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Evolução dos serviços RTGS

Principais milestones para a comunidade bancária | 2019

Deadline Milestone

Dezembro

2018

• Entidades devem: (i) Estabelecer uma equipa de projeto transversal (incluindo representantes de 

todas as áreas relevantes: IT, tesouraria, retalho, contabilidade, jurídica, entre outras); (ii) Nomear 

o chefe de projeto; (iii) Alocar os recursos necessários (financeiros e humanos); (iv) Iniciar a análise 

de impactos.

Março

2019

• A análise das adaptações necessárias do ponto de vista técnico e de negócio deverá ter sido

iniciada (devendo incluir a análise da forma de ligação à nova plataforma).

15 de julho de 2019 • Definição dos critérios para seleção do Network Service Provider. 

Setembro 2019

• Conclusão da análise das adaptações necessárias do ponto de vista técnico e de negócio (incluindo

a análise da forma de ligação à nova plataforma].

• Produção da documentação das aplicações internas (por exemplo, definição de requisitos de

negócio e especificações funcionais) deverá ter sido iniciada.

Dezembro 2019 • Conclusão da “new connectivity design and planning”.
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Evolução dos serviços RTGS

Principais milestones para a comunidade bancária | 2020

Deadline Milestone

Março 2020

• Conclusão da documentação das aplicações internas (por exemplo, definição de 

requisitos de negócio e especificações funcionais).

• Desenvolvimento do software necessário deverá ter sido iniciado.

• Conclusão da seleção do Network Service Provider e da preparação dos contratos.

Junho 2020 • Testes internos deverão ter sido iniciados.

Julho 2020 • Contrato com o Network Service Provider foi assinado.

Outubro 2020 • Conclusão do software necessário.

Dezembro 2020
• Conclusão dos testes internos e configuração da conetividade.

• Testes de conetividade foram iniciados.
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Principais milestones para a comunidade bancária | 2021

Deadline Milestone

Fevereiro 2021
[antecipado um mês face ao

definido anteriormente]

Conclusão dos testes de conetividade e início dos testes de comunidade (end-to-

end).

Setembro 2021

Conclusão das atividades de teste (incluindo os testes de comunidade e os migration

dress rehearsals .

Conclusão das adaptações legais.

Conclusão da adaptação dos procedimentos operacionais.  

Conclusão da formação dos recursos humanos.

1 de outubro de 2021 Início das atividades de migração no ambiente de produção.

5 de novembro de 
2021 Conclusão das atividades de migração no ambiente de produção.

22 de  novembro de 

2021
Implementação em produção.
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Documentação relevante disponível:

• Enhanced list of key milestones

• Business Description Document v 1.0

• Versão 2.0 dos UDFS:

- Cover Note - User Detailed Functional Specifications v2.0

- User Detailed Functional Specifications v2.0 - Central Liquidity Management (CLM)

- User Detailed Functional Specifications v2.0 – Real-time gross settlement (RTGS)

• Information on how to access MyStandards

• MyStandards Links for CLM and RTGS message

• SWIFT MyStandards Readiness Portal

• SIA-COLT and SWIFT are awarded the ESMIG concession

• Maximum prices for connectivity to T2, T2S, TIPS and ECMS are now available

• Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway Concessions: 
https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=244&_ncp=1562600
673724.47030-1

• Documentação adicional disponível através do seguinte link.

• Pedidos de esclarecimento/questões poderão ser remetidos ao Banco de Portugal, através do e-mail
target2@bportugal.pt.
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https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/shared/docs/581cd-ami-pay-2019-05-14-item-3-t2-t2s-consolidation-enhanced-list-of-key-milestones.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/Business_Description_Document_v1.0.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/2019-07-01_clm-rtgs_udfs_v2_0_cover_note.pdf?36ae605c96d466e38915f409943c8e9e
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/2019-07-01_clm_udfs_v2_0.pdf?985196d604819b11510c1be1d01cd63c
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/2019-07-01_rtgs_udfs_v2_0.pdf?6a7bd7821c6afc052c38f675c56452ff
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/Information_on_how_to_access_T2_MyStandards.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/2019-07-01_clm-rtgs_udfs_v2_0_mystandards_links.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/2019-07-05_MyStandards_Readiness_Portals.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews190517.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews190708.en.html
https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=244&_ncp=1562600673724.47030-1
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/consolidation/profuse/html/index.en.html
mailto:target2@bportugal.pt
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