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COMUNICAÇÃO BCB - BASE DE DADOS DE CONTAS DO SISTEMA 
BANCÁRIO

A Lei n.º 36/2010, de 2 de Setembro, que alterou o artigo  79.º do Regime Geral das In-
stituições  de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF), estabeleceu a criação pelo 
Banco de Portugal de uma “base de contas bancárias existentes  no sistema bancário” 
para os fins consignados na Lei. O sistema de informação criado para recolher e 
armazenar a informação foi denominado BCB – Base de Dados de Contas do Sistema 
Bancário.

O modelo de comunicação baseia-se na transferência de ficheiros XML através  do canal 
BPnet do Banco de Portugal.

No período reservado ao carregamento inicial de informação devem ser comunicadas to-
das as contas existentes nos participantes que estejam abertas no dia de entrada em vig-
or da Lei n.º 36/2010. Posteriormente, devem ser reportadas mensalmente apenas as ac-
tualizações à informação guardada na base de dados.

Incluem-se neste reporte todos os tipos de conta, ou seja, contas de depósito bancário, 
contas de instrumentos financeiros, contas de abertura de crédito e contas de pagamen-
tos.

Neste contexto, a Audaxys vêm anunciar dispor de uma solução para dar reposta a este 
requisito operacional – BCB – sendo esta solução autónoma e integrável com os difer-
entes sistemas core existentes no mundo financeiro. Esta solução designa-se por Inter-
faces Services (IS) com inclusão das componentes BCB, de acordo com as exigências do 
Banco de Portugal.

Assim, a nossa solução IS (componente  da família  de aplicações da Audaxys para o Fin-
anciamento Especializado, nomeadamente Lease™, Credix™, Norma™ - que compõem 
o norma™ solutions) poderá ser equacionada como a sua solução para resolver esta 
obrigação legal.

Realçamos a competitividade da nossa solução, em virtude da mesma resultar do nosso 
vasto conhecimento e experiência nestas matérias. Aproveitamos para informar que, 
tratando-se  de Entidades Clientes das soluções de tratamento  de Financiamento Espe-
cializado da Audaxys, esta componente é fornecida ao abrigo dos contratos de ma-
nutenção dos nossos produtos, pelo que o acesso a este módulo é automático, nesses 
casos. As entidades que não utilizem as nossas soluções mencionadas no ponto anterior 
ou que não disponham de contratos de manutenção dessas soluções poderão ter acesso 



à funcionalidade proporcionada pelo Interfaces Services através da sua aquisição e integ-
ração.

O Interfaces Services tem como requisitos  técnicos, os seguintes:

Ambiente  Servidor  IBM AIX

- IBM JAVA Standard Edition Version 6

- IBM Informix  Dynamic Server Version 11.50

- Ambiente Cliente Microsoft Windows

- SUN JAVA Runtime Edition Version 6

Porque gostaríamos de prestar-lhe  esclarecimentos adicionais que esta temática encerra 
(integração com outras aplicações, seu funcionamento, tempo de disponibilização, etc.), 
colocamo-nos desde já à V. disposição através  do seguinte  contacto:  Amade Sulemane, 
através  do telefone 21.722.93.00 ou através do e-mail  amade.sulemane@audaxys.com.
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