italia, Nationale Bank van België / Ban-
que Nationale de Belgique, Deutsche Bundes-
bank e Banco de España).

•	 No dia 3, o Conselho do BCE adotou o Regu-
lamento do Banco Central Europeu (UE) 
n.º  795/2014, relativo aos requisitos de 
superintendência dos sistemas de paga-
mentos sistemicamente importantes, o qual 
foi publicado no Jornal Oficial da União 
Europeia a 23 de julho de 2014.

•	 No dia 4, a EBA publicou uma opinião sobre 
as moedas virtuais (EBA Opinion on ‘virtual 
currencies’).

•	 No dia 14, foi disponibilizado no sítio do BCE 
o Discussion Paper on Cash and Collateral 
Aspects related to TARGET2-Securities.

•	 No dia 17, o Banco de Portugal publicou no 
seu sítio da Internet as novas versões dos 
Cadernos n.º 3, relativo a Cheques – Regras 
Gerais, e n.º 10, relativo a Terminais de Paga-
mento e Caixas Automáticos.

•	 No dia 23, o Parlamento Europeu e o Conselho 
adotaram o Regulamento (UE) n.º 909/2014, 
relativo à melhoria da liquidação de valores 
mobiliários na União Europeia e às Centrais 
de Valores Mobiliários (CSD).

•	 Igualmente no dia 23, o Parlamento Europeu 
e o Conselho adotaram a Diretiva n.º 2014/92/
UE, relativa à comparabilidade das comissões 
relacionadas com as contas de pagamento, à 
mudança de conta de pagamento e ao acesso 
a contas de pagamento com caraterísticas 
básicas (Payment Accounts Directive – PAD).

agosto
•	 No dia 1, concluiu-se com sucesso a fase de 

migração para a SEPA das transferências a 
crédito e dos débitos diretos em euros, quer 
na comunidade portuguesa, quer nos outros 
países da área do euro.

•	 Também no dia 1, entrou em produção a 
versão 1.0 do Manual de Funcionamento da 

vertente não-SEPA do subsistema de transfe-
rências a crédito do SICOI.

•	 No dia 21, o BCE publicou a lista dos quatro 
sistemas de pagamentos considerados sis-
temicamente importantes e os documentos 
Assessment Methodology for Payment Systems 
e Revised Oversight Framework for retail pay-
ment systems.

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/oversightfwcardpaymentsss200801en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/oversightfwcardpaymentsss200801en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/progress/pdf/2014-06-13_udfs_v2-0.pdf?d28583462db8e90cb419a34445eda22f
http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/combp20140620.aspx
http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/combp20140620.aspx
http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/combp20140620.aspx
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/governance/extmtg/html/mtg48.en.html
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/governance/extmtg/html/mtg48.en.html
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/governance/sessions/html/mtg24.en.html
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/shared/pdf/professionals/release_8/content_and_testing_calendar.pdf?fbe588e51e2d2797298712c4ad58a5a5
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/shared/pdf/professionals/release_8/content_and_testing_calendar.pdf?fbe588e51e2d2797298712c4ad58a5a5
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_217_r_0006_pt_txt.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_217_r_0006_pt_txt.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_217_r_0006_pt_txt.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/t2/shared/pdf/professionals/T2S_discussion_cash_collateral.pdf?c45ecc81b46f03fb3808ea3d4b2c4b72
https://www.ecb.europa.eu/paym/t2/shared/pdf/professionals/T2S_discussion_cash_collateral.pdf?c45ecc81b46f03fb3808ea3d4b2c4b72
http://www.bportugal.pt/pt-PT/PublicacoeseIntervencoes/Banco/CadernosdoBanco/Biblioteca de Tumbnails/Cheques - Regras Gerais.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/PublicacoeseIntervencoes/Banco/CadernosdoBanco/Biblioteca de Tumbnails/Terminais de Pagamento e Caixas Autom�ticos.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0909&from=PT
http://clientebancario.bportugal.pt/pt-PT/Publicacoes/OrganismosInternacionais/Documents/CE_DiretivaContasPagamento_PT.pdf
http://clientebancario.bportugal.pt/pt-PT/Publicacoes/OrganismosInternacionais/Documents/CE_DiretivaContasPagamento_PT.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/combp20140801.aspx
http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/combp20140801.aspx
http://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/combp20140801.aspx
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/Assessmentmethodology-ECBRegulationonoversightrequirementsforSystemicallyImportantPaymentSystems.pdf?9a14ae23b933733fb5364ef3b24faa2
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/Revisedoversightframeworkretailpaymentsystems-ECBRegulationonoversightrequirements.pdf?7b0d76e028ec69c80e15ebe41078bbfb
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/Revisedoversightframeworkretailpaymentsystems-ECBRegulationonoversightrequirements.pdf?7b0d76e028ec69c80e15ebe41078bbfb
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•	 Também no dia 21, o Banco de Portugal emi-
tiu um comunicado informando sobre a ado-
ção dos Princípios para as Infraestruturas do 
Mercado Financeiro na superintendência 
dos sistemas de pagamentos de grande 
montante e de retalho, dos instrumentos de 

pagamento e dos sistemas de compensação e 
liquidação de títulos que operam em Portugal.

•	 No dia 29, o Banco de Portugal concluiu os 
testes de conectividade ao ambiente de tes-
tes do T2S.

setembro
•	 No dia 3, o T2S Board confirmou que estavam 

reunidas as condições para o início dos tes-
tes de utilizador em 1 de outubro.

•	 No dia 18, o Banco de Portugal reformulou 
a informação estatística sobre sistemas de 
pagamentos que publica no Boletim Estatís-
tico (Capítulo J) e no portal BPstat para acomo-
dar as alterações decorrentes da migração 
para a SEPA.

•	 Igualmente no dia 18, entrou em produção 
a versão 2.0.03 do Manual de Reporte de 
Informação sobre Sistemas e Instrumentos 
de Pagamento dirigido aos PSP.

•	 No dia 25, o Banco de Portugal publicou no 
seu sítio da Internet as novas versões dos 
Caderno n.º 1, relativo a Débitos Diretos, e 
n.º 2, relativo a Transferências a Crédito.

outubro
•	 No dia 1, foram iniciados pelas CSD e pelos 

Bancos Centrais os testes de utilizador do T2S.

•	 Igualmente no dia 1, foi disponibilizada no 
sítio do BCE a documentação relativa aos 
testes de autorização e interoperabilidade 
para o TARGET2/T2S interface.

•	 Ainda no dia 1, foi disponibilizada no sítio 
do BCE a versão 8.0 do Information and Con-
trol Module (ICM) User Handbook I, para o 
TARGET2.

•	 No dia 6, o mercado português adotou com 
sucesso o ciclo de liquidação T+2 (enquadra-
do no projeto T2S, na adoção de boas prá-
ticas e em complemento à CSD Regulation).

•	 No dia 13, foi divulgada no sítio do BCE a 
atualização do User manual internet access for 
the public key certification service (versão 1.2).

•	 No dia 20, a EBA lançou uma consulta públi-
ca sobre a implementação das Orientações 
sobre a segurança dos pagamentos efetua-
dos através da Internet.

•	 Nos dias 24 e 27, o Banco de Portugal orga-
nizou sessões de formação sobre o meca-
nismo de autocolateralização no T2S.

•	 No dia 31, a OMIClear, C.C., S.A. foi for-
malmente autorizada pela ESMA a exercer 
atividade na União Europeia, ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 648/2012, de 4 de 
julho, relativo aos derivados do mercado de 
balcão, às contrapartes centrais e aos repo-
sitórios de transações.

https://www.bportugal.pt/pt-PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/combp20140821.aspx
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/BolEstatistico/Paginas/BoletimEstatistico.aspx
http://www.bportugal.pt/pt-PT/Estatisticas/PublicacoesEstatisticas/BolEstatistico/Paginas/BoletimEstatistico.aspx
http://www.bportugal.pt/EstatisticasWEB/%28S%285cfla455vhk3tg45xbo0vuqo%29%29/Default.aspx
http://www.bportugal.pt/pt-PT/PublicacoeseIntervencoes/Banco/CadernosdoBanco/Biblioteca de Tumbnails/D�bitos Diretos.pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/PublicacoeseIntervencoes/Banco/CadernosdoBanco/Biblioteca de Tumbnails/Transfer�ncias a Cr�dito.pdf
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http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/professional/nov_2013/html/index.en.html
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http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/shared/pdf/professionals/participation/User_manual_internet_access_Version1_2_October_2014.pdf?4c8d9ab0a775bd91aa0ab3f7e262c3f0
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/shared/pdf/professionals/participation/User_manual_internet_access_Version1_2_October_2014.pdf?4c8d9ab0a775bd91aa0ab3f7e262c3f0
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/855014/EBA-CP-2014-31+(CP+on+security+of+internet+payments).pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/855014/EBA-CP-2014-31+(CP+on+security+of+internet+payments).pdf
http://www.bportugal.pt/pt-PT/pagamentos/T2starget2Securities/EventosRelevantes/Paginas/inicio.aspx?theme=2014
http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-adds-OMIClear-list-registered-CCPs-under-EMIR%3Ft%3D326%26o%3Dhome
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novembro
•	 No dia 11, o BCE disponibilizou a atualização 

do User Guide for Collection of Static Data, para 
o TARGET2.

•	 No dia 12, o BCE divulgou o comunicado 
Go-live of the SSP release 8.0 on 17 November 
2014 in production.

•	 No dia 14, entraram em produção as ver-
sões 2.10 dos Manuais de Funcionamento 
dos subsistemas do SICOI de transferên-
cias a crédito SEPA e de débitos diretos SEPA, 
juntamente com a versão 2.01 do Manual 
Customer-to-Bank.

•	 No dia 17, entrou em produção a release 8.0 
da SSP/TARGET2.

•	 No dia 18, o BCE publicou o Guide for the assess 
-ment of credit transfer schemes against the 

oversight standards e o Guide for the assess-
ment of direct debit schemes against the over-
sight standards.

•	 Ainda no dia 18, foi disponibilizada no sítio 
do BCE a versão 8.0 do Information Guide for 
TARGET2 users.

•	 No dia 20, foi divulgado no sítio do BCE dedi-
cado ao T2S o Catalogue of Restriction Rules for 
wave 1 CSDs.

•	 Nos dias 22 e 23 foi efetuado com sucesso o 
primeiro ensaio do fim de semana da primei-
ra janela de migração do T2S.

•	 Nos dias 21 e 28, o Banco de Portugal orga-
nizou sessões de formação sobre as funcio-
nalidades disponíveis para fornecimento de 
liquidez ao T2S e a simulação de um dia de 
negócio no T2S.

dezembro
•	 No dia 1, teve lugar em Frankfurt a segunda 

reunião do ERPB.

•	 Ainda no dia 1, foi organizada pelo Banco de 
Portugal a 18.ª reunião do T2S NUG-PT.

•	 No dia 5, foi organizada uma T2S Info Session 
em Frankfurt, na qual foram tratados temas 
como o T2S – from issuer to investors e Restric-
tion rules.

•	 No dia 8, foi divulgada, no sítio do BCE, a ver-
são 8.1 do UDFS do TARGET2.

•	 No dia 17, o BCE disponibilizou a versão 5.0 
do T2S General Functional Specifications.

•	 No dia 19, a EBA publicou as Orientações so- 
bre a segurança dos pagamentos efetuados 
através da Internet.
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/guideassessmentcredittransferschemes201411.en.pdf?ceb2502f9dfef141d9cd2ec85da9c140x
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http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/guideassessmentdirectdebitschemes201411.en.pdf?a4f4fdcbd2a6769de6cf34422b4f0cd2
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http://www.bportugal.pt/pt-PT/pagamentos/T2starget2Securities/EventosRelevantes/Paginas/inicio.aspx?theme=2014
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http://www.ecb.europa.eu/paym/t2/professional/nov_2014/html/index.en.html
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