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and Operations Management System

Instrução do Banco de Portugal n.º 10/2015
O Banco de Portugal disponibiliza um sistema de informação (COLMS), através do portal BPNet, para o
processamento das operações de política monetária do Eurosistema e das operações de Facilidade de
Liquidez de Contingência, para a gestão dos activos de garantia e para a gestão do crédito intradiário.
O COLMS é regulado pelas instruções n.º 7/2012, 54/2012 e 3/2015. As instituições que pretendam
aderir devem submeter um pedido de participação ao Banco de Portugal, ficando a adesão condicionada
ao preenchimento dos pressupostos de elegibilidade constantes da Instrução n.º 3/2015 e ao
preenchimento das condições técnicas e operacionais necessárias à sua participação, nomeadamente à
realização com sucesso dos testes que lhe forem exigidos.
A presente instrução entra hoje em vigor.
…

Instruction of Bank of Portugal 10/2015
The Bank of Portugal provides an information system (COLMS), through BPNet website, to process
Eurosystem monetary policy operations and contingent liquidity facility operations, in view of the
collateral and intraday credit management.
COLMS is regulated by Instructions no. 7/2012, 54/2012 and 3/2015. The institutions which intend to
adhere shall submit an application to the Bank of Portugal. The participation is conditioned to the
fulfillment of the eligibility requirements which arise from the Instruction no. 3/2015 as well as to the
technical and operational conditions, namely to the successful completion of the necessary tests.
The present instruction enters into force today.
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