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Network

U2A

A2A

CRDM - Common Reference Data Management

CLM - Central Liquidity Management 

DWH - Data Warehouse

BDM - Business Day Management

RTGS - Real-Time Gross Settlement

T2S – TARGET2-Securities

TIPS - TARGET Instant Payment Settlement 
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Obtenção de informação em modo Application-to-Aplication | Fluxo de mensagens

BANCO A

Query

CLM

1. BANCO A envia uma query para o CLM, RTGS, CRDM, BDM, TIPS ou T2S;

2. O CLM, RTGS, CRDM, BDM, TIPS ou T2S responde ao BANCO A com a respetiva mensagem de resposta, em função da query enviada.

1

Resposta
2

RTGS

CRDM

BDM

TIPS

T2S
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Estrutura das mensagens

Mensagem de negócio = Business Application Header (head.001) + corpo da mensagem ISO20022 
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Uma mensagem é composta por duas partes: Business Application Header (head.001) + corpo da mensagem.

corpo de 
mensagem

As instituições têm de preencher o head.001 + corpo da mensagem nas mensagens enviadas para a plataforma.

Estrutura das mensagens

BANCO A

Resposta

head.001

Query

corpo de 
mensagem

head.001

CLM

RTGS

CRDM

BDM

TIPS

T2S
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Head.001 – Mensagens enviadas

1 Party BIC da instituição;

2 User aplicacional do sistema interno que está a enviar a

mensagem (a configurar no CRDM por cada instituição);

3

System BIC do serviço onde se pretende efetuar a query

CLM: TRGTXEPMCLM | RTGS: TRGTXEPMRTG

4 Referência da mensagem, a qual deve ser única no

sistema de origem, de modo a facilitar o matching com

as mensagens de resposta e eventuais reconciliações;

5 Identificação do schema utilizado no corpo da

mensagem.

1

2

4
5

3
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Das mensagens FIN às mensagens XML – Queries e relatórios no CRDM

Presente | MT

Account Management
camt.998

camt.998

Cash Management

camt.998/camt.069

camt.998/camt.070

camt.009

camt.010

camt.998

camt.998

Reference Data 
Management

camt.998

camt.998

camt.998

camt.998

-

-

-

-

Futuro | ISO 20022

acmt.025 – AccountQueryList

acmt.026 – AccountListReport

camt.069 – GetStandingOrder

camt.070 – ReturnStandingOrder

camt.009 – GetLimit

camt.010 - ReturnLimit

camt.099 - DirectDebitMandateQuery

camt.100 - DirectDebitMandateReport

reda.015 - PartyQuery

reda.017 – PartyReport

reda.064 - CalendarQuery

reda.065 - CalendarReport

reda.039 - CashAccountAuditTrailQuery

reda.040 - CashAccountAuditTrailReport

reda.042 - PartyAuditTrailQuery

reda.043 - PartyAuditTrailReport
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Das mensagens FIN às mensagens XML – Queries e relatórios no CLM e RTGS 

Presente | MT

-

MT940/950

camt.003

camt.004

camt.005

camt.006

camt.009

camt.010

camt.018

camt.019

camt.046

camt.047

Objetivo

Query | Account statement

Resposta | Account statement

Query | Available liquidity/Minimum reserve fulfilment

Resposta | Available liquidity/Minimum reserve fulfilment

Query | Cash transfers

Resposta | Cash transfers

Query | Current Limits

Resposta | Current limts

Query | Event/System Time

Resposta | Event/System Time

Query | Current reservations

Resposta | Current reservations

Futuro | ISO 20022

admi.005 – ReportQueryRequest

camt.053 – BankToCustomerStatement

camt.003 - GetAccount

camt.004 - ReturnAccount

camt.005 - GetTransaction

camt.006 - ReturnTransaction

camt.009 - GetLimit

camt.010 - ReturnLimit

camt.018 - GetBusinessDayInformation

camt.019 - ReturnBusinessDayInformation

camt.046 - GetReservation

camt.047 - ReturnReservation
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Das mensagens FIN às mensagens XML – Queries e relatórios no BDM

Presente | MT

camt.018
camt.998

camt.019
camt.998

Futuro | ISO 20022

camt.018 - GetBusinessDayInformation

camt.019 - ReturnBusinessDayInformation

Objetivo

Calendar query
Diary query
Status of the Settlement day query

Calendar Response
Diary Response
Status of the Settlement Day Response
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Fluxo de mensagens

BANCO A

camt.003

CLM

1. BANCO A envia uma camt.003 para o CLM ou RTGS, para consultar os saldos das contas no CLM ou RTGS;

2. O CLM ou RTGS responde ao BANCO A através de uma camt.004.

1

camt.004
2

RTGS
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camt.003 - GetAccount

Número da conta para a qual se pretende consultar o saldo

NOTA: Para consultar o saldo de todas as contas abertas no serviço CLM/RTGS, basta não preencher a tag com o número de conta.

Campo pode ser preenchido com “NONREF” porque a referência

da mensagem já consta no BAH (head.001)



1. BANCO A envia uma camt.003 para o CLM/RTGS;

2. O CLM/RTGS responde ao BANCO A através de uma camt.004.

Consulta do saldo nas contas
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Fluxo de mensagens

BANCO A

camt.003

CLM

1

camt.004
2

RTGS
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• A camt.004 fornece informação sobre o saldo de uma ou várias contas da instituição, de acordo com a camt.003 enviada;

• Permite às instituições obterem o saldo das contas em real-time sem terem de aceder ao GUI do CLM ou RTGS.

Campos da 
mensagem

Tags da 
mensagem

camt.004

Account ID <AcctId/Othr/Id> Número de conta reportada

Indicador D/C <CdtDbtInd> Indica se o tipo de saldo é a débito ou crédito

Estado <Sts>
Indica o tipo de estado: liquidado ou

pendente

Tipo de saldo <MulBal/Tp/Cd> Natureza do saldo

Montante <Amt> Montante no momento da consulta

Num dos slides seguintes são apresentadas as

combinações possíveis em função do Tipo de saldo, por

indicador de D/C, Estado e serviço: CLM ou RTGS.

camt.004 - ReturnAccount
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Diferentes tipo de saldo:

• Opening balance: saldo inicial da conta;

• Daylight overdraft: linha de crédito. Este tipo de saldo apenas existe para as MCAs default (porque são as únicas que podem ter

linha de crédito intradiário);

• Earmarked cash transfers: valor total das operações com estado earmarked;

• Liquidity transfer: corresponde ao montante total de transferências de liquidez;

• Payments: corresponde ao montante total de pagamentos (no caso do RTGS inclui ainda o montante total de operações com os

sistemas periféricos, por exemplo SICOI);

• Current balance = Opening balance + [Liquidity Transfer + Payments]*

• Available liquidity = Current balance + Daylight overdraft – Reservations for Seizure of Funds;

• Projected liquidity = Available liquidity + Earmarked cash transfers + [Liquidity Transfer + Payments]**

* Apenas consideradas as cash transfers liquidadas | ** Apenas consideradas as cash transfers pendentes
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camt.004 - ReturnAccount

A camt.004 – ReturnAccount inclui os seguintes tipos de saldo:

Natureza do saldo

Serviço

Nº máximo de vezes 
reportado para cada 

conta numa mensagem
CLM RTGS

OPNG - Opening balance 1x X X

DLOD - Daylight overdraft 2X X -

NOTE - Earmarked cash transfers 2x X X

LTSF - Liquidity Transfer 4x X X

PYMT - Payments + AS transfers* 4x X X

CRRT - Current balance 1x X X

AVLB - Available liquidity 1x X -

XPCD - Projected liquidity 1x X X

Estado Indicador D/C

PDNG -
pendente

STLD -
liquidado

DBIT CRDT

- X DBIT/CRDT

X X DBIT/CRDT

X - DBIT CRDT

X X DBIT CRDT

X X DBIT CRDT

- X DBIT/CRDT

- X DBIT/CRDT

X - DBIT/CRDT

* AS transfers apenas se aplica no caso do RTGS

Exemplo: o saldo CRRT - Current Balance, será enviado nas camt.004 do CLM e RTGS. Em cada uma dessas camt.004, irá constar apenas uma vez, com

estado liquidado e com indicador de débito ou crédito igual a débito ou igual a crédito.



1. BANCO A envia uma camt.003 para o CLM/RTGS;

2. O CLM/RTGS responde ao BANCO A através de uma camt.004.

Consulta do saldo nas contas
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BANCO A

camt.003

CLM

1

camt.004
2 RTGS

Como efetuar o matching entre a camt.003 e a camt.004?

Para efetuar o matching entre uma camt.003 enviada e

uma camt.004, as tags abaixo devem coincidir:

head.001 da camt.003 camt.004

Business Message Identifier
(head.001)

Message Identification 
<OrgnlBizQry/MsgId>
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Fluxo de mensagens

BANCO A

camt.005

CLM

1. BANCO A envia uma camt.005 para o CLM ou RTGS, para consultar as operações a débito/crédito das suas contas;

2. O CLM ou RTGS responde ao BANCO A através de uma camt.006, permitindo-lhe obter informação sobre as operações existentes,

independentemente do estado. Esta informação pode ser utilizada, entre outros, para:

• efetuar reconciliações com outras mensagens enviadas/recebidas (pacs.008/pacs.009/camt.050/camt.054/pacs.004);

• obter informação sobre operações não iniciadas pela instituição e que estão pendentes de liquidação (por exemplo, operações com o Banco de

Portugal).

1

camt.006
2

RTGS

(i) Nesta apresentação assume-se que as instituições,

caso usem a camt.006, pretendem obter todas as

operações que afetaram uma das suas contas,

independentemente do estado das mesmas;

(ii) Como os schemas das camt.005 e camt.006 podem

ainda sofrer alterações, não serão apresentados nesta

sessão.
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Após implementação do CSLD-0061-UDFS: Delta set retrieval, as instituições apenas têm de enviar uma camt.005 por

serviço (sempre que pretendem obter nova informação sobre operações).

Para obterem todas as operações, as instituições terão de:

1. Enviar uma camt.005 (corresponde à primeira camt.005 do dia);

2. Receber uma camt.006 (corresponde à primeira camt.006 do dia). Nessa camt.006, na tag <QryNm> vai constar o nome da

query atribuído pelo serviço (CLM ou RTGS) que deve ser usado nas restantes camt.005 que a instituição vai enviar ao longo do

dia para o respetivo serviço;

3. Envio de uma camt.005 onde é colocado na tag <QryNm> o nome da query recebido na camt.006 (ver passo 2);

4. Receção de uma camt.006 com as novas operações ou com operações anteriores que mudaram de estado, desde o

processamento da última mensagem.

NOTA: os passos 3 e 4 podem ser repetidos ao longo do dia tantas vezes quantas as pretendidas pelas instituições. A camt.005 do passo 1 é diferente da

camt.005 do passo 3 na medida em que na primeira não é colocado qualquer nome da query.
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Possível workaround até à implementação do CSLD-0061-UDFS

• O delta set retrieval poderá vir a ser implementado apenas depois da entrada em produção;

• Até lá, para obter a informação sobre todas as operações independentemente do seu estado, pode ser implementado um

workaround que consiste em:

• Enviar uma camt.005 onde </Sts/PmtInstrSts/PdgAndFnlSts> = PDNG (operações pendentes);

• Enviar uma camt.005 onde </Sts/PmtInstrSts/FnlSts> = CAND (operações canceladas);

• Enviar uma camt.005 onde </Sts/PmtInstrSts/FnlSts> = RJCT (operações rejeitadas);

• Enviar uma camt.005 onde </Sts/PmtInstrSts/FnlSts> = STLD (operações liquidadas) e </AcctNtrySch/NtryDt/DtTmSch/FrDtTm>

= timestamp de envio da mensagem anterior.

Objetivo: reduzir ao máximo o volume de tráfego das camt.006.

Conclusão: o workaround sugerido implica enviar quatro camt.005 (para cada serviço: RTGS ou CLM) cada vez que a instituição

pretenda consultar as operações nas suas contas.



* apenas considerados alguns dos campos da camt.006
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camt.006 - ReturnTransaction

Campos da mensagem * Tag da mensagem Descrição

Proprietary Identification <PrtryId> Referência atribuída pelo respetivo serviço à transação reportada

Account ID <Acct/Id/Othr/Id> Conta debitada ou creditada da instituição pela transação reportada

Requested Execution Date <ReqdExctnDt/Dt> Data de instrução da cash transfer order

Credit Debit Indicator
<CdtDbtInd>

Indicador de débito ou crédito da transação reportada em relação ao Account ID

Estado <Pdg> ou <Fnl> Estado da transação

Amount <IntrBkSttlmAmt> Montante

Instruction Copy <InstrCpy> Mensagem XML completa. Campo disponível apenas se a transação original tiver sido iniciada em A2A

Para cada uma das transações que constam na camt.006 recebida é disponibilizada a seguinte informação:
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Aspetos a ter em atenção

• Uma operação poderá ser recebida pela instituição duas vezes numa mesma mensagem, caso o débito e o crédito sejam entre duas

contas da mesma instituição.

Exemplo: a instituição efetua uma intra service liquidity transfer no CLM entre duas das suas contas

Campos da mensagem 
camt.006

Reporte a débito Reporte a crédito

Proprietary Identification * CLM-p008b023 CLM-p008b023

Account ID MPTEURBANKPTPLXXX0001001 MPTEURBANKPTPLXXX0001002

Requested Execution Date 2021-05-26 2021-05-26

Credit Debit Indicator DBIT CRDT

Estado STLD STLD

Amount 74000.00 74000.00

* Para efetuar o match entre ambas as transações, poderá ser utilizado o campo Proprietary Identification.
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Aspetos a ter em atenção

• Uma operação poderá ser recebida pela mesma instituição até 2x em mensagens diferentes (uma do CLM e outra do RTGS) caso o

débito e o crédito sejam entre duas contas da instituição (uma conta do CLM e outra do RTGS).

Exemplo: a instituição efetua uma inter service liquidity transfer entre duas das suas contas (debita a conta no CLM e credita a conta no

RTGS).

Campos da mensagem 
camt.006

Reporte a débito
CLM

Reporte a crédito
RTGS

Proprietary Identification * CLM-p008b025 RTGS-p010g087

Account ID MPTEURBANKPTPLXXX0001001 RPTEURBANKPTPLXXX0001001

Requested Execution Date 2021-05-26 2021-05-26

Credit Debit Indicator DBIT CRDT

Estado STLD STLD

Amount 100.00 100.00

* Neste caso em concreto, o Proprietary Identification será diferente, porque a operação liquidou a débito no CLM e a crédito no RTGS, ou seja, em dois

serviços diferentes.
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Aspetos a ter em atenção

• Uma operação poderá ser recebida pela mesma instituição várias vezes ao longo do dia nas camt.006 (admitindo o envio de várias

camt.005 durante o dia de negócio) sempre que o Estado dessa transação se altere.

Exemplo: a instituição recebe a operação com Estado “Pending” numa camt.006 e mais tarde a mesma operação já com Estado “Final”.

Após atribuição do Estado “Final”, a operação não é mais transmitida numa camt.006.

Campos da mensagem 
camt.006

1ºreporte da operação 2ºreporte da operação

Proprietary Identification * CLM-p008b090 CLM-p008b090

Account ID MPTEURBANKPTPLXXX0001001 MPTEURBANKPTPLXXX0001001

Requested Execution Date 2021-05-26 2021-05-26

Credit Debit Indicator DBIT DBIT

Estado PSTL STLD

Amount 100.00 100.00

* O Proprietary Identification será igual em todos os momentos em que a operação é comunicada numa camt.006.
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Fluxo de mensagens

BANCO A

camt.018

1. BANCO A envia uma camt.018 para o BDM onde pretende

efetuar uma consulta ao calendário, aos eventos de um dia de

negócio ou ao atual estado num dos serviços;

2. O BDM responde ao BANCO A através de uma camt.019, com a

informação relevante tendo em conta o tipo de query efetuada.

1

camt.019
2

BANCO A camt.019

O CLM/RTGS gera uma notificação através de uma camt.019,

permitindo ao BANCO A obter informação sobre a ocorrência

de determinado evento (scheduled time e effective time) no

respetivo serviço.

Para receber camt.019 sem enviar uma camt.018, o BANCO A

terá de subscrever as camt.019 no CRDM.

BDM
CLM

RTGS
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• Através da camt.018, as instituições podem solicitar informação sobre o dia de negócio.

• Uma camt.018 do tipo Diary (DIAR) permite obter informação sobre Scheduled Time, Effective Time, Start Time e End Time dos vários

eventos;

• A mensagem de reposta (camt.019) a uma camt.018 do tipo Diary permite obter informação sobre os eventos de um determinado

serviço (passados ou futuros) num determinado dia de negócio:

Campos da 
mensagem camt.019

Tag da mensagem Descrição

Service <MktInfrstrctrId/Prtry> Serviço a que a mensagem reporta

Evento <Evt/Tp/Prtry/Id> Tipo de evento

Scheduled Time <SchdldTm> Data e hora prevista para a ocorrência do evento

Effective Time <FctvTm> Data e hora efetiva para ocorrência do evento

Start Time <StartTm> Hora em que o evento começou

End Time <EndTm> Hora em que o evento terminou

NOTA: A camt.018 também pode ser enviada para obter informações sobre dias específicos do calendário (CALE) ou obter o estado atual num dos 

serviços (STAT). Informação adicional pode ser obtida no capítulo 3 dos UDFS do BDM.
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Exemplo: Para obter o horário previsto dos vários eventos que ocorrem ao longo do dia de negócio num dos serviços (informação diária

– DIAR), deve ser enviada a seguinte camt.018.

Data pretendida

Serviço

Ao receber a camt.019 a instituição obtém informação sobre os eventos de um

determinado serviço, quer sobre os que já ocorreram, quer sobre os que ainda irão

ocorrer:
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Em que situações é possível receber uma camt.019 (push mode) sem enviar uma camt.018?

Evento
Serviço

CLM RTGS

Change of business day X X

Start of RTS X X

Start of settlement window for interbank and 
customer payments

- X

Cut-off for customer payments - X

Cut-off for RTS X X

Start of non-optional maintenance window X X

End of non-optional maintenance window X X

Start of optional maintenance window X X

End of optional maintenance window X X

NOTA: A lista completa de eventos para os quais será recebida a camt.019,

depois de subscrita pode ser consultada na Tabela 21 e 22 dos UDFS do CLM e

RTGS, respetivamente

Serviço

Evento

Scheduled time

Effective time em que o evento

ocorreu

Exemplo: Mensagem a informar que o evento CSOD – Change of business day no

CLM ocorreu.
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Data Warehouse: o que é?

ESMIG - Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway

CRDM - Common Reference Data Management

T2STIPS ECMS

(Nov. 2023)

Bancos Centrais e respetivas comunidades nacionais

Situação Futura (novembro 2022)

ECONS IIRTGS

CLM - Central Liquidity Management 

• Componente comum dos serviços TARGET;

• Permite a obtenção de informação de negócio que é

disponibilizada na forma de relatórios;

• Dependendo do relatório em questão é possível pesquisar

informação de acordo com vários critérios de pesquisa.

DWH - Data Warehouse
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Que dados são compilados?

• O Data Warehouse (DWH) inclui informação do CLM, RTGS, T2S,

CRDM, ECONS II, módulo de billing e Business Day Manegement;

• Não inclui informação do TIPS - TARGET Instant Payment

Settlement, nem do ECMS - Eurosystem Collateral

Management System;

• O DWH arquiva toda a informação de dias de negócio passados,

mantendo-a durante pelo menos 10 anos.

CLM

Bases de Dados de Produção

RTGS

T2S

CRDM

ECONS II

BILL

BDM

DWH

CLM – Central Liquidity Management

RTGS – Real-Time Gross Settlement

T2S – TARGET2-Securities

CRDM – Common Reference Data Management

ECONS II - Enhanced Contingency Solution

BILL – Billing 

BDM – Business Day Management
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Calendário e dia de negócio

• O calendário de funcionamento do DWH é idêntico ao do CLM, RTGS e T2S: está disponível de segunda a sexta, exceto nos feriados

TARGET: 1 de Janeiro, 1 de maio, sexta-feira e segunda-feira de Páscoa e 25 e 26 de dezembro;

• A informação é propagada para a DWH após o final de cada dia de negócio. Assim, a informação do último dia de negócio fica

disponível após a conclusão dos procedimentos de final desse dia, às 17h45;

RTGS

17h45

Start-of-Day

18h30

Transferências de liquidez, pagamentos e operações dos sistemas periféricos

17h00

End-of-Day

17h45
Cut-off

interbancário

Change of
Business Day

CLM
Start-
of-Day

Transferências de liquidez e operações de Banco Central End-of-Day

T2S

Operações de 
Banco Central

18h00

Start-of-Day End-of-DayTransferências de liquidez e transações de títulos

19h00 16h00
Cut-off de 

clientes

• O DWH está indisponível apenas durante as janela de manutenção, ou seja: entre as 01:30 PT de sábado e as 01:30 PT de segunda-

feira (janela de manutenção obrigatória) e entre as 02:00 PT e as 04:00 PT de terça a sexta-feira (janelas opcionais).
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Quem pode aceder?

• Utilizadores das instituições configurados no CRDM, aos quais será possível:

• Aceder a predefined reports;

• Executar predefined reports, de acordo com os critérios de pesquisa disponiveis;

• Configurar a execução calendarizada de um predefined report;

• Fazer download do output dos predefined reports executados.

Cada utilizador tem acesso à informação de negócio disponível à entidade a que pertence.
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2021Evolução dos serviços TARGET41 •

Comunicação

O DWH permite obter informação:

• em modo U2A, através do acesso ao GUI (graphical user

interface) do DWH, o qual assenta na solução de BI (Business

intelligence) da IBM - o Cognos BI, e que permite a

transformação de raw data em informação de negócio que

pode ser facilmente analisada e interpretada; ou,

• em modo A2A.

Network

U2A A2A

ESMIG

DWH

Cognos BI

Gateway

DWH GUI



Utilização “ad-hoc”

Relatórios são:

• executados manualmente no Cognos BI;

• disponibilizados no ecrã, podendo ser efetuado

o download da informação em formato html, 

pdf, csv ou xlsx.

Enquadramento
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Forma de execução e obtenção dos relatórios

É possível executar relatórios de duas formas:

Utilização recorrente:

Relatórios são:

• executados automaticamente, mediante configuração prévia

através do “scheduler” do Cognos BI.

• disponibilizados:

- numa pasta no Cognos BI e/ou ;

- através de  mensagem xml, a qual funciona como um 

envelope para permitir o envio do relatório no formato

configurado no “scheduler” (csv, xlsx, ou xml).

[Nota: a mensagem não é enviada de acordo com a ISO20022.]
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Tag Descrição

<DWHRptRcptID> BIC da entidade à qual se destina o relatório

<DWHUsr> Login name do user que agendou o relatório

<DWHPtySrvcLink> Serviço ao qual a informação se refere

<DWHRptName> Nome do relatório.

<DWHRptID> Unique technical ID que identifica o relatório

<DWHRptCont> Contém o relatório, no formato especificado

Exemplo da mensagem xml enviada pelo Cognos BI

Forma de execução e obtenção dos relatórios
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Obtenção de informação

1 Enquadramento

2

3 Data warehouse

4 Planeamento

Enquadramento3.1

Execução de relatórios

Relatórios disponíveis

3.2

3.4

Configuração de relatórios3.3



Execução de relatórios
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Executar relatórios “ad-hoc”



Execução de relatórios
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Executar relatórios “ad-hoc”

Entrar na pasta “Team content” e abrir a pasta “Predefined Reports”.



Execução de relatórios
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Executar relatórios “ad-hoc”

Entrar no grupo a que pertence o predefined report que se pretende executar. 



Execução de relatórios
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Executar relatórios “ad-hoc”

Abrir o predefined report pretendido no formato pretendido (o formato default é html).



Execução de relatórios
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Executar relatórios “ad-hoc”

Definir os critérios de pesquisa e executar.



Execução de relatórios
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Estrutura do output do relatório

A primeira parte do relatório é

composta por tabelas de detalhe.

Poderão existir várias tabelas, de

acordo com o relatório.

A segunda parte do relatório é

composta por uma visualização

gráfica. A maioria dos relatórios não

incluí este tipo de visualização.
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Obtenção de informação

1 Enquadramento

2

3 Data warehouse

4 Planeamento

Enquadramento3.1

Execução de relatórios

Relatórios disponíveis

3.2

3.4

Configuração de relatórios3.3



Configuração de relatórios
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Executar relatórios de forma recorrente – Configuração no “Scheduler”

Os primeiros três passos são idênticos à execução de relatórios “ad-hoc”.

Criar uma cópia do relatório através da opção “create report view” e guardar na pasta “My content”.



Configuração de relatórios
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Executar relatórios de forma recorrente – Configuração no “Scheduler”

Entrar em “My content”, na localização para onde foi copiado o relatório e aceder a “Properties”, em mais opções.



Configuração de relatórios
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Executar relatórios de forma recorrente – Configuração no “Scheduler”

Selecionar a tab “Schedule” e carregar em “New”.



Configuração de relatórios
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Executar relatórios de forma recorrente – Configuração no “Scheduler”

Definir as opções para a execução do 

relatório:

• Periodicidade;

• Data de início e data de fim;

• Critérios de pesquisa (“Prompts”);

• Formato (“Format”);

• Método de receção (“Delivery”).
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Obtenção de informação

1 Enquadramento

2

3 Data warehouse

4 Planeamento

Enquadramento3.1

Execução de relatórios

Relatórios disponíveis

3.2

3.4

Configuração de relatórios3.3



Relatórios disponíveis
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Apenas para instituições

Business activity of a party/parties

Monthly peak day and peak hour in terms of volume and value of cash 
transfer orders

Monthly overview of domestic and cross-border payments

Monthly overview of cash transfer orders per party

Minimum reserve information

Standing facilities information

Monthly share of Indirect Participant, addressable BIC and multi-addressee 
payments as part of total Direct Participant’s activity

Statement of account (co-managed accounts)

Para instituições e sistemas periféricos

Credit line/IDC averages and maxima (account level)

Maximum of credit line used

Statement of account (single account)

Cash transfer (order) search and details

List of active Direct and Indirect Participants according to RTGS Directory

Business day event/delay information and settlement opening time

Relatórios disponíveis:

Apenas para sistemas periféricos

Overview of AS transfer orders



Relatórios disponíveis
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Relatórios disponíveis (apenas para as instituições)

• Informação:

• volumes e montantes de pagamentos num determinado mês, separadamente para pagamentos interbancários e de clientes;

• cada pagamento é classificado com o tipo de mensagem e com flags de domestico/cross-border e débito/crédito;

• apresentada separadamente para cada BIC pertencente à entidade, ou para o BIC pretendido caso selecionado;

• Critérios de pesquisa:

• ano;

• mês;

• BIC (opcional).

TRN 02: Monthly peak day and peak hour in terms of volume and value of cash transfer orders



Relatórios disponíveis
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TRN 02: Monthly peak day and peak hour in terms of volume and value of cash transfer orders

Critérios 
de pesquisa

Pagamentos 
interbancários

Pagamentos 
de clientes

Relatórios disponíveis (apenas para as instituições)



Relatórios disponíveis
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TRN 03: Monthly peak day and peak hour in terms of volume and value of cash transfer orders

• Informação:

• Top5 das cash transfer orders em termos de volumes e montantes, por dia e por hora, num determinado periodo;

• caso uma entidade detenha várias contas, esta informação é apresentada de forma agregada;

• apresentas páginas de resultados separadamente para cash transfers consoante o seu estado e para cada mês;

• Critérios de pesquisa:

• serviço: CLM ou RTGS;

• ano de início e de fim;

• mês de início e de fim.

Relatórios disponíveis (apenas para as instituições)



Relatórios disponíveis
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TRN 03: Monthly peak day and peak hour in terms of volume and value of cash transfer orders

Volume

Valor

Critérios 
de pesquisa

Estado das operações

Relatórios disponíveis (apenas para as instituições)



Relatórios disponíveis
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TRN 05: Monthly overview of cash transfer orders per party

• Informação:

• volumes e montantes de cash transfer orders, apresentados separadamente por estado e prioridade da cash transfer order;

• para cada serviço (RTGS e CLM) são apresentadas páginas de resultado para cash transfer orders domésticas e cross-border, e

dentro destas separadamente para os casos a débito ou a crédito;

• Critérios de pesquisa:

• ano;

• mês;

• BIC participante.

Relatórios disponíveis (apenas para as instituições)



Relatórios disponíveis
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TRN 05: Monthly overview of cash transfer orders per party

Critérios de pesquisa

Estado das operações

Prioridades

Relatórios disponíveis (apenas para as instituições)



Relatórios disponíveis
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TRN 08: Business activity of a party/parties

• Informação:

• volumes, montantes e montante médio de cash transfer orders, num determinado periodo, para o serviço selecionado;

• caso uma entidade detenha várias contas, esta informação é apresentada de forma agregada;

• apresenta informação separadamente para cash transfers orders creditadas/debitadas e recebidas/enviadas;

• Critérios de pesquisa:

• serviço: CLM ou RTGS;

• data de início;

• data de fim.

Relatórios disponíveis (apenas para as instituições)



Relatórios disponíveis
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MIR 01: Minimum reserve information

• Informação:

• cumprimento das reservas minimas obrigatórias por cada periodo de manutenção;

• apresentada separadamente para cada BIC pertencente à entidade, ou para o BIC pretendido caso selecionado;

• no caso de um periodo de manutenção em curso, os juros relativos às reservas são apresentados em pro-rata para o ultimo

dia disponível;

• Critérios de pesquisa:

• ano;

• periodo de manutenção;

• BIC participante (opcional).

Relatórios disponíveis (apenas para as instituições)



Relatórios disponíveis
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MIR 01: Minimum reserve information

Critérios de pesquisa

Informação
por BIC

Informação 
genérica

Relatórios disponíveis (apenas para as instituições)



Relatórios disponíveis
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STF 01: Standing facilities information

• Informação:

• apresenta informação sobre as overnight deposit facilities e marginal lending facilities, por dia, num dado periodo;

• apresenta informação separadamente para cada BIC selecionado;

• após o lançamento do ECMS, será apenas apresentada informação sobre as overnight deposit facilities;

• Critérios de pesquisa:

• data de início;

• data de fim;

• BIC participante (possível selecionar mais que um).

Relatórios disponíveis (apenas para as instituições)



Relatórios disponíveis
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STF 01: Standing facilities information

Critérios de pesquisa

Overnight depositMarginal lending

Relatórios disponíveis (apenas para as instituições)



Relatórios disponíveis
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IDC 03: Credit line/IDC averages and maxima (account level)

• Informação:

• apresenta informação sobre a linha de crédito intradiário disponível e sobre o montante efetivamente utilizado, em cada dia,

durante um dado periodo;

• São apresentados valores diários máximos e médios, tanto para a linha de crédito intradiário disponível como para a utilizada;

• Critérios de pesquisa:

• data de início;

• data de fim;

• BIC participante.

Relatórios disponíveis (instituições e sistemas periféricos)



Relatórios disponíveis
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IDC 03: Credit line/IDC averages and maxima (account level)

Critérios de pesquisa

Linha de crédito intradiário
disponível

Linha de crédito intradiário
utilizada

Relatórios disponíveis (instituições e sistemas periféricos)



Relatórios disponíveis
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IDC 05: Maximum of credit line used

• Informação:

• apresenta informação sobre a linha de crédito intradiário disponível e sobre saldo da MCA, ambos em início e final de dia;

• apresenta o valor máximo da linha de crédito intradiário utilizado para cada dia, bem como o valor disponível e o timestamp;

• Critérios de pesquisa:

• data de início;

• data de fim;

• BIC participante (opcional).

Relatórios disponíveis (instituições e sistemas periféricos)



Relatórios disponíveis
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IDC 05: Maximum of credit line used

Critérios de pesquisa

Linha de crédito 
intradiário disponível Saldo de conta

Pico de utilização da linha de crédito 
intradiário

Relatórios disponíveis (instituições e sistemas periféricos)



Relatórios disponíveis
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STA 02: Statement of account (co-managed accounts)

• Informação:

• apresenta informação sobre todas as cash transfers debitadas/creditadas, em uma ou todas as co-managed MCAs

(separadamente para cada uma, caso não especificada), num certo periodo;

• saldo de conta em início e final de dia, e detalhe sobre as cash transfers ocorridas em cada dia;

• Detalhe inclui: referência, timestamp, montante, saldo final e detalhe sobre o contraparte (país, serviço e BIC da conta);

• Critérios de pesquisa:

• Data de início e data de fim;

• BIC participante;

• Número de conta (opcional).

O predifined report STA 01: Statement of account (single account) é em tudo idêntico,

apresentado apenas informação para o número de conta selecionado (campo obrigatório).

Relatórios disponíveis (instituições e sistemas periféricos)



Relatórios disponíveis
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STA 02: Statement of account (co-managed accounts)

Critérios de pesquisa

BIC
contraparte

Detalhe de cada 
operação com 
a contraparte

Relatórios disponíveis (instituições e sistemas periféricos)



Relatórios disponíveis
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TRN 01: Cash transfer (order) search and details

Relatórios disponíveis (instituições e sistemas periféricos)

Pesquisa por referência Pesquisa por parâmetros de negócio

• Permite a pesquisa de cash transfer orders por referência, ou por um conjunto de parametros de negócio.



Relatórios disponíveis
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TRN 01: Cash transfer (order) search and details

Critérios de pesquisa

Relatórios disponíveis (instituições e sistemas periféricos)



Relatórios disponíveis
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TRN 01: Cash transfer (order) search and details

Relatórios disponíveis (instituições e sistemas periféricos)



Relatórios disponíveis
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ANS 01: Overview of AS transfer orders

• Informação:

• apresenta informação sobre os montantes e volumes totais de operações de sistemas periféricos (liquidadas/não liquidadas),

para cada AS settlement procedure, num periodo selecionado;

• apresentada separadamente para cada BIC pertencente à entidade, ou para o BIC pretendido caso selecionado;

• Critérios de pesquisa:

• data de início;

• data de fim;

• BIC participante (opcional).

Relatórios disponíveis (apenas para sistemas periféricos)



Relatórios disponíveis
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ANS 01: Overview of AS transfer orders

Critérios de pesquisa

Volumes Montantes

Relatórios disponíveis (apenas para sistemas periféricos)
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Obtenção de informação

Consulta de operações

Consulta do saldo nas contas

1 Enquadramento

Consulta de informação sobre o dia de negócio

2

2.1

2.2

2.3

3 Data warehouse

Enquadramento3.1

Execução de relatórios

Relatórios disponíveis

4 Planeamento

3.2

3.4

Configuração de relatórios3.3



Atividade 2018
2019 2020 2021 2022

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.

Constituição da equipa de projeto

Análise de impactos

Definição  de requisitos de negócio e 
especificações funcionais

Contratação do network service
provider

Adaptações legais e operacionais

Desenvolvimento de software

Teste das aplicações internas

Testes de conectividade (ambiente de 
testes)

User testing

Testes de conectividade (ambiente de 
produção)

Atividades de migração

Implementação em produção

Planeamento
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Milestones a cumprir

31/12

30/09 – 31/03

Até 30/09/2022

31/03 - 30 /09

Até 30/06/2021

01/09 - 30/11

21 novembro 2022

31/03 – 30/06

01/03 – 31/08

01/12 – 30/09 

22/08 -
31/10

01/05 -
31/07

maio 2021
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- Conclusão do 
desenvolvimento do 
software.

- Conclusão da 
contratação do 
Network Service
Provider.

- Conclusão dos testes 
das aplicações internas 
(funcionalidades core).

- Testes de conetividade 
em ambiente de testes 
(início a 1 de setembro).

- Início da formação no 
âmbito dos testes de 
utilizador (user testing).

- Início dos testes de 
utilizador (user testing), 
incluindo testes de 
certificação, testes de  
comunidade end-to-end
e migration dress
rehearsals.

março 2021

junho 2021

agosto 2021
novembro 2021

março 2021

Até ao final de 2020

1 março 2021

- Início dos testes 
das aplicações 
internas.

31 março 2021 30 junho 2021 1 dezembro 2021

- Conclusão da 
seleção do Network 
Service Provider e 
dos trabalhos 
preparatórios para 
assinatura do 
contrato.

Até ao final de 2020

- Continuação do 
desenvolvimento do 
software.

- Conclusão de eventuais 
especificações funcionais em 
falta.

dezembro 2021

31 agosto 2021 30 novembro 2021

- Conclusão dos testes 
de conetividade em 
ambiente de testes.

- Conclusão da 
formação no âmbito 
da fase de user
testing.

Milestones a cumprir até dezembro 2021



Planeamento
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Milestones a cumprir em 2022

- Início das 
atividades de pré-
migração e da 
definição dos dados 
de referência em 
ambiente de 
produção.

maio 2022

jullho 2022 agosto 2022 setembro 2022

22 agosto 2022 31 outubro 2022

- Conclusão dos 
testes de 
conetividade em 
ambiente de 
produção.

1 maio 2022

outubro 2022

31 julho 2022

- Testes de 
conetividade em 
ambiente de 
produção.

21 novembro 202230 setembro 2022

- Conclusão das 
atividades de pré-
migração. 

- Conclusão testes de 
utilizador (user testing), 
incluindo testes de 
certificação, testes de  
comunidade end-to-end
e migration dress
rehearsals.

- Conclusão das 
adaptações legais e  
operacionais.
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2021Evolução dos serviços TARGET84 •

9 outubro 2020

- Definição de requisitos de negócio e especificações 
funcionais

- Conclusão da seleção do Network Service Provider

- Desenvolvimento do software necessário no 

âmbito das aplicações internas
8 janeiro 2021

- Desenvolvimento do software necessário no âmbito das 
aplicações internas

9 abril 2021

- Conclusão da seleção do Network Service Provider

- Teste das aplicações internas
9 julho 2021

- Desenvolvimento do software necessário no âmbito das 
aplicações internas

- Conclusão da contratação do Network Service Provider8 outubro 2021

- Teste das aplicações internas
- Testes de conetividade em ambiente de testes

Datas de reporte dos milestones ao Banco de Portugal (até dezembro de 2021)

!
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20 e 23 de NOVEMBRO 2020
Sessão introdutória

- Poderão ser incluídos no plano de formação temas adicionais, mediante solicitação a remeter para o endereço target2@bportugal.pt.

- Datas sujeitas a confirmação.

Plano de formação a promover pelo Banco de Portugal

1

2 14 e 15 DEZEMBRO 2020
Processamento de cash transfer orders 

3
22 e 25 JANEIRO 2021
Processamento de operações de sistemas
periféricos

4

5

25 e 26 FEVEREIRO 2021
Transferências de liquidez

6

7

8

9

26 e 29 MARÇO 2021
Funcionalidades para gestão de liquidez

26 e 27 ABRIL 2021
Fluxos de mensagens 

MAIO 2021
Formas de obtenção de informação

SETEMBRO 2021
Ecrãs CLM e RTGS

NOVEMBRO  2021
Testes  de certificação

2022
Procedimentos operacionais e alterações legais

JUNHO 2021
Funcionalidades específicas do Central 
Liquidity Management (CLM) e ECONS II

OUTUBRO 2021
Configuração de dados de referência

10

11

12

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/202011_-_evolucao_servicos_target_-_sessao_introdutoria.pdf
mailto:target2@bportugal.pt
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/202012_-_evolucao_servicos_target_-_processamento_de_cash_transfers.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/202101_-_evolucao_servicos_target_-_sistemas_perifericos.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/evolucao_dos_servicos_target_-_transferencias_de_liquidez.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/dpgip-_sessao_de_formacao_-_marco_2021_versaoexterna.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/mensagens_-_sessao_de_formacao_-_abril_2021.pdf
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Plano de formação a promover pelo Banco de Portugal | Agenda prevista para as próximas sessões

8 9 SETEMBRO 2021 | Ecrãs CLM e RTGS

Temas a abordar:
- Principais ecrãs do CLM - Central Liquidity Management;
- Principais ecrãs do RTGS.

NOVEMBRO  2021 | Testes  de certificação

Temas a abordar:
- Testes de conetividade
- Testes de certificação 
- Teste das atividades de migração.

JUNHO 2021 | Funcionalidades específicas do Central Liquidity 
Management (CLM) e ECONS II

Temas a abordar:
- Crédito intradiário;
- Facilidades permanentes;
- Reservas mínimas;
- Enhanced Contingency Solution (ECONS).

OUTUBRO 2021 | Configuração de dados de referência

Temas a abordar:
- Quais os dados de referência a configurar? 
- Preenchimento de formulários;
- Dados a configurar pelos participantes (incluindo acessos);
- Ecrãs relevantes do CRDM – Common Reference Data Managament.
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 Key milestones for participants

 High level summary of business changes

 Business Description Document v 2.1 

 TARGET Services pricing guide - Version 1.0

 Migration, testing and readiness strategy v 1.1.

 Frequently asked questions on migration, testing and readiness

 Ancillary systems procedures for T2 (last update: 22 June 2020)

 T2 Glossary v2.3

 Knowledge-based repository

 Explainer on distinguished name and authentication

 Explainer on automated and rule-based liquidity transfers

 Explainer on Links in T2, T2S and TIPS

 Examples Multi Addressee

 Conetividade:

 T2 Connectivity Guide v1.0

 ESMIG terms of reference

 Maximum prices for connectivity to T2, T2S, TIPS and ECMS

 Frequently asked questions about ESMIG Connectivity Services Agreements

 User requirements documents v 2.2:

 User Requirements Documents for Central Liquidity Management (CLM)

 User Requirements Documents for RTGS

 User Requirements Documents for Common Components

 UDFS - User Detailed Functional Specifications v 2.2.

 Cover Note - User Detailed Functional Specifications v 2.2

 User Detailed Functional Specifications v 2.2 - Central Liquidity Management (CLM)

 User Detailed Functional Specifications v 2.2 - Real-time gross settlement (RTGS)

 User Detailed Functional Specifications v 2.2 - Business Day Management (BDM) 

 User Detailed Functional Specifications v 2.2 – Billing Common Component (BILL)

 User Detailed Functional Specifications v 2.2 – Common Reference Data Management 
(CRDM)

 User Detailed Functional Specifications v 2.2 – Data Warehouse (DWH)

 User Detailed Functional Specifications v 2.2 – Enhanced Contingency Solution (ECONS II)

 User Detailed Functional Specifications v 2.2 – Eurosystem Single Market Infrastructure 
Gateway (ESMIG)

 T2 User Detailed Functional Specifications v2.2 – Business Validation Rules

 MyStandards links for CLM and RTGS UDFS v2.2 messages

 MyStandards links for CoCo UDFS v2.2 messages

 User Handbooks

 User Handbook v1.0 – Central Liquidity Management (CLM)

 User Handbook v1.0 – Real-Time Gross Settlement (RTGS)

 User Handbook v1.0 - Billing (BILL)

 User Handbook (UHB) v1.0 – Enhanced Contingency Solution (ECONS2)

 User Handbook (UHB) v2.0 – Common Reference Data Management (CRDM)

 User Handbook (UHB) v2.0 – Business Day Management (BDM)

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/20201204_T2_T2S_Consolidation_Key_milestones_for_participants.pdf
http://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/shared/docs/eef7c-2017-05-17-t2-t2s-consolidation-high-level-business-changes-v0.6.pdf?d8025bb0b73ff3f4325338daf04433aa
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/T2-T2S_Consolidation_-_Business_Description_Document_-_v2.1.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/ecb.targetservicespricingguide_v1.0.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/t2_migration_testing_and_readiness_strategy_v1.1.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/t2-t2s_consolidation_faq_on_migration_testing_and_readiness.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/shared/xlsx/ancillary_systems_procedures_for_t2.xlsx
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-05-20-t2_glossary_v2-3.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/explainer_on_distinguished_name_and_authentication.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/Explainer_on_automated_rule_based_liquidity_transfers.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/Explainer-on-links_in_t2-t2s-tips.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/Examples_Multi_Addressee.xlsx
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/t2_connectivity_guide_v1.0.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/intro/news/html/ecb.mipnews190708.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/faq5_esmig_connectivity_services_agreements.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_urd-t2-clm_component-v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_urd-t2-rtgs_component-v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_urd-common_components_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_cover_note-publication_t2_urd-udfs-v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_t2_udfs_clm_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_t2_udfs_rtgs_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_t2_udfs_bdm_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_t2_udfs_bill_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_t2_udfs_crdm_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_t2_udfs_dwh_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_t2_udfs_econs2_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_t2_udfs_esmig_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_udfs-business_validation_rules-v2-2.zip
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_mystandards_links_rtgs_and_clm_udfs_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_mystandards_links_common_components_udfs_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2020-12-18_t2_clm_uhb_v1-0.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2020-12-18_t2_rtgs_uhb_v1-0.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/T2-T2S_User_Handbook_v1.0_Billing_BILL.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-05-19_uhb_econs2_v1-0.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-05-19_crdm_uhb_v2-0.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-05-19_bdm_uhb_v2-0.pdf


 Change requests incluídos na versão 2.2 dos UDFS:

 CR CSLD-0029-URD De-scoping of U2A direct debits in CLM and RTGS

 CSLD-0030-URD AS sub-type

 CR CSLD-0031-URD Two-tier excess liquidity remuneration

 CR CSLD-0033-URD User Distinguished Name Relationship

 CSLD-0035-URD Parked Immediate LTs

 CSLD-0038-URD Update CRDM for CLM_RTGS objects

 CSLD-0039-UDFS Descoping CSLD validation BICFI and AnyBIC

 CSLD-0040-URD Removal of Intraday Credit limitation

 CSLD-0042-UDFS Current Limits Reduction to Zero Identification Counterparty

 CSLD-0057-UDFS Multiplex

 CSLD-0062-UDFS Multiplex

 CSLD-0063-UDFS Multiplex

 CSLD-0064-UDFS Multiplex

 Change requests a incluir na próxima versão dos  UDFS:

 CSLD-0044-URD Backup payments

 CSLD-0053-UHB Cash Transfer Category

 CSLD-0054-SYS Quick Input Fields

 CSLD-0070-UHB Multiplex

 CSLD-0074-UDFS Data propagation and data loading adaptations

Documentação relevante 
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Documentação adicional disponível através do seguinte link.

Questões poderão ser
remetidas para: 

target2@bportugal.pt

21 31 30 240 

 Informação relativa às mensagens e ao portal de testes da SWIFT:

 Information on how to access T2 MyStandards

 MyStandards Readiness Portals for external message testing

 MyStandards links for CLM and RTGS UDFS v2.2 messages

 MyStandards links for CoCo UDFS v2.2 messages

NEW!

NEW!

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/CR%20CSLD-0029-URD%20De-scoping%20of%20U2A%20direct%20debits%20in%20CLM%20and%20RTGS.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/L2_CSLD-0030-URD_AS%20sub-type.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/CR%20CSLD-0031-URD%20Two-tier%20excess%20liquidity%20remuneration.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/CR%20CSLD-0033-URD%20User%20Distinguished%20Name%20Relationship.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/L2_CSLD-0035-URD_Parked_Immediate_LTs.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/L2_CSLD-0038-URD_Update_CRDM_for_CLM_RTGS_objects.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/L2_CSLD-0039-UDFS_Descoping_CSLD_validation_BICFI_and_AnyBIC.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/L2_CSLD-0040-URD_Removal_of_Intraday_Credit_limitation.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/CSLD-0042-UDFS_Current_Limits_Reduction_to_Zero_Identification_counterparty.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/CSLD-0057-UDFS_Multiplex.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/CSLD-0062-UDFS_Multiplex.zip
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/CSLD-0063-UDFS_Multiplex.zip
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/CSLD-0063-UDFS_Multiplex.zip
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/CSLD-0044-URD_Backup_payments.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/CSLD-0053-UHB_Cash_Transfer_Category.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/profuse/shared/pdf/CSLD-0054-SYS_Quick_Input_Fields.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/csld-0070-uhb_multiplex.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/csld-0074-udfs.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/html/documents.en.html?skey=T2/T2S
mailto:target2@bportugal.pt
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/Information_on_how_to_access_T2_MyStandards.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/Readiness_Portal_for_message_testing.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_mystandards_links_rtgs_and_clm_udfs_v2-2.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/shared/pdf/2021-04-01_mystandards_links_common_components_udfs_v2-2.pdf
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