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Janeiro
• No dia 1, o Banco Central Europeu (BCE)
publicou a CCBM Information for counterparties – summary of legal instruments used in the
euro area. No mesmo dia divulgou os CCBM
procedures for Eurosystem counterparties.

• No dia 30, o Banco de Portugal realizou a primeira de um conjunto de sessões de formação
sobre o TARGET2-Securities (T2S) para a comunidade bancária nacional em 2015. A sessão incidiu sobre a gestão de dados estáticos no T2S.

Fevereiro
• No dia 16, foi atualizado o Regulamento
do SICOI (Instrução do Banco de Portugal
n.º 3/2009) através da publicação da Instrução n.º 1/2015, passando a conferir ao
Banco de Portugal o poder de dispensar,
em situações excecionais, os participantes
diretos no SICOI de contratarem linhas de

Description, a versão 2.0 do Business Functionality for T2S Graphical User Interface e
a versão 5.04 do T2S User Requirements
Document.
• No dia 24, o BCE publicou o Ninth survey on
correspondent banking in euro.

• No dia 18, foram disponibilizados no sítio

• No dia 25, o BCE difundiu o Guide for the
assessment of card payment schemes against
the oversight standards.

do BCE os seguintes documentos técnicos

• Dia 27, foi publicado no sítio do BCE o Eurosys-

crédito intradiário no TARGET2-PT.

do T2S: a versão 1.3 do Business Process

tem oversight report (2014).

Março
• No dia 2, o BCE divulgou no seu sítio o relatório Virtual currency schemes – a further analysis.
• No dia 3, o Banco de Portugal organizou um
seminário sobre a fase final de implementação da Área Única de Pagamentos em Euros
(Single Euro Payments Area – SEPA), dirigido a
Confederações e Associações Empresariais.
• No dia 17, realizou-se em Bruxelas a 13.ª
reunião do EU Forum of National SEPA Coordination Committees, no âmbito da Comissão
Europeia.
• No dia 23, foi publicada uma atualização do
Guide to TARGET2 User Testing, Authorisation
testing list and Authorisation test.

• No dia 24, foi anunciado no sítio do BCE o conteúdo da release 10.0 da SSP/TARGET2, que
será implementada em novembro de 2016.
• No dia 26, foram realizadas sessões de formação do T2S sobre as funcionalidades de
obtenção de informação.
• No dia 27, foi publicado o DCA Registration
Guide for Users, o guião de registo para as
instituições que pretendem abrir Dedicated
Cash Accounts no T2S.
• No dia 31, o BCE divulgou uma nova versão do
User Information Guide to the TARGET2 pricing.
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Abril
• No dia 8, foi disponibilizada, no sítio do
BCE, a versão 9.0 dos User Detailed Functio-

• No dia 29, foi publicado o Regulamento (UE)

nal Specifications (UDFS) da SSP/TARGET2.

selho, relativo às taxas de intercâmbio apli-

2015/751 do Parlamento Europeu e do Concáveis a operações de pagamento baseadas
em cartões.

Maio
• No dia 4, foi iniciada a fase de testes multilaterais do T2S entre a Interbolsa e o Banco
de Portugal (correspondendo à etapa ou Synchronization Point (SP) 9.2 do plano de implementação do projeto T2S).
• Nos dias 14 e 15 foram organizadas sessões

dos testes e da migração da comunidade
bancária nacional.
• Ainda no dia 15, foi divulgado, no sítio do
BCE, o Updated User manual internet access for
the public key certification service (versão 1.3).

de formação do T2S sobre o planeamento

Junho
• No dia 1, o BCE difundiu o TARGET Annual
Report 2014.

n.º 54/2015) para acomodar a entrada em
funcionamento do T2S.

• No dia 2, o Conselho de Governadores do
BCE aprovou os pedidos das centrais de
valores mobiliários Bank of Greece Securities
Settlement System (Grécia), Depozitarul Central
(Roménia), Malta Stock Exchange (Malta), Monte Titoli (Itália) e SIX SIS (Suíça) para utilizar os
serviços do T2S.

• No dia 17, foi divulgado no sítio do BCE o TARGET2 ICM Compatibility Matrix for Release 9.0 –
SWIFT and Internet based access.

• No dia 5, o Banco de Portugal publicou a Instrução n.º 6/2015, que veio introduzir alterações
ao Regulamento do TARGET2-PT (Instrução

• No dia 22, o T2S entrou em produção, com a
migração das centrais de valores mobiliários
da Grécia, Roménia, Malta e Suíça e respetivos utilizadores. A comunidade italiana adiou
a sua migração para 31 de agosto de 2015.
• No dia 29, o Euro Retail Payments Board (ERPB)
reuniu pela terceira vez em Frankfurt.

Julho
• No dia 15, o BCE publicou o Fourth report on
card fraud.

• Nos dias 23 e 24 foram organizadas um conjunto de sessões de formação sobre o T2S Graphical User Interface.

Agosto
• No dia 25, o BCE publicou o Report of the
ESCB on the need for any measure to facilitate the access of CCPs to central bank liquidity
facilities.

• No dia 31, o Monte Titoli concluiu com sucesso a migração para o T2S.

2015

Setembro
• No dia 4, o BCE tornou pública a ECB respon-

• Igualmente no dia 23, o BCE divulgou uma

se to the European Commission’s consultation

nova versão do Eurosystem oversight policy

on the review of the EMIR.

framework.

• No dia 23, o BCE publicou os Standards for
the use of central counterparties in Eurosystem
foreign reserve management operations.

Outubro
• No dia 5, o Banco de Portugal iniciou o processo de subscrição dos serviços T2S para
produção.
• Ainda no dia 5, foi divulgado o Guide to TARGET2 User Testing no sítio do BCE.
• No dia 14, foi anunciado o adiamento da
migração da SSP/TARGET2 para o standard
ISO 20022.

do BCE relativo às estatísticas de pagamentos (BCE/2013/43).
• No dia 19, foram iniciados os testes de utilizador do T2S (SP 10.2) das comunidades que
compõem a segunda fase de migração, na qual
se inclui a comunidade bancária portuguesa.
• A 29, foi promovida uma sessão de formação
sobre os procedimentos operacionais no T2S.

• No dia 15 de outubro, o BCE publicou as

• No dia 30, foi anunciado o adiamento da migra-

estatísticas de pagamentos relativas a 2014

ção das centrais de títulos do grupo Euroclear

de acordo com os novos requisitos estabele-

ESES para a plataforma T2S, inicialmente pro-

cidos pelo Regulamento (UE) n.° 1409/2013

gramada para a segunda fase de migração.

Novembro
• No dia 16, o Banco de Portugal informou o
BCE de que estava pronto para efetuar a ligação em produção ao T2S (SP 14.2).
• No dia 17, foi publicada no sítio do BCE a versão 9.1 dos UDFS da SSP/TARGET2.
• No dia 23, entrou em produção a release 9.0

• A 24, o BCE divulgou o Information Guide for
TARGET2 users (version 9.0).
• No dia 26, realizou-se em Frankfurt a quarta reunião do ERPB, na qual foi discutida a
implementação de uma solução pan-europeia para pagamentos instantâneos.

da SSP/TARGET2.

Dezembro
• No dia 2, foram disponibilizados no sítio do

dos pagamentos de retalho: (i) Discussion

BCE os seguintes documentos técnicos: ver-

Paper sobre autenticação forte e comunica-

são 2.1 do T2S User Handbook; versão 2.1 dos

ção segura; e (ii) Draft Regulatory Technical

T2S UDFS; e versão 5.1 das T2S General Func-

Standards sobre a separação entre schemes

tional Specifications.

de cartões e entidades processadoras ao

• No dia 8, a European Banking Authority (EBA)
lançou duas consultas públicas no âmbito

abrigo do Regulamento (UE) 2015/751.
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• No dia 10, a Comissão Europeia divulgou um
Green Paper sobre serviços financeiros de
retalho, focado na qualidade dos produtos,
escolha e oportunidades para consumidores
e empresas. O documento esteve em consulta pública até 18 de março de 2016.
• No dia 17 foi publicado no sítio do BCE o
Updated DCA Registration Guide for Users.
• No dia 23, foi publicada no Jornal Oficial da
UE a Diretiva n.º 2015/2366, correspondente à revisão da Diretiva de Serviços de Pagamento (DSP).
• No dia 28, o Banco de Portugal enviou ao BCE
o pacote de informação relativo aos testes
efetuados pelos bancos participantes no T2S
(DCA holders), dando cumprimento ao SP 15.2.

