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Release 2.0 

Calendário

 Implementação em ambiente de testes: 23 de setembro de 2019.

 Implementação em ambiente de produção: 18 de novembro de 2019.

Alterações previstas: Implementação de cinco change requests (CR) e seis bugs.

Releases 2019

TIPS | Releases janeiro 2021
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Release 2.0 

Change requests

Releases 2019

Change Request (CR) Description

[TIPS-0001-URD] TIPS adoption of the EPC 

requirements for statistical information

Com a implementação deste CR, a plataforma TIPS e os seus participantes estarão em conformidade com os EPC 

requirements para a informação estatística sobre operações SCT Inst.

[TIPS-0007-SYS] Alignment of TIPS XSD specification 

to current EPC SCT Inst

Este CR visa aumentar o grau de conformidade da plataforma TIPS com a versão atual do documento EPC SCT Inst message 

specifications. 

[TIPS-0012-SYS] Alignment of TIPS to the revised 

EPC scheme

Este CR visa alinhar as TIPS Specifications com a seguinte documentação: (i) EPC004-16 2019 SCT Instant Rulebook v1.0; e 

(ii) EPC122-16 SCT Inst Interbank IG 2019 V1.0. 

[TIPS-0010-SYS] Routing Enhancement
Este CR permite que um Party no TIPS defina dois Party Technical Addresses distintos, um utilizado para as notifications e o 

outro para os reports.

[TIPS-0015-URD] Include TARGET2 Business Day in 

pacs.002

Este CR inclui a informação sobre o TARGET2 business day na mensagem Payment status report (pacs.002) enviada pelo

TIPS, tanto para o PSP emissor como para o PSP beneficiário, após a liquidação do pagamento imediato ou Recall.

TIPS | Releases janeiro 2021
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Release 2.0 

Bugs corrigidos 

Releases 2019

TIPS | Releases janeiro 2021

Bugs corrigidos Description

[PBI000000204894] Fields not allowed in TIPS V2.0 xsd
Com a resolução deste bug, campos como AT22 Beneficiary address deixam de ser permitidos na versão 2.0 dos TIPS xsd

schema files para recalls.

[PBI000000204819] Validation to be added for camt.053 Este bug visa implementar uma validação tanto para pull quanto para push modes das Outbound Liquidity Transfers.

[PBI000000205089] Optimisation of process Este bug visa implementar processos de manutenção dos party service-links no CRDM.

[PBI000000205055] Issue with TIPS CMB currency

different from EUR

Na criação de Credit Memorandum Balances no CRDM, o campo currency será desabilitado, uma vez que a moeda do CMB é

a mesma da TIPS DCA associada.

[PBI000000204541] Customer unable to add restrictions
No CRDM, os participantes não conseguem adicionar restrições. Para resolver a situação, um botão (+) será incluído de modo

a permitir a inclusão de restrições.

[PBI000000204196] AWAP issue No CRDM, os participantes não conseguem aprovar uma tarefa com estado “pending approval”.
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Release 2.5 

Calendário

 Implementação em ambiente de testes: 10 de abril de 2020.

 Implementação em ambiente de produção: 15 de junho de 2020.

Alterações previstas: Implementação de um change request (CR) e cinco bugs.

Releases 2020

janeiro de 2021TIPS | Releases
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Releases 2020

janeiro de 2021TIPS | Releases

Change Request (CR) Descrição

[TIPS-0013-URD] A2A debit notification camt.054 for 

outbound Liquidity Transfers

Implementação da possibilidade dos detentores de contas no TIPS receberem notificação de débito aquando da realização de

transferências de liquidez da conta no TIPS para a conta RTGS (no TARGET2).

Change requests (CR)

Bugs corrigidos

Bugs corrigidos Descrição

[PBI000000204957] Create Restriction functionality is 

enabled for the customer

Um participante conseguia criar uma restriction no CRDM – Common Reference Data Management, funcionalidade que deve

estar disponível apenas para o TIPS Operator.

[PBI000000205363] TIPS GUI: mapping of status 

'cancelled' for pacs.008

Quando a pacs.008 é rejeitada pelo beneficiário, é preenchido o error code CNOR. Nesta situação, deve ser introduzido o

estado ‘cancelled’ no GUI – Graphical User Interface,.

[PBI000000206022] Issues when performing static data 

changes

Correção de inconsistências detetadas no ecrã Data Changes, aquando de pesquisas por diferentes datas/estados de

alterações de dados estáticos.

[PBI000000206292] Visibility issues for privileges for 

CB user

Correção da situação em que um utilizador de Banco Central consegue visualizar privilégios atribuídos a outros Bancos

Centrais.

[PBI000000206297] camt.029 rejected with X001
Alinhamento do schema da camt.029 com o seu caso de negócio (refletindo o preenchimento correto do campo

‘PrivateIdentification’), de modo a evitar que a mensagem seja rejeitada com o error code X001.

Release 2.5 
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Release 3.0 

Calendário

 Implementação em ambiente de testes: 18 de outubro de 2020.

 Implementação em ambiente de produção: 23 de novembro de 2020.

Alterações previstas: Implementação de cinco change requests (CR).

Releases 2020

janeiro de 2021TIPS | Releases
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Release 3.0 

Change requests

Releases 2020

janeiro de 2021TIPS | Releases

Change Request (CR) Descrição

[TIPS-0001-URD] TIPS adoption of the EPC 

requirements for statistical information (Lot 2) [only 

relevante for Central Banks]

O TIPS Operator e os Bancos Centrais Nacionais do TARGET2 passam a poder fornecer informação estatística ao European

Payments Council (EPC) de acordo com as especificações deste último.

[TIPS-0002-URD] TIPS adoption of a Mobile Proxy 

Lookup (MPL) Service

O objetivo do MPL é possibilitar a um cliente de uma instituição participante no TIPS enviar ao seu Payment Service Provider

(PSP) um pagamento imediato que identifica o beneficiário através de uma proxy, em vez de um IBAN. Informação adicional

disponível em https://www.ecb.europa.eu/paym/target/tips/profuse/html/index.en.html)

[TIPS-0018-URD] Disclosure of the maximum amount 

in TIPS Directory
O objetivo deste CR é incluir na TIPS Directory a informação sobre o montante aceite pelo PSP em causa.

[TIPS-0019-URD] Alignment of TIPS specifications to 

the ERRATA, to the  2019 version 1.0 of the SCT Inst

customer to bank and Interbank IGs Version 1.0

Este CR visa alinhar as TIPS specifications com a versão 1.0 de 2019 dos SEPA Instant Credit Transfer (SCT) C2B/Interbank

Implementation Guidelines (IGs), publicados a 22 de novembro de 2018 e que entraram em vigor a 17 de novembro de 2019.

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/tips/profuse/html/index.en.html
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/document-library/implementation-guidelines/sepa-instant-credit-transfer-scheme-interbank
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Release 3.0 

Change requests

Releases 2020

janeiro de 2021TIPS | Releases

Change Request (CR) Descrição

[TIPS-0027-URD] Improve the informative content in 

the TIPS GUI (reduced scope)

Este CR visa aumentar o detalhe apresentado no ecrã ‘Query Payment transaction – Display screen’ do TIPS GUI. Os campos

a adicionar são os seguintes:

• Originator IBAN

• Originator name

• Beneficiary IBAN

• Beneficiary name

• Payment transaction end-to-end id

• Payment transaction remittance information

• Payment transaction local instrument code

• Payment transaction acceptance date and timestamp (as provided by the originator bank)

• Payment transaction date and timestamp received by TIPS

• Payment transaction date and timestamp sent by TIPS to beneficiary bank

• Payment confirmation date and timestamp received by TIPS (from beneficiary bank)

• Payment confirmation date and timestamp sent by TIPS to originator bank

Adicionalmente, serão incluídos os milésimos de segundo nos timestamps apresentados.
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