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1. ECONOMIA E MERCADOS FINANCEIROS 
 

1.1. ENQUADRAMENTO INTERNACIONAL 
 
Contexto macroeconómico 
 
Em 2012 o crescimento da economia mundial voltou a abrandar, passando de 4,0 por cento para 
3,2 por cento, de acordo com as estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI), uma 
tendência observada tanto nas economias emergentes como nas economias mais avançadas, 
sobretudo no final de 2012. 
 
Nos EUA, a atividade económica cresceu 2,2 por cento em 2012, mais 0,4 pontos percentuais que 
no ano anterior. Não obstante a queda no consumo público, a procura interna contribuiu 
positivamente para o PIB, enquanto as exportações líquidas tiveram um contributo nulo, em linha 
com o verificado no ano anterior. No Japão, a atividade económica também registou alguma 
recuperação, com o produto a expandir 2 por cento (-0,6 por cento em 2011). 
 
Nos países emergentes, a economia tem dado sinais de arrefecimento nos últimos 2 anos, 
sobretudo no Brasil, onde o crescimento do PIB se fixou em apenas 0,9 por cento em 2012. Já na 
China, apesar de uma ligeira desaceleração, o produto cresceu 7,8 por cento. 
 
Na área do euro, foram tomadas medidas que permitiram a diminuição da perceção do risco de 
saída de estados membros da União Económica Monetária (UEM), como sejam os passos dados 
na direção da união bancária, a entrada em funcionamento do Mecanismo Europeu de 
Estabilidade (MEE), a adoção de medidas de correção do mecanismo de transmissão da política 
monetária por parte do Banco Central Europeu (BCE), o acordo alcançado para o segundo 
programa de assistência financeira à Grécia, ou as reformas estruturais e orçamentais encetadas 
ao nível de vários estados membros. Contudo, apesar do efeito positivo que estas medidas 
tiveram junto dos mercados financeiros no final de 2012, esta evolução não foi suficiente para 
sustentar a atividade económica ao longo do ano. A variação anual do PIB fixou-se em -0,6 por 
cento (menos 2 pontos percentuais que no ano anterior), uma vez que o contributo positivo da 
procura externa líquida não foi suficiente para compensar a deterioração acentuada da procura 
interna, que ainda está condicionada pela progressiva desalavancagem da economia. 
 
Gráfico 1 – Crescimento real do produto 

 
Fonte: FMI 

 
A taxa de desemprego na área do euro manteve em 2012 uma trajetória ascendente, atingindo 
11,4 por cento da população ativa (face a 10,2 por cento em 2011). Esta subida relativamente 
moderada do desemprego não expõe a evolução muito distinta que existiu nos estados membros, 
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sobretudo o seu aumento nos países periféricos, ao passo que nos países do centro o mercado de 
trabalho se manteve estável. 
 
Em 2012, a inflação na área do euro manteve-se relativamente estável e próximo do objetivo 
estabelecido pelo BCE, situando-se em 2,5 por cento (2,7 por cento em 2011). Em 2013, antevê-se 
que a inflação se situe abaixo de 2 por cento. 
 
Gráfico 2 – Evolução do nível geral de preços 

 
Fonte: Reuters e Eurostat 

 
As medidas de contenção orçamental e de reequilíbrio das finanças públicas que têm vindo a ser 
postas em prática pela maioria dos países da área do euro continuaram a contribuir para a 
redução do défice orçamental em 2012. De acordo com as estimativas do FMI, o défice terá 
diminuído para 3,6 por cento do PIB na área do euro e 8,5 por cento nos EUA, valores inferiores 
aos verificados em 2011 (4,1 e 10,0 por cento, respetivamente). 
 
Ainda assim, o processo de consolidação orçamental não evitou a persistência da trajetória de 
subida do rácio da dívida pública no PIB, que em 2012 atingiu 92,7 por cento na área do euro (88 
em 2011). 
 
Gráfico 3 – Dívida pública e défice orçamental em países selecionados da área do euro 
(em percentagem do PIB) 

 
Fonte: Comissão Europeia 

 
Em 2013, as principais instituições internacionais anteveem uma recuperação relativamente 
lenta da atividade económica mundial, sustentada sobretudo pela retoma gradual do comércio 
internacional. As principais fontes de incerteza prendem-se com: (i) o ritmo de recuperação da 
confiança na área do euro, que se guiará pela entrada em pleno funcionamento das medidas 
recentemente tomadas e contínuo reforço da estabilidade económica e financeira, e (ii) o acordo 
numa solução sustentável para a situação orçamental nos EUA. 
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Mercados Financeiros 
 
A política monetária revelou-se essencial na promoção da liquidez e na tentativa de recuperação 
da atividade económica. Nos EUA, a Reserva Federal (Fed) manteve a taxa dos fed funds no 
intervalo compreendido entre 0-0,25 por cento, antecipando que as taxas se manterão 
excecionalmente baixas até 2015. Adicionalmente, a Fed continuou a usar medidas quantitativas 
de estímulo económico, anunciando o terceiro programa de compra de dívida hipotecária titulada 
(QE3), num montante de USD 40 mil milhões por mês. Juntamente com a operação Twist (que 
durou desde o final de 2011 até dezembro de 2012), os dois programas somaram cerca de 
USD 85 mil milhões por mês de compras de títulos de longo-prazo ao balanço da Fed. 
 
Na área do euro, depois do anúncio ainda no final de 2011 de duas operações principais de 
refinanciamento com um prazo de 3 anos (LTRO), o BCE anunciou medidas adicionais de 
promoção da liquidez, tendo aprovado critérios de elegibilidade nacionais e flexibilizado a 
aceitação de outros créditos como colateral em operações de financiamento do Eurosistema. A 
política monetária manteve-se acomodatícia, de acordo com as expetativas de inflação moderada 
no médio-prazo, tendo o BCE inclusivamente descido a taxa de referência em julho de 2012, de 1 
para 0,75 por cento (o nível mais baixo historicamente). 
 
Para além disso, o Presidente do BCE assumiu que o Conselho de Governadores estava preparado 
para tomar as medidas necessárias para garantir a estabilidade da UEM e corrigir o mecanismo 
de transmissão da política monetária. Neste contexto, na reunião de 6 de setembro de 2012, o 
BCE anunciou um novo programa de Transações Monetárias Definitivas (na sigla inglesa OMT – 
Outright Monetary Transactions), através do qual o BCE poderá comprar títulos de dívida pública 
de países da área do euro, no sentido de estabilizar mercados que se encontrem disfuncionais. Ao 
contrário do programa anterior (SMP – Securities Market Programme), o OMT não tem nenhum 
limite pré-estabelecido e o BCE não assume um estatuto de credor preferencial, mas para se 
candidatar a este programa os países têm de estar sujeitos a alguma forma de condicionalidade e 
de ter acesso completo ao mercado primário de dívida pública. 
 
Adicionalmente, os ministros das finanças da União Europeia chegaram a acordo para a criação 
de um supervisor bancário único em dezembro de 2012, com o objetivo de estabilizar o sistema 
financeiro e de limitar os efeitos de contágio entre dívida soberana e dívida bancária em cada 
país. Deste modo, a partir de meados de 2014 todos os bancos cujos ativos ultrapassem 
EUR 30 mil milhões ou 20% do PIB do seu país ficarão diretamente dependentes da supervisão 
do BCE, enquanto os restantes bancos europeus continuarão a ser fiscalizados pelos bancos 
centrais nacionais. 
 
Estas decisões contribuíram para uma redução significativa da aversão ao risco no mercado 
monetário interbancário ao longo de 2012, pelo que as taxas Euribor apresentaram uma evolução 
descendente em todos os prazos, sobretudo após a descida de taxas do BCE. Face a 2011, a 
Euribor a 3 meses diminuiu 120 pontos base, tendo-se fixado em 0,2 por cento no final de 2012. A 
descida acentuada das taxas Euribor teve um impacto favorável na taxa de juro implícita na 
dívida pública portuguesa, quer pela redução dos juros de alguns empréstimos com taxa variável 
(sobretudo CA, mas também alguns MTN), quer pelo impacto positivo da evolução do mercado 
primário de BT (ver secção 4.2). 
 
O comportamento da curva swap na área do euro foi semelhante, com as taxas a registarem um 
movimento descendente gradual ao longo de 2012. A descida foi mais acentuada do que o 
observado nos títulos de dívida pública alemã, sobretudo na segunda metade do ano, refletindo 
também a menor aversão ao risco dos investidores neste período, com especial destaque para os 
prazos mais curtos. Na maturidade dos 2 anos, por exemplo, o diferencial entre a taxa swap e a 
yield do Bund diminuiu de cerca de 120 para menos de 40 pontos base, com a taxa a fixar-se 
próximo de 0,4 por cento no final do ano. 
 
Esta evolução foi acompanhada por uma maior estabilização do mercado obrigacionista nos 
países do centro, muito embora o movimento de “flight-to-quality” tenha continuado durante 
grande parte do ano, o que se traduziu em novos mínimos de taxas de juro ao longo de todo o 
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espectro de maturidades. Na Alemanha, em particular, as taxas a 10 anos atingiram um valor 
próximo de 1 por cento em julho, situando-se em 1,3 por cento no final do ano (menos 53 pontos 
base do que no final de 2011) e os títulos a 2 anos registaram mesmo taxas de rendibilidade 
negativas durante grande parte do ano. Nos EUA a trajetória foi muito semelhante, continuando a 
registar-se uma descida das yields, com uma ligeira tendência de redução da inclinação da curva 
de rendimentos. 
 
Gráfico 4 – Taxas de rendibilidade de títulos de dívida pública na Alemanha e EUA 

 
Fonte: Reuters 

 
No mercado cambial, o euro apresentou um comportamento diverso ao longo de 2012, mantendo 
na primeira metade do ano a tendência de depreciação que se verificava desde meados de 2011, 
mas invertendo esta trajetória na segunda metade do ano, em conformidade com uma redução da 
aversão ao risco e estabilização dos mercados de dívida soberana. Assim, entre o final de 2011 e 
de 2012 o EUR/USD e o EUR/GBP não registaram uma variação significativa, terminando o ano a 
cotar em 1,33 e 0,82, respetivamente. Já em relação à moeda japonesa, o euro registou uma 
apreciação assinalável de aproximadamente 15%, fechando o ano com uma cotação de 114,1 que 
compara com 99,4 no final de 2011. 
 
Gráfico 5 – Evolução das taxas de câmbio 

 
Fonte: Reuters 

 
Desta forma, a moeda europeia registou uma apreciação de aproximadamente 2% face ao SDR, 
cabaz de moedas em que estão denominados os empréstimos do FMI, o que contribuiu para 
reduzir o stock de dívida valorizado em euros em cerca de EUR 394 milhões (ver secção 4.1). 
 
 
 

1.2. ECONOMIA PORTUGUESA 
 
Em Portugal, a atividade económica voltou a ser fortemente influenciada pelo contexto de 
emergência financeira suportado pelo PAEF, que apesar de incluir medidas estruturais que 
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poderão ser geradoras de crescimento económico sustentado e emprego no médio e longo prazo, 
tem inevitavelmente um impacto negativo no curto prazo. 
 
Em 2012, o impacto recessivo das condições financeiras adversas e das medidas de correção dos 
desequilíbrios macroeconómicos resultou numa queda expressiva da procura interna (-6,7 por 
cento). Este efeito foi acentuado pela deterioração da conjuntura macroeconómica internacional, 
em particular na área do euro, que se traduziu num menor contributo da procura externa líquida, 
que ainda assim se situou em 4 por cento (4,6 por cento em 2011). Tendo em consideração a 
estimativa preliminar do INE, o PIB terá caído 3,2 por cento em 2012, depois de -1,6 por cento no 
ano anterior. 
 
Gráfico 6 – Crescimento económico em Portugal 

Fonte: Eurostat, Banco de Portugal e Ministério das Finanças 

 
A forte contração da procura interna refletiu-se numa contínua deterioração do mercado de 
trabalho, com a taxa de desemprego a aumentar de 12,7 por cento da população ativa em 2011, 
para 15,7 por cento em 2012 (atingindo mesmo um máximo de 16,9 por cento no 4º trimestre). 
 
Por outro lado, é de salientar a diminuição substancial nos custos unitários do trabalho registada 
nos últimos anos, de que resultou uma melhoria da competitividade-preço da economia 
portuguesa face à área do euro de aproximadamente 9 pontos percentuais entre 2008 e 2012. 
 
Gráfico 7 – Mercado de trabalho em Portugal 

Fonte: INE e BCE 

 
A forte queda da procura também se fez notar na evolução dos preços, com a taxa de inflação 
média anual a reduzir-se de 3,6 por cento em 2011 para 2,8 por cento em 2012. Este valor foi 
ainda assim superior ao observado na área do euro, devido sobretudo ao aumento do IVA num 
sub-conjunto alargado de bens em 2011 e 2012. Em 2013, à medida que o efeito dessas 
alterações se vai dissipando, a inflação deverá reduzir-se de forma mais significativa, fixando-se 
em níveis inferiores ao observado na área do euro. 
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A queda da procura interna e o aumento significativo das exportações em 2012 permitiu que a 
economia portuguesa apresentasse, pela primeira vez desde o início dos anos 1990, um saldo 
positivo da balança corrente e de capital, que se traduziu numa capacidade líquida de 
financiamento de 0,4 por cento do PIB, o que compara com uma necessidade de financiamento de 
5,6 por cento do PIB em 2011 e 9 por cento em 2010. Esta evolução foi sobretudo explicada por 
uma melhoria do saldo da balança de bens e serviços, que apesar de deficitário, passou a 
representar apenas -0,5 por cento do PIB em 2012 (-10,1 por cento em 2008). Como se poderá 
também observar, este processo de ajustamento foi refletido em todos os setores institucionais 
da economia. 
 
Gráfico 8 – Contas externas em Portugal 

  

Fonte: INE 

 
Em 2011 e 2012, a política orçamental refletiu a estratégia de consolidação orçamental acordada 
no âmbito do PAEF, e avaliada trimestralmente, de que resultou um ajustamento do défice 
estrutural estimado em 4,6 pontos percentuais do PIB potencial (de 8,8 em 2010 para 4,2 em 
2012 por cento) e uma correção do saldo primário estrutural de 6,2 pontos percentuais (de um 
défice de 6 por cento em 2010, para um saldo positivo de 0,2 por cento). 
 
Até 2012, o ajustamento estrutural primário foi sobretudo alcançado através de medidas de 
consolidação do lado da despesa, com especial destaque para a redução da despesa com pessoal e 
da despesa de capital. Deve salientar-se ainda o progresso significativo da restruturação do Setor 
Empresarial do Estado (SEE), onde foi possível restabelecer o equilíbrio operacional no final do 
ano, bem como a consolidação alcançada ao nível da Administração Local e Regional, com 
especial impacto na Região Autónoma da Madeira, graças à implementação de um Programa de 
Assistência Económica e Financeira próprio (PAEF-RAM) que visa garantir a sustentabilidade das 
finanças públicas e restaurar a capacidade de financiamento da Região. 
 
Não obstante o esforço de ajustamento estrutural ter sido distribuído de forma equilibrada pelos 
últimos 2 anos, a evolução do défice orçamental aprovado pelas autoridades estatísticas para 
efeitos do PDE teve uma evolução mais irregular, decorrente de operações de cariz temporário 
que afetaram tanto a receita como a despesa. Com efeito, se no primeiro ano o défice se reduziu 
de 9,8 para 4,4 por cento do PIB – graças em grande medida à obtenção de receita extraordinária 
resultante da transferência dos fundos de pensões dos bancos nacionais para o sistema de 
segurança social público, que ascendeu a cerca de 3,5 pontos percentuais do PIB –, em 2012 o 
défice para efeitos de PDE subiu para 6,4 por cento, uma vez que incluiu algumas despesas 
extraordinárias, nomeadamente o aumento de capital da Caixa Geral de Depósitos, ou a 
reclassificação da conversão em empréstimo de suprimentos da Parpública à Sagestamo. 
Excluindo medidas extraordinárias, o défice reduziu-se de 9,2 por cento em 2010, para 7,4 por 
cento em 2011 e 5,8 por cento em 2012. 
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Gráfico 9 – Finanças públicas em Portugal 

  
Fonte: Comissão Europeia 

 
Em 2012, a dívida bruta das Administrações Públicas (AP) manteve uma trajetória de subida, 
estimando-se que tenha atingido 123,6 por cento do PIB, o que compara com 108,3 por cento em 
2011. Deve salientar-se, no entanto, que o aumento da dívida bruta observado nos últimos 2 anos 
é em parte justificado por uma melhoria da posição de Tesouraria da Administração Central (AC), 
que alcançou no final de 2012 um valor de, aproximadamente, 10 pontos percentuais do PIB, i.e. 
excluindo depósitos da AC, a dívida pública fixou-se em 113,6 por cento do PIB. Para os próximos 
anos, antecipa-se uma estabilização do rácio da dívida no PIB, que deverá atingir um pico 
próximo de 124 por cento em 2014. 
 
Em 2012, as necessidades de financiamento do Estado foram também fortemente influenciadas 
pelo processo de recapitalização do sistema bancário, num total de EUR 6,15 mil milhões: 
EUR 4,5 mil milhões para recapitalizar dois bancos privados (BCP e BPI) – com financiamento 
direto do montante de EUR 12 mil milhões do PAEF consignado para o efeito –, e EUR 1,65 mil 
milhões para recapitalizar o banco público CGD. Estas operações permitiram que os bancos 
portugueses cumprissem o requisito de rácios de capital superiores a 10% definido pela 
European Banking Association (EBA). 
 
 
 

1.3. MERCADO DE DÍVIDA PÚBLICA 
 
Na primeira metade de 2012, o comportamento do mercado de dívida pública continuou a ser 
dominado pela crise da dívida soberana em alguns países periféricos da área do euro, com os 
spreads a 10 anos de Espanha e Itália a registarem novos máximos acima de 500 pontos base em 
meados de julho. Pelo contrário, a tendência de evolução das taxas de juro em Portugal e na 
Irlanda foi favorável desde o início do ano (mais corretamente desde fevereiro, no caso 
português), refletindo o cumprimento sucessivo das metas impostas pelos respetivos programas 
de ajustamento e também o final do ciclo de downgrades das agências de rating. Na segunda 
metade do ano, no seguimento sobretudo das declarações do Presidente do BCE, manifestando a 
intenção de desenvolver todos os esforços necessários garantir a estabilidade da moeda única, os 
spreads de todos os países periféricos apresentaram uma trajetória de descida significativa, pelo 
que, no final do ano, o diferencial face ao Bund se situava em todos os casos abaixo do observado 
no final de 2011. 
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Gráfico 10 – Spreads de soberanos da área do euro face ao Bund alemão 
(títulos de dívida pública a 10 anos) 

 
Fonte: Reuters 

 
O ano iniciou-se com uma melhoria substancial do sentimento no mercado de dívida pública 
europeia, em resultado das operações de injeção de liquidez do BCE com um prazo alargado de 3 
anos (LTRO) ocorridas em dezembro de 2011 e fevereiro de 2012, que foram aproveitadas pelos 
bancos europeus para adquirir títulos de dívida de soberanos da área do euro, a utilizar como 
colateral nas operações com o BCE. 
 
O programa tinha um duplo objetivo: por um lado permitir às instituições financeiras 
refinanciarem-se a taxas competitivas e desta forma fomentar a intermediação de concessão de 
crédito à economia; por outro, promover uma estabilização do mercado secundário de dívida 
soberana, o que de facto foi alcançado, com os spreads de Irlanda, Itália e Espanha face à 
Alemanha a reduzirem-se de forma significativa no 1º trimestre, verificando-se que foram 
precisamente estes os países que mais terão utilizado este instrumento como fonte de 
financiamento da dívida soberana. 
 
Gráfico 11 – Financiamento do BCE e compras de obrigações soberanas em países 
selecionados da área do euro 

 
Fonte: BCE e bancos centrais nacionais 

 
O sistema bancário europeu participou ativamente nas duas operações, tendo aproveitado, por 
um lado, para alargar o prazo de exposição ao BCE (trocando MRO ou LTRO com prazos mais 
reduzidos de 3 meses, por estas operações a 3 anos), por outro para aumentar o financiamento 
líquido junto do BCE, com destaque particular para a segunda operação, que canalizou 
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EUR 529,5 mil milhões de euros em empréstimos de baixo custo para cerca de 800 bancos 
europeus. 
 
Os bancos portugueses recorreram ao primeiro LTRO de forma muito limitada, tendo aproveitado 
sobretudo para alargar a maturidade das operações existentes e não tendo o sistema financeiro 
português realizado compras líquidas de OT por altura desta operação. Já na segunda operação, 
observou-se um aumento de cerca de EUR 10 mil milhões na exposição dos bancos portugueses 
ao BCE, a que não terá sido alheio o facto das autoridades europeias terem levantado a indicação 
de convergência para um financiamento junto do BCE inferior a 10 vezes o montante das 
reservas mínimas, o que deu mais liberdade às instituições financeiras portuguesas para usar o 
LTRO. Mais ainda, as alterações relativas à colateralização junto do Eurosistema permitiram aos 
bancos portugueses alargar a pool de colaterais. Ainda assim, um dos principais contributos que 
levou ao aumento da utilização da LTRO por parte do sistema bancário português foi a 
participação dos bancos estrangeiros com sucursais em Portugal. 
 
Gráfico 12 – Financiamento do BCE ao sistema financeiro 

 
Fonte: BCE e Banco de Portugal 

 
O primeiro trimestre ficou também marcado pela aprovação do segundo plano de assistência 
financeira à Grécia (em fevereiro), que foi acompanhado por uma operação de restruturação de 
dívida pública com perdas para os credores privados (processo que ficou conhecido como PSI – 
Private Sector Involvement). O processo foi desencadeado pela aprovação no Parlamento grego da 
aplicação retroativa de CAC (Collective Action Clauses) sobre os títulos de dívida pública sujeitos à 
lei nacional, o que tornou possível a aprovação por parte de 2/3 do total dos participantes em 
assembleia, em que estivessem representados os detentores de pelo menos 50% do valor 
nominal da dívida, como condição suficiente para forçar a totalidade dos detentores dos títulos a 
aceitar uma troca. 
 
A aceitação das condições de oferta anunciadas pelas autoridades gregas (com uma elevada 
participação – cerca de 96%, incluindo a utilização de CAC para alguns dos instrumentos) 
representou a materialização de perdas do valor nominal dos títulos de dívida grega em valores 
acima de 50% (cerca de 75% em termos de valor atualizado líquido). Em compensação, uma 
parte do valor nominal da dívida (15%) adicionada dos juros corridos e não pagos até 24 de 
Fevereiro foram trocados por títulos do FEEF com maturidades até 2 anos, e o restante (31.5%) 
por novas obrigações gregas com maturidades entre 11 e 30 anos e um warrant indexado ao 
crescimento do PIB a 30 anos. 
 
Apesar da elevada adesão, seguiram-se meses de instabilidade e incerteza, geradas também pela 
incapacidade de formação de um Governo estável, pelo que o mercado começou a descontar a 
possibilidade de uma eventual saída da Grécia da área do euro. 
 
Com a entrada no segundo trimestre, o otimismo decorrente da maior liquidez gerada pelas 
operações LTRO foi-se desvanecendo, à medida que ressurgiam incertezas relativas ao 
crescimento da área do euro, à sustentabilidade financeira dos seus Governos e dos seus bancos, 
e à própria estabilidade política da própria UEM.  
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Neste período, em paralelo à agitação em torno da Grécia, o Governo espanhol encerrou 
negociações com as autoridades europeias de um plano de assistência financeira para 
recapitalização do seu sistema bancário, muito penalizado pelo aumento do crédito mal parado e 
pela desvalorização do mercado imobiliário. 
 
Simultaneamente, tanto Espanha como Itália sofreram novos downgrades de rating, o que 
espoletou uma nova trajetória de subida dos spreads nestes países, tendo atingido novos 
máximos acima de 500 pontos base em meados de julho. Embora afetadas por esta envolvente, as 
OT mantiveram neste período uma tendência de redução de taxas no mercado secundário. 
 
Gráfico 13 – Ratings na área do euro 
(média das agências Fitch, Moody’s e S&P) 

 
Fonte: Bloomberg 

 
Foi, neste contexto, que o BCE avançou inicialmente para a compra de obrigações de Itália e 
Espanha ao abrigo do SMP, assim que o contágio elevou as yields das obrigações italianas a 10 
anos acima de 7%. 
 
Em julho, o BCE adotou uma postura mais agressiva, tendo em primeiro lugar reduzido as taxas 
diretoras em 25 pontos base, e posteriormente afirmado que usaria todos os instrumentos 
disponíveis para evitar o colapso da moeda única, o que melhorou substancialmente o 
sentimento em relação à dívida dos países periféricos. Esta afirmação foi reforçada na reunião do 
BCE de setembro, com o anúncio do novo programa de compra de dívida soberana em mercado 
secundário (OMT), que surgiu em paralelo com o terceiro programa de quantitative easing 
(medidas quantitiativas) por parte da Fed. Como referido, esta nova posição do BCE teve um 
impacto muito positivo, registando os spreads de todos os países designados periféricos uma 
redução consistente até final do ano. 
 
A evolução do mercado português, em particular, foi um pouco diferente na primeira metade do 
ano, uma vez que ficou sobretudo marcada pelo anúncio, a 13 de janeiro, do downgrade para 
speculative grade por parte da S&P. Uma vez que já em 2011 tanto a Fitch quanto a Moody’s 
tinham colocado a dívida portuguesa num patamar inferior a investment grade, este anúncio 
redundou na exclusão de Portugal dos principais índices de dívida pública e consequente venda 
forçada de alguns investidores, o que justificou o desempenho negativo da dívida portuguesa em 
janeiro. 
 
O downgrade de janeiro culminou na intensificação do alargamento do spread OT-Bund, bem 
como na deterioração dos bid-offer spreads e turnover dos títulos de dívida pública portuguesa 
em mercado secundário. O risco de incumprimento das responsabilidades estava explicitamente 
refletido no mercado secundário das OT, quer pela yield curve invertida, quer pela curva de 
preços cujos constituintes com maturidades superiores a 2017 descontavam uma elevada 
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probabilidade de default da dívida portuguesa (curva flat a partir dessa maturidade, com preços 
inferiores a 50%). 
 
Gráfico 14 – Evolução da rendibilidade e do preço das OT em mercado secundário em 2012 

  
Fonte: Bloomberg 

 
Estes acontecimentos refletiram-se quer no volume quer na posição (do lado comprador ou 
vendedor) das transações de mercado secundário. Como referido, após o downgrade pela S&P, 
muitos investidores com restrições de rating e/ou com linhas orientadoras de replicação de 
benchmarks (índices de referência) foram forçados a reduzir a sua exposição a Portugal. A 
exceção foram alguns hedge funds e outros investidores qualificados, sobretudo dos EUA, com 
maior propensão para assumir risco em troca de yields elevadas e com mandatos de gestão mais 
flexíveis. 
 
Simultaneamente, os bancos portugueses aproveitaram para reforçar as suas carteiras, uma vez 
que as OT são elegíveis para entrega como colateral do LTRO e MRO ao BCE e apresentavam 
rendibilidades elevadas que permitiam compensar o custo das operações de recapitalização. 
 
A partir de fevereiro, a entrada de novos investidores e a maior exposição dos bancos 
domésticos, a que não terá sido alheio o cumprimento da maioria das medidas do PAEF, suportou 
uma forte recuperação do mercado de dívida pública portuguesa, em contra-ciclo com o que 
sucedia em Espanha ou Itália, trajetória que foi posteriormente reforçada pela intervenção do 
BCE na segunda metade do ano. 
 
No conjunto do ano, a dívida portuguesa foi mesmo a que observou uma performance mais 
positiva, com um estreitamento de quase 900 pontos base de swap spreads nos 5 anos e cerca de 
500 pontos base nos 10 anos. Da mesma forma os Credit Default Swaps (CDS) a 5 e 10 anos 
estreitaram 644 e 380 pontos base, respetivamente. 
 
Quadro 1 – Evolução anual de spreads de países selecionados da área do euro face à taxa 
swap 

  Swap spread 5 anos (p.b.) Swap spread 10 anos (p.b.) 

  28/12/2012 Dif 2012 28/12/2012 Dif 2012 

Alemanha -47 49 -26 27 

Bélgica -3 -142 48 -127 

Espanha 325 87 366 103 

França -15 -36 42 -37 

Irlanda 246 -327 n.a. n.a. 

Itália 253 -152 292 -151 

Portugal 425 -895 532 -504 
Fonte: Bloomberg 
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Quadro 2 – Evolução anual dos CDS 

 
Diferença entre final de 

2011 e 2012 (p.b.) 

 
5 anos 10 anos 

Alemanha -62 -39 

Espanha -98 -36 

Itália -219 -162 

Irlanda -507 -466 

Portugal -644 -380 
Fonte: Bloomberg 

 
O aumento da confiança dos investidores em Portugal e o afastamento dos receios de um PSI 
refletiu-se numa maior liquidez no mercado secundário face ao verificado no final de 2011 e 
início de 2012, quando o nível de risco era percebido como mais elevado. Mais ainda, registou-se 
uma gradual normalização do funcionamento do mercado secundário, nomeadamente no volume 
diário transacionado e no estreitamento do bid-offer spread. 
 
Gráfico 15 – Indicadores de liquidez do mercado secundário em Portugal 

  
Fonte: HRF reportados pelos OEVT, MTS, BrokerTec, eSpeed, e Bloomberg 
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2. FINANCIAMENTO DO ESTADO PORTUGUÊS 
 

2.1. ESTRATÉGIA DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESA 
 
A emissão e gestão da dívida pública está subordinada aos princípios definidos na Lei Quadro da 
Dívida (Lei n.º 7/98, de 3 de Fevereiro), devendo assegurar o financiamento requerido pela 
execução orçamental de forma a minimizar os custos diretos e indiretos numa perspetiva de 
longo prazo e a garantir a sua distribuição de forma equilibrada pelos vários orçamentos anuais, 
evitando uma excessiva concentração temporal das amortizações e uma exposição a riscos 
excessivos. 
 
Naturalmente, nos últimos 2 anos, a estratégia tem sido fortemente condicionada pelos 
desembolsos do PAEF, que constituíram a maior parcela do financiamento obtido em 2011 e 
2012, a larga distância dos restantes instrumentos. Não obstante as condições de financiamento 
destes empréstimos estarem definidas de forma independente das decisões do IGCP, deve 
salientar-se que, ao longo de 2012, elas evoluíram de forma muito favorável, seja pelo primeiro 
alargamento das maturidades dos empréstimos da UE (de 7,5 anos para 12,5 anos no caso do 
MEEF e 15 anos no caso dos novos empréstimos do FEEF), seja pela redução das taxas de juro, 
tanto dos empréstimos com taxa variável (FMI e FEEF), como das novas emissões a taxa fixa do 
MEEF. Neste sentido, o maior peso destes instrumentos no stock de dívida direta do Estado 
favoreceu os indicadores de custo e risco que norteiam a gestão da dívida. 
 
A estrutura do stock da dívida direta do Estado no final de 2012 reflete precisamente o grande 
aumento do peso dos empréstimos do PAEF, que passaram a representar aproximadamente 1/3 
do total de dívida (21 por cento no final de 2011). Para além do PAEF, apenas os BT aumentaram 
o seu peso relativo, ao passar de 7 para 9 por cento, refletindo o primeiro passo na estratégia de 
regresso aos mercados, uma vez que, em 2012, foram gradualmente retomadas as emissões de 
prazos superiores a 6 meses e foram inclusivamente lançadas linhas a 18 meses, com o stock de 
BT no final do ano a aumentar cerca de EUR 5 mil milhões face a 2011. 
 
Gráfico 16 – Estrutura do stock de dívida por tipo de instrumento 

 
Fonte: IGCP 

 
No entanto, o ano de 2012 foi também importante no planeamento de uma estratégia de regresso 
ao mercado de dívida de médio e longo prazo, que se prevê possa ser consolidada em 2013. A 
estratégia passa sobretudo por conquistar uma nova base de investidores para a dívida pública 
portuguesa, tendo em consideração os constrangimentos inerentes ao facto da República ter 
agora um rating sub-investment grade. Neste contexto, torna-se crucial procurar ativamente 
novos investidores, em novos mercados, de forma a substituir a base de investidores tradicional, 
que foi, em grande medida, forçada a reduzir, ou mesmo fechar, as suas posições em dívida 
portuguesa, no seguimento dos sucessivos downgrades do rating da República Portuguesa. Com 
efeito, nos primeiros oito meses do ano registou-se uma redução líquida da dívida detida por 
não-residentes (setor não oficial), a um ritmo de mais de EUR 1.000 milhões por mês. 
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Gráfico 17 – Volume líquido de transações de OT por destino geográfico 

 
Fonte: HRF reportados pelos OEVT 

 
A partir de setembro, porém, começou a observar-se a tendência contrária, com investidores 
norte-americanos e ingleses (maioritariamente hedge funds e gestores de fundos) a tomarem 
posições relevantes no mercado de dívida pública portuguesa de médio e longo prazo e a 
revelarem apetite por uma eventual emissão de dívida no mercado primário. 
 
A este respeito, o IGCP adotou uma estratégia prudente, que compreende a preparação do 
regresso de forma gradual. O primeiro passo consistiu na realização de uma operação de troca 
sobre a OT Set 2013, que permitiu reduzir de forma significativa a pressão sobre o programa de 
financiamento do ano seguinte. Assim, o IGCP garantiu a margem de manobra necessária para 
escolher o melhor momento para lançar uma nova emissão (o que na verdade veio a ocorrer já no 
início de 2013). 
 
Neste processo é crucial estabelecer contactos com o maior número de investidores possível, 
divulgando oportunidades de investimento em Portugal e fornecendo de forma contínua o 
máximo de informação disponível sobre os sucessos e riscos inerentes ao processo de 
ajustamento da economia portuguesa, de forma a diversificar a nova base de investidores. 
 
Concomitantemente, o IGCP tem também procurado restabelecer a sua base de investidores no 
mercado de retalho interno, sendo de realçar a alteração das condições de remuneração dos CA, 
que entrou em vigor em setembro de 2012 e permitiu limitar os elevados reembolsos deste 
instrumento, que se vinham observando de forma consistente, sobretudo desde meados de 2011. 
 
Por fim, deve ser também destacado o aumento significativo dos saldos de disponibilidades de 
tesouraria, um resultado que, embora aparentemente contrário ao objetivo que norteou a decisão 
de centralizar no IGCP a Tesouraria Central do Estado em 2007, se justifica no contexto de 
incerteza atual. Ainda que a manutenção de saldos de tesouraria elevados possa, numa análise ex-
post, redundar num aumento do custo de financiamento da República, esse aumento não pode ser 
dissociado da redução do risco inerente a falhar algum pagamento. Assim, o pré-financiamento e 
constituição de reservas de liquidez é uma estratégia que se revela prudente, dada a incerteza 
sobre a capacidade de acesso ao mercado a todo o momento. É, aliás, uma estratégia que ficou 
explicitamente consagrada na revisão da Lei do Enquadramento Orçamental de 2011 (ver “Caixa 
– Nova Lei de Enquadramento Orçamental: perspetiva plurianual” do Relatório Anual de 2011) e 
que tem também sido adotada por outros soberanos, sobretudo nas circunstâncias atuais. 
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CAIXA: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PARTICIPANTES NO MERCADO DE DÍVIDA 

PÚBLICA PORTUGUESA 
 
Apesar do financiamento em mercado primário se ter concentrado, no ano de 2012, em 
leilões de BT, é importante manter uma análise da prestação dos primary dealers enquanto 
canal de distribuição do mercado primário e de fornecedores de preços de referência e 
liquidez em mercado secundário. 
 
O grupo de OEVT não se alterou ao longo de 2012 – 2 bancos domésticos em 18 – sendo de 
destacar a performance dos seguintes operadores: 
 
Quadro 3 – OEVT com melhor desempenho em 2012 

1 Banco Espirito Santo, SA 

2 Barclays Bank, plc 

3 Deutsche Bank, AG 

4 Caixa Banco de Investimento, SA 

5 Morgan Stanley & Co International 
Fonte: IGCP 

 
Já para o grupo de EBT entrou o Banco BPI S.A. em 2012, passando o grupo a incluir 4 
bancos domésticos num total de 19 especialistas neste segmento de mercado. Em 2012 
destaca-se a performance dos seguintes EBT: 
 
Quadro 4 – EBT com melhor desempenho em 2012 

1 Caixa Geral de Depósitos, SA 

2 Société Générale 

3 Banco Espirito Santo, SA 

4 Millenniumbcp 

5 Banco Santander 
Fonte: IGCP 

 
 
 

2.2. NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO 
 
Em 2012, as necessidades líquidas de financiamento do Estado, apuradas na ótica da 
contabilidade pública, foram cerca de EUR 18,0 mil milhões, dos quais EUR 8,9 mil milhões 
representam o défice orçamental do subsetor Estado em contabilidade pública e EUR 7,1 mil 
milhões se destinaram a aquisição líquida de ativos financeiros, com destaque para empréstimos 
a empresas públicas, capitalização da CGD e parcela de Portugal no capital do MEE. 
 
Ao longo de 2012 foi ainda reforçado o fundo de suporte à recapitalização do sistema bancário 
privado num total de EUR 7 mil milhões. Tendo em consideração o depósito de 
EUR 1.000 milhões formado ainda em 2011, o Estado Português já recebeu EUR 8 mil milhões do 
total de EUR 12 mil milhões que ficou consignado ao reforço da estabilidade financeira no âmbito 
do PAEF. Deste montante, EUR 4,5 mil milhões foram utilizados ainda em 2012 na recapitalização 
do BCP e BPI (tendo o segundo reembolsado EUR 300 milhões até final do ano), pelo que no final 
de 2012 restava ainda uma parcela de EUR 3,5 mil milhões depositada numa conta dedicada no 
Banco de Portugal. Excluindo esse montante, o saldo de financiamento disponível para exercícios 
seguintes situou-se em cerca de EUR 6,3 mil milhões. 
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Quadro 5 – Necessidades de financiamento em 2011 e 2012 

 (EUR milhões) 2011 2012 E 

1. NECESSIDADES LÍQUIDAS DE FINANCIAMENTO  13.277 18.034 

Défice Orçamental 7.044 8.896 

Aquisição líquida de ativos financeiros (exceto privatizações e reforço da 
estabilidade financeira) 6.833 7.146 

Reforço da estabilidade financeira (1) 0 4.200 

Receita de privatizações (-) (2) 600 2.208 

2. AMORTIZAÇÕES E ANULAÇÕES (Dívida Fundada) 39.732 36.819 

Certificados de Aforro + Certificados do Tesouro 4.820 2.229 

Dívida de curto prazo em euros 25.321 17.985 

Dívida de médio e longo prazo em euros 9.592 16.485 

Dívida em moedas não euro 305 429 

Fluxos de capital de swaps (líq.) -306 -309 

3. NECESSIDADES BRUTAS DE FINANCIAMENTO (1. + 2.) 53.009 54.853 

4. FONTES DE FINANCIAMENTO 60.683 64.606 

Saldo de financiamento de Orçamentos anteriores 94 7.674 

Emissões de dívida relativas ao Orçamento do ano 60.588 56.933 

     das quais: empréstimos obtidos no âmbito do PAEF 34.253 28.460 

Emissões de dívida no Período Complementar 0 0 

5. SALDO DE FINANCIAMENTO PARA EXERCÍCIOS SEGUINTES (4. - 3. + 6.) 7.674 9.755 

Depósitos cativos para reforço da estabilidade financeira (3) 1.000 3.500 

Saldo disponível de financiamento para exercícios seguintes 6.674 6.255 

p.m. 6. Discrepâncias 0 2 

p.m. EMISSÕES DE DÍVIDA NO ANO CIVIL (Dívida Fundada) 61.371 56.933 

Relativas ao Orçamento do ano anterior (Período Complementar) 783 0 

Relativas ao Orçamento do ano 60.588 56.933 
(1) Montante efetivamente usado pelo Estado para recapitalização do sistema bancário privado, deduzido de reembolsos 
entretanto ocorridos. 
(2) A receita de privatização arrecadada em 2011 (EUR 600 milhões por conta da privatização da EDP) só foi transferida 
para o FRDP em 2012, pelo que só nesse ano foi aplicada na amortização de dívida pública. Do mesmo modo, a receita de 
privatização do BPN (EUR 40 milhões) foi recebida em 2012, mas só será aplicada em amortização de dívida em 2013. 
(3) Montante cativado pelo Estado (em depósito junto do Banco de Portugal) para criação de um fundo de suporte à 
recapitalização do sistema bancário privado. 

Fonte: DGO e IGCP 

 
 
 

2.3. FINANCIAMENTO EFETUADO 
 
A emissão líquida de dívida em 2012 ascendeu a EUR 20,1 mil milhões de euros. Face ao ano 
anterior, é de destacar o contributo líquido negativo das OT de EUR 10,6 mil milhões de euros e 
dos CA em EUR 1,7 mil milhões de euros. Em sentido contrário os BT revelaram-se uma das 
principais fontes de financiamento com uma emissão líquida de cerca de EUR 5,3 mil milhões de 
euros. O restante contributo positivo vem dos empréstimos ao abrigo do PAEF que, tal como 
referido anteriormente, substituiu o financiamento no mercado de médio e longo prazo. 
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Quadro 6 – Composição do financiamento em 2012 

(EUR milhões – dívida fundada no ano civil) Emissão Amortização Líquido 

DÍVIDA EURO 48.691 36.698 11.992 

CA - Certificados de Aforro 393 2.122 -1.730 

CT - Certificados do Tesouro 224 107 118 

CEDIC - Certificados Especiais de Dívida Pública CP 4.405 3.933 472 
CEDIM - Certificados Especiais de Dívida Pública 

MLP 13 0 13 

BT - Bilhetes do Tesouro 17.777 12.461 5.316 

OT - taxa fixa (1) 3.575 14.150 -10.575 

FEEF 12.343 985 11.357 

MEEF 7.936 0 7.936 

Outra dívida 2.024 2.940 -916 

DÍVIDA NÃO EURO 8.241 429 7.813 

FMI 8.181 0 8.181 

Outra dívida 61 429 -368 

FLUXOS DE CAPITAL DE SWAPS (LÍQ.)   -309 309 

TOTAL 56.933 36.819 20.113 
(1) O valor apresentado como emissões de OT (EUR 3.575 milhões) corresponde ao valor de encaixe obtido com a venda 
da OT 3,35% Out 2015, que foi oferecida em troca da recompra antecipada da OT 5,45% Set 2013, por um montante de 
EUR 3.839 milhões. Esta operação de troca redundou numa emissão líquida negativa de EUR 264 milhões, mas foi neutra 
em termos de valor nominal. 

Fonte: IGCP 

 
De seguida, são apresentados dados complementares sobre o financiamento em mercado e via 
PAEF. 
 
 

Financiamento ao abrigo do PAEF 
 
Em relação ao financiamento via PAEF salientam-se a diminuição dos custos de financiamento e o 
aumento da maturidade média de reembolso ao longo de 2012. 
 
O valor nominal dos desembolsos do PAEF em 2012 foi de EUR 28,5 mil milhões (dos quais 
EUR 1.000 milhões para refinanciar um empréstimo intercalar de curto prazo realizado no final 
de 2011), apresentando uma maturidade média próxima de 15 anos e a uma taxa média de 3 por 
cento vs cerca de 4 por cento em 2011. 
 
Quadro 7 – Resumo dos desembolsos obtidos ao abrigo do PAEF em 2012 

Entidade 

Valor nominal 
(EUR milhões) 

Valor desembolsado 
(EUR milhões) 

Maturidade 
média (anos) 

All-in-cost 
estimado (%) 

FEEF 12.350 12.343 17,6 2,5% 

MEEF 8.000 7.936 18,6 3,1% 

FMI 8.181 8.181 7,2 3,7% 

Total 28.531 28.460 14,9 3,0% 
Fonte: IGCP 

 
 

Emissões de OT 
 
Como discutido em cima, o mercado das OT registou ganhos consecutivos desde fevereiro, à 
medida que a confiança dos investidores foi recuperada, tendo-se também observado um 
aumento da participação de investidores não-residentes na segunda metade do ano. Neste 
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contexto deve ser destacado o contacto pró-ativo do IGCP junto de investidores, via conference-
calls, reuniões e roadshows, que desempenhou um papel importante na comunicação com estes 
investidores e na retoma gradual da sua confiança na sustentabilidade da dívida pública 
portuguesa. A melhoria da perceção de risco da República beneficiou também da realização, em 
outubro, de uma oferta de troca, que acabou por ser um reflexo da primeira fase de regresso ao 
mercado. 
 
O IGCP anunciou a oferta de troca comprando a OT com maturidade em Setembro 2013 por 
contrapartida, de igual valor nominal, da OT com maturidade em Outubro de 2015. A operação 
permitiu a redução dos compromissos para 2013, e respetivo refinanciamento para 2015. 
 
Quadro 8 – Oferta de troca de Obrigações do Tesouro 

Data Título Posição 

Exchange offer Valor nominal Outstanding 

YTM (EUR milhões) final 

3-Out-12 OT 5,45% Set 2013 Compra 3.10% 3 757 5 828 

3-Out-12 OT 3,35% Out 2015 Emissão 5.12% 3 757 13 406 
Fonte: IGCP 

 
As diferentes fontes de financiamento, nomeadamente os leilões de BT e o PAEF, permitiram ao 
IGCP acumular níveis de liquidez confortáveis e aplicar parte dos mesmos na realização de 
diversas recompras bilaterais ao longo do ano, com vista à diminuição dos compromissos 
relativos à amortização das OT 5% Jun 2012 e OT 5,45% Set 2013. 
 
Quadro 9 – Recompras de OT em 2012 

Título 
Montante 

Recomprado 

OT 5% Jun2012 1.820 

OT 5,45% Set2013 151 

Total 1.971 
Fonte: IGCP 

 
No seguimento destas operações, o saldo das OT vivas no final de 2012 apresentava o seguinte 
perfil de amortizações: 
 
Gráfico 18 – Composição da curva de OT no final de 2012 

 
Fonte: IGCP 
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Programa EMTN 
 
Ao longo do ano realizou-se apenas uma emissão ao abrigo do Programa EMTN em vigor, no 
montante de EUR 50 milhões. Esta emissão foi realizada com uma maturidade global de 5 anos 
(primeiro cupão mais longo), com opções de venda do segundo ano em diante. Nos dois 
primeiros anos a emissão paga um cupão fixo semestralmente à taxa de 3,75 por cento e, caso as 
Put Options não serem exercidas, passa a cupão variável de 250 pontos base acima da Euribor a 6 
meses. 
 
Quadro 10 – Emissão de EMTN 

Data Emissão 
Valor Nominal Cupão/Taxa All-in-cost 

(EUR milhões)   (p.b.) 

29-Oct-12 PUTTABLE FIX-TO-FLOAT EUR JAN 2018 50 3.75% / €6M +250 bps (1) €6M + 276 bps (2) 

(1) Cupão fixo (semianual) até Jan-15 e indexado à Euribor a 6 meses posteriormente. 

(2) Estimativa no pressuposto da transação se manter até à maturidade, i.e., se a opção de venda do investidor não for 
exercida. 

Fonte: IGCP 

 
 

Emissões de BT 
 
Aquando da realização do Programa de Financiamento para 2012 previa-se a emissão bruta de 
cerca de EUR 32,5 mil milhões de BT concentrada nas maturidades de 3 e 6 meses. 
 
A emissão de BT beneficiou logo desde o primeiro trimestre da melhoria das condições de 
liquidez no sistema financeiro e procura de rendibilidades mais atrativas por parte dos 
investidores. Esta melhoria permitiu a reintrodução da linha de 12 meses a taxas inferiores à 
última emissão de BT a 12 meses, realizada antes do pedido de ajuda financeira, bem como a 
introdução, em Abril de 2012, da linha de 18 meses, a primeira emissão não abrangida pelo PAEF. 
 
Acabaram por ser emitidos um total de EUR 26,8 mil milhões em BT ao longo do ano dos quais 
EUR 12,3 mil milhões só no primeiro trimestre. 
 
A melhoria das condições de mercado registou-se também neste instrumento levando a um custo 
de financiamento gradualmente inferior e para prazos superiores. 
 
Quadro 11 – Resultados dos leilões de BT em 2011 e 2012 

Maturidade 
(meses) 3 6 12 18 

Ano 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Bid-to-cover ratio 2,2  4,5 3,4 3,4 2,4 2,4 n,a, 2,3 
Taxa média 
ponderada (%) 4,9  3,6 4,5 3,1 4,1 4,0 n,a, 3,4 

ASW (p.b.) 336  255 300 219 247 263 n.a. 259 
Fonte: IGCP 

 
O perfil de dívida de curto prazo no final do ano apresentava-se relativamente disperso e sem 
concentração excessiva em cada maturidade, o que permite manter um programa que possibilita 
aos investidores executarem o regular roll-over dos títulos. 
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Gráfico 19 – Composição da curva de BT no final de 2012 

 
Fonte: IGCP 

 
 

Emissões de CA/CT 
 
Tal como observado desde 2008, as emissões de instrumentos de retalho voltou a ter um 
contributo negativo para a composição do financiamento em 2012. 
 
No caso dos certificados de aforro (CA), a evolução traduziu-se numa redução do saldo de 
EUR 1 715 milhões, verificando-se, ainda assim, uma atenuação do ritmo de queda face a 2011, 
sobretudo a partir de setembro, quando as condições de remuneração foram alteradas (ver Caixa: 
“Novas condições de remuneração dos certificados de aforro”). 
 
Por sua vez, as subscrições líquidas de certificados do Tesouro (CT) situaram-se em pouco mais 
de EUR 100 milhões no total do ano, tendo-se optado por suspender as novas subscrições deste 
produto, dada o pouco sucesso revelado pelo produto desde a sua criação em 2010. 
 
 

Emissões de CEDIC/CEDIM 
 
O saldo vivo de CEDIC e CEDIM apresentou montante de EUR 4,6 mil milhões no final de 2012 
(EUR 4,1 mil milhões no final de 2011), apresentando um contributo para o financiamento 
líquido positivo de EUR 485 milhões. 
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CAIXA: CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DO PAEF 
 
O quadro que se segue apresenta de forma exaustiva as condições de financiamento dos 
empréstimos obtidos ao abrigo do PAEF: 
 
Quadro 12 – Tranches desembolsadas ao abrigo do PAEF em 2011 e 2012 

Entidade Data de 
desembolso 

Valor nominal 
(EUR milhões) 

Valor de 
encaixe (EUR 

milhões) 

All in cost 
estimado6 

Maturidade 
média 
(anos) 

MEEF 31/05/2011 1.750 1.745 3,6% 10 
MEEF 01/06/2011 4.750 4.737 2,8% 5 
MEEF 21/09/2011 5.000 4.997 2,8% 10 
MEEF 29/09/2011 2.000 1.987 3,1% 15 
MEEF 06/10/2011 600 596 2,5% 7 
MEEF 16/01/2012 1.500 1.492 3,8% 30 
MEEF 24/04/2012 1.800 1.784 3,4% 26 
MEEF 04/05/2012 2.700 2.690 2,8% 10 
MEEF 30/10/2012 2.000 1.970 2,6% 15 
FEEF 22/06/2011 4.602 3.768 4,4% 10 
FEEF 29/06/2011 2.525 2.258 3,3% 5 
FEEF 12/01/2012 1.730 1.723 2,1%       3 (*) 
FEEF 20/12/2011 1.000 1.000 2,3% 14 
FEEF 19/01/2012 1.020 1.020 2,3% 15 
FEEF 30/05/2012 5.200 5.200 2,3% 20 
FEEF 17/07/2012 2.600 2.600 2,3% 26 
FEEF 03/12/2012 800 800 2,3% 16 
FMI 24/05/2011 6.308 6.308 4,2% 7 
FMI 14/09/2011 3.972 3.972 3,8% 7 
FMI 21/12/2011 2.867 2.867 3,5% 7 
FMI 12/04/2012 5.211 5.211 3,7% 7 
FMI 06/08/2012 1.460 1.460 3,1% 7 
FMI 14/11/2012 1.510 1.510 3,5% 7 

(*) Empréstimo intercalar realizado com um prazo mais curto, uma vez que a nova metodologia ainda não estava 
operacional. Antes da maturidade, este empréstimo será refinanciado pelo próprio FEEF por um prazo mais 
alargado. 
Fonte: IGCP 

 
Como se poderá observar, os empréstimos desembolsados em 2012 pelas instituições 
europeias apresentam globalmente uma maturidade média mais elevada do que os 
empréstimos desembolsados em 2011. Esta alteração está ainda relacionada com o 
primeiro aumento de maturidade média decidido no Conselho Europeu de julho de 2011, 
que alargou o limite para os prazos médios dos empréstimos do MEEF e FEEF de 7,5 para 
12,5 e 15 anos, respetivamente. 
 
Nessa mesma data, ficou também definido que as instituições europeias deixariam de 
cobrar uma margem financeira sobre o custo de financiamento das suas operações. No caso 
do MEEF, a metodologia dos desembolsos manteve-se, sendo simplesmente eliminado o 
spread de 2,15% que era inicialmente cobrado. 
 
No caso da FEEF, a alteração envolveu a definição de uma nova metodologia de 
financiamento, que passou a estar em vigor desde maio de 2012. Desde essa data, a FEEF 
passou a constituir uma carteira de emissões cujo montante se destina a financiar os países 
que se encontram em Programa, em vez de emitir dívida especificamente para cada 
desembolso, evitando-se assim a contingência de um determinado país poder sair 
prejudicado/beneficiado de a FEEF fazer a emissão e respetivo desembolso num momento 

                                                 

 

 
6 Valores atualizados a 15 de abril de 2013 no caso do FMI e das tranches da FEEF ao abrigo da nova metodologia 
de financiamento. 
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específico em que a taxa de juro estivesse particularmente alta/baixa. Com efeito, na nova 
metodologia, todos os países beneficiários de empréstimos da FEEF passaram a pagar 
exatamente a mesma taxa de juro, que é calculada diariamente com base no custo médio da 
carteira de dívida da FEEF viva em cada momento do tempo. Esta metodologia permite 
ainda que a FEEF se financie em mercado através de obrigações e de bilhetes do Tesouro, 
constituindo duas carteiras (uma de longo e outra de curto prazo) para otimizar a gestão de 
riscos e custos de financiamento em mercado7 face à evolução das condições de mercado.  
 
Por outro lado, o custo total de financiamento deixou de incluir uma margem descontada8 
paga up-front, que equivalia a 2,08% por ano, passando a incorporar, em compensação, 
uma guarantee comission fee de 10 p.b. por ano, pelo que os custos que acrescem à taxa de 
financiamento da FEEF, embora não completamente eliminados, foram substancialmente 
reduzidos. É de sublinhar ainda, que se determinou aplicar retroativamente a eliminação 
da margem descontada, pelo que nos desembolsos do FEEF em que a primeira metodologia 
de pricing era aplicada (aqueles ocorridos em 2011) as importâncias referentes à margem 
descontada serão devolvidas aquando do término dos contratos. (As estimativas de custo 
all-in apresentadas em cima já incorporam a expetativa dessa devolução.) 
 
Para efeitos de projeção do custo de financiamento dos empréstimos do FEEF, o IGCP 
baseia-se no plano de emissões futuras da mesma entidade e estima a taxa de juro com 
base nas yields dos títulos do FEEF no mercado secundário. 
 
Por seu turno, as condições de financiamento dos empréstimos concedidos pelo FMI estão 
definidas da seguinte forma. A taxa de juro base (em SDR) tem por base o cabaz constituído 
por Eurepo 3m, US Tbills 3m, UK Tbills 3m e JP Tbills 3m e é refixada semanalmente. A esta 
taxa acresce um spread que varia ao longo do tempo entre 100 e 400 pontos base, 
consoante o total de financiamento disponibilizado pelo FMI e o prazo que decorreu desde 
o início do Programa. A TIR para o total do período do empréstimo é estimada com base 
nas forwards de taxa de juro e cambiais e com base no calendário previsional dos 
desembolsos futuros. 
 
As condições de financiamento dos empréstimos concedidos pelo FMI não sofreram 
qualquer alteração desde o início do Programa. No entanto, as taxas de juro de curto prazo 
têm-se fixado sistematicamente abaixo do que era antecipado pelas forwards inicialmente, 
pelo que a estimativa de custo all-in se tem reduzido substancialmente. 
 

                                                 

 

 
7 Este processo surgiu por consequência do aumento das necessidades de financiamento da FEEF, aquando da 
definição do segundo PAEF à Grécia. 
8 Taxa de desconto tinha por base uma média entre a curva de rendimentos da dívida soberana francesa e alemã. 
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CAIXA: NOVAS CONDIÇÕES DE REMUNERAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE AFORRO 
 
O peso dos instrumentos de retalho na dívida direta do Estado iniciou uma trajetória 
descendente em 2008, tendência que se acentuou em 2011 e se prolongou até 2012, com a 
redução significativa do stock de CA a não ser compensada pela emissão de CT, criados em 
2010. Em termos absolutos, o stock da dívida de retalho diminuiu cerca de EUR 7 mil 
milhões entre final de 2007 e final de 2012. 
 
Quadro 13 – Stock de instrumentos de retalho na dívida direta do Estado 

 
Fonte: IGCP 

 
Esta evolução terá sido influenciada em primeiro lugar pela descida acentuada das taxas de 
juro no mercado interbancário, que servem de indexante à remuneração dos CA, no final de 
2008 e, numa segunda fase, pelo aumento relativo das taxas de juro dos depósitos 
bancários, num período em que as taxas Euribor se mantinham em mínimos históricos. 
 
Numa tentativa de tentar contrariar esta tendência, foram adotadas em setembro de 2012 
condições excecionais de remuneração dos CA das séries B e C, que vigorarão até 31 de 
dezembro de 2016: 

 Nos CA Série B, ao prémio de permanência em vigor (que para todos os 
certificados vivos se situa já no máximo de 2 por cento) acresce agora um prémio 
adicional fixo de 1 por cento, o que se traduz numa remuneração bruta mínima de 
3 por cento, a que acresce a taxa de base indexada à Euribor; 

 Para os CA Série C foi suspensa a estrutura do prémio de permanência em vigor 
anteriormente e substituída por um prémio fixo de 2,75 por cento, a que acresce a 
taxa de base indexada à Euribor. 

 
Desde essa data assistiu-se a uma aceleração do ritmo de subscrições de CA, a par de uma 
desaceleração dos reembolsos, tendo as subscrições líquidas mensais convergido 
rapidamente para um valor próximo de 0: a média mensal passou de EUR -270 milhões 
entre janeiro de 2011 e agosto de 2012, para EUR -40 milhões no último quadrimestre de 
2012. 
 
Gráfico 20 – Emissão líquida mensal de CA e CT 

 
Nota: Emissão líquida = (subscrições excluindo capitalização de juros – reembolsos incluindo juros capitalizados) 
Fonte: IGCP 

(EUR milhões) Dez-06 Dez-07 Dez-08 Dez-09 Dez-10 Dez-11 Dez-12

CA 17.249 18.049 17.197 16.869 15.469 11.384 9.669

CA - Série A 218 215 211 209 198 167 152

CA - Série B 17.031 17.834 16.477 15.919 14.568 10.727 8.961

CA - Série C 509 741 703 490 556

CT 684 1.308 1.416

Total CA+CT 17.249 18.049 17.197 16.869 16.153 12.692 11.085

Dívida direta do Estado 108.557 112.804 118.463 132.747 151.775 174.891 194.519

% CA+CT 15,9 16,0 14,5 12,7 10,6 7,3 5,7
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3. APLICAÇÕES E OPERAÇÕES DE GESTÃO ATIVA 
 

3.1. OPERAÇÕES EFETUADAS NO ÂMBITO DA FACILIDADE DE REPORTES 
 
Com o objetivo de promover a liquidez e de aumentar a eficiência do mercado de dívida pública 
portuguesa, o IGCP disponibiliza aos market-makers de OT e de BT uma facilidade para a 
execução de operações de reporte de último recurso sobre os títulos cotados no mercado 
secundário. 
 
Relativamente a esta facilidade, durante o ano de 2012, registou-se um grande aumento no 
número de operações negociadas, em sintonia com o aumento também registado no volume total 
transacionado. No total negociaram-se 65 operações – 39 sobre BT e 26 sobre OT - que compara 
com 19 operações em 2011 (5 sobre BT e 14 sobre OT). Em termos de valor nominal, foram 
negociados EUR 1 314,5 milhões (versus EUR 613,5 milhões em 2011). Relativamente ao tipo de 
instrumento: nas OT, em 2012, foram negociados EUR 400 milhões sendo que em 2011 
transacionaram-se EUR 505 milhões neste instrumento. Nos BT o valor nominal transacionado 
ascendeu a EUR 914,5 milhões, que compara com EUR 108,5 milhões negociados em 2011. 
 
 
 

3.2. OPERAÇÕES DE GESTÃO ATIVA DA DÍVIDA 
 
Tendo como finalidade a otimização da performance da carteira de dívida, a gestão do risco de 
mercado é efetuada com recurso à utilização de instrumentos derivados, sobretudo interest rate 
plain-vanilla swaps (IRS). No que respeita a IRS (77 por cento das operações efetuadas), durante o 
ano de 2012 foi negociada apenas 1 nova transação e feita a liquidação antecipada de 21 
operações. 
 
Estas operações basearam-se numa visão sobre a evolução da curva de taxas de juro que admitia, 
sobretudo nos prazos mais longos, se terem atingido valores já muito baixos e com reduzida 
margem para descidas adicionais. Sendo assim, foi favorecido um posicionamento a pagar taxa 
fixa nos prazos mais longos. Sumariamente, este posicionamento traduziu-se num aumento da 
duração da carteira. A opção pelo cancelamento antecipado de operações, face à contratação de 
novas, faz parte da política de gestão do IGCP, permitindo simultaneamente a minimização da 
utilização de linhas com as contrapartes e a minimização do número de transações existentes na 
carteira que, na prática, se anulam. 
 
Foram também concretizadas operações de CIRS (currency interest rate swaps) cujo objetivo é a 
cobertura da exposição cambial proveniente do empréstimo do FMI. 
 
No total, o montante nominal dos contratos negociados sobre instrumentos derivados atingiu 
EUR 6 853 milhões. 
 
Quadro 14 – Transações sobre derivados financeiros 

 
Fonte: IGCP 

 
No final de 2012, a carteira de instrumentos derivados incluía contratos vivos com um valor 
nominal de EUR 29 668 milhões, equivalente a 15 por cento do saldo total da dívida direta do 
Estado. 
 

Nº trans. EUR milhões Nº trans. EUR milhões Nº trans. EUR milhões

IRS 1 300 20 5.450 21 5.750

CIRS 4 1.317 0 0 4 1.317

SWAPTIONS 2 200 2 200 4 400

Instrumento
Novos contratos Liquidação antecipada Total
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Quadro 15 – Carteira de derivados financeiros em 31-12-2012 
(EUR milhões) 

 
Fonte: IGCP 

 
 
 

3.3. APLICAÇÕES DE DISPONIBILIDADES DE TESOURARIA 
 
No ano de 2012 mantiveram-se excedentes de Tesouraria significativamente mais elevados do 
que nos anos transatos. Ao longo do ano, o saldo médio diário de disponibilidades de tesouraria 
atingiu cerca de EUR 15.080 milhões, por referência o valor do ano anterior foi de 
EUR 8.379 milhões. Neste valor incluem-se também as verbas referentes à recapitalização da 
banca. 
 
Os excedentes sustentados de tesouraria, excluindo os saldos mantidos junto do Banco de 
Portugal, foram aplicados, caracterizando-se por depósitos de duração reduzida, cujo prazo 
médio é de aproximadamente um mês. De referir que, em média, o saldo mantido junto do Banco 
de Portugal rondou 40% do saldo de disponibilidades. 
 

Tipo de swap Perna a pagar VN Total 0-2A 2-5A 5-10A 10-15A +15A

SWAPTION Fixo 0 0 0 0 0 0

Variável 500 0 0 0 0 500

CIRS Fixo 170 0 170 0 0 0

Variável 5.167 287 920 3.960 0 0

IRS Fixo 13.300 7.850 3.600 650 1.200 0

Variável 10.531 400 2.000 7.451 680 0

29.668 8.537 6.689 12.062 1.880 500Total
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4. DÍVIDA DIRETA DO ESTADO E ENCARGOS 
 

4.1. SALDO DA DÍVIDA DIRETA DO ESTADO 
 
O saldo da dívida direta do Estado em 31 de dezembro de 2012 cifrou-se em 
EUR 194.466 milhões (ótica de contabilidade pública e avaliado aos câmbios dessa data). 
Entrando em conta com o efeito das operações de cobertura de risco de câmbio, o saldo da dívida 
atingiu EUR 194.152 milhões. 
 
Quadro 16 – Dívida direta do Estado 
(ótica da Contabilidade Pública; EUR milhões) 

 
Nota: Os saldos em dívida encontram-se ao valor nominal (exceto os instrumentos emitidos a desconto que se encontram 
ao valor descontado) valorizados à taxa de câmbio do final do período, ao passo que os valores de emissões e de 
amortizações estão ao valor de encaixe. A coluna Outros inclui variações cambiais, mais ou menos valias nas emissões e 
nas amortizações e a variação do valor da renda perpétua e dos consolidados. Seguindo a recomendação do parecer do 
Tribunal de Contas à Conta Geral do Estado de 2011, a dívida direta do Estado deixou de incluir as promissórias em 
moeda euro. 
Fonte: IGCP 

 
Excluindo a variação do saldo decorrente da cobertura cambial realizada através de instrumentos 
derivados, a dívida direta do Estado aumentou EUR 19.649 milhões em 2012. Esta variação 
traduz a emissão líquida de instrumentos de dívida no montante de EUR 19.812 milhões 
(diferença entre as emissões e amortizações ao valor de encaixe) e outros fatores de menor 
expressão, como sejam as valias de emissão e amortização, cujo montante (líquido) ascendeu a 
EUR 324 milhões. Por sua vez, as variações cambiais favoráveis contribuíram para limitar o 
aumento do stock da dívida, em EUR 485 milhões, dos quais EUR 394 milhões relacionadas com 
FMI. 
 

Saldo em Saldo em

31-Dez-11 Estrutura Emissões Amortizações Outros 31-Dez-12 Estrutura

1. Dívida denominada em Euros        

(excluindo PAEF) 136 848 78,3% 83 359 90 654  260 129 813 66,8%

 Transaccionável 119 564 68,4% 37 495 43 679  261 113 641 58,4%

   ECP (valor descontado)  605 0,3% 2 956 1 598  0 1 963 1,0%

   BT (valor descontado) 12 461 7,1% 30 914 25 597  0 17 777 9,1%

   Obrigações do Tesouro (OT) 103 940 59,5% 3 575 14 150  261 93 626 48,1%

   Outras Obrigações  51 0,0%  0  0  0  51 0,0%

   MTN 2 493 1,4%  50 2 333  0  211 0,1%

  Obrigações de Retalho  13 0,0%  0  0  0  13 0,0%

 Não Transaccionável 17 284 9,9% 45 864 46 975  0 16 172 8,3%

   Certificados de Aforro 11 384 6,5%  407 2 122  0 9 669 5,0%

         Valor de aquisição  6 582 3,8%  192 1 244  0 5 530 2,8%

         Juros capitalizados 4 803 2,7%  215  878  0 4 140 2,1%

Certificados do Tesouro 1 308 0,7%  214  107  0 1 416 0,7%

   CEDIC 3 933 2,2% 40 765 40 293  0 4 405 2,3%

   CEDIM  141 0,1%  13  0  0  154 0,1%

   Outros  517 0,3% 4 464 4 454  0  527 0,3%

2 106 1,2%  333  701 - 100 1 639 0,8%

 Transaccionável 2 106 1,2%  333  701 - 100 1 639 0,8%

   ECP (valor descontado)  96 0,1%  333  367 - 2  61 0,0%

   Outras Obrigações  170 0,1%  0  0  4  174 0,1%

   MTN 1 840 1,1%  0  334 - 102 1 404 0,7%

 Não Transaccionável  0 0,0%  0  0  0  0 0,0%

3. PAEF 35 862 20,5% 30 472 2 998 - 323 63 013 32,4%

FEEF 8 113 4,6% 14 355 2 998  7 19 478 10,0%

MEEF 14 100 8,1% 7 936  0  64 22 100 11,4%

FMI 13 649 7,8% 8 181  0 - 394 21 436 11,0%

4. Dívida total (1.+ 2.+3.) 174 816 100,0% 114 165 94 353 - 162 194 466 100,0%

5. Efeito cambial de cobertura de derivados

(líquido) - 369 - 314

6. Dívida total após cobertura

de derivados (4.+ 5.) 174 447 194 152

Janeiro - Dezembro 2012

2. Dívida denominada em moedas não Euro 

(excluindo PAEF)
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Em 2012, à semelhança do verificado no ano anterior, a principal fonte de financiamento da 
República Portuguesa foi obtida ao abrigo do Programa de Assistência Económica e Financeira 
(PAEF), com o total de emissões (valor nominal) a fixar-se em EUR 30.546 milhões, dos quais 
EUR 3.015 milhões serviram para refinanciar desembolsos do FEEF inicialmente disponibilizados 
em dezembro de 2011 e janeiro de 2012 com maturidades curtas (entre três e seis meses). 
Verificaram-se, ainda, menos-valias de EUR 71 milhões nos empréstimos do FEEF e do MEEF. 
 
Em outubro foi realizada uma oferta de troca da OT 3,35% outubro 2015 pela 
OT 5,45% setembro 2013, com um valor nominal de EUR 3.757 milhões, tendo resultado da 
operação uma menos-valia global de EUR 264 milhões. Com esta operação reduziu-se o montante 
da OT a amortizar em setembro de 2013 em 39 por cento do saldo vivo no final de setembro de 
2012. 
 
O valor total de liquidação das amortizações de dívida, antes de swaps, foi de 
EUR 94.353 milhões, sendo que EUR 57.226 milhões correspondem a dívida flutuante (ou seja, 
dívida emitida no próprio ano). 
 
As recompras antecipadas, excluindo a operação de troca já acima mencionada, totalizaram, ao 
valor de encaixe, EUR 2.649 milhões e foram apuradas mais-valias líquidas no valor de 
EUR 11 milhões. Do montante amortizado antecipadamente, EUR 152 milhões correspondem a 
recompras da OT 5,45% setembro 2013 efetuadas antes da operação de troca e EUR 100 milhões 
são relativos ao exercício da opção de reembolso antecipado dos títulos FRN EUR 23fev2019 e 
FRN EUR 6abr2018, com o valor nominal de EUR 50 milhões cada. 
 
No que se refere à evolução da estrutura da dívida por instrumento (antes de cobertura através 
derivados financeiros) verificou-se um aumento da importância do PAEF, com um incremento de 
11,9 pontos percentuais, para 32,4 por cento no final do ano, ao passo que as OT continuaram a 
registar uma redução da sua percentagem no total da dívida, evoluindo de 59,5 para 48,1 por 
cento. Assim, as OT passaram a representar menos de metade da carteira no final do ano, o que 
sucede pela primeira vez desde 1999. 
 
Os instrumentos de curto prazo, contrariando o observado no ano transato, registaram um 
aumento da sua percentagem relativa na composição do financiamento anual, ao passar de 9,8 
para 12,5 por cento. Grande parte deste incremento refletiu a estratégia de financiamento 
seguida ao longo de 2012 de combinar o financiamento via PAEF com a emissão de títulos de 
dívida pública nos mercados financeiros, explorando, nomeadamente, a emissão de BT ao longo 
de toda a curva, tendo mesmo ocorrido uma extensão da maturidade máxima deste instrumento 
de 12 para 18 meses. 
 
Os certificados de aforro também perderam representatividade, com o seu peso na carteira a 
fixar-se em 5 por cento, o que compara com 6,5 por cento no final de 2011. Por sua vez, a 
percentagem dos certificados do Tesouro na carteira total da dívida (antes de swaps) manteve-se 
estável em 0,7 por cento, pelo que no seu conjunto os instrumentos de dívida de retalho viram o 
seu peso no total de dívida diminuir de 7,3 para 5,7 por cento em 2012. 
 
Após cobertura de derivados, o saldo da dívida direta do Estado, registou em 2012, um acréscimo 
de EUR 19.704 milhões, refletindo, para além do financiamento líquido e outros movimentos de 
dívida menos expressivos acima referidos, a variação desfavorável registada no efeito cambial 
líquido dos swaps que foi de EUR 55 milhões. 
 
Em termos de decomposição por moeda, e numa perspetiva após derivados financeiros, a 
componente não euro apresentou um aumento ligeiro, de 1,7 pontos percentuais, representando 
cerca de 5 por cento do stock vivo no final de 2012. Esta evolução reflete sobretudo o peso dos 
empréstimos do FMI, já depois de consideradas as operações de cobertura cambial parcial 
levadas a efeito pelo IGCP. 
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Quadro 17 – Indicadores de dívida 

 
(*) Dívida nominal, após swaps, excluindo títulos emitido a favor do FRDP. Nos empréstimos em SDR considera-se dívida 
em EURO a proporção do cabaz denominado em EUR. 
Fonte: IGCP 

 
Já em relação à estrutura da dívida por tipo de taxa de juro e à semelhança do verificado no ano 
anterior, assistiu-se a uma diminuição da proporção da componente fixa, que evoluiu de 87,3 
para 79,2 por cento. Este comportamento traduz o aumento da importância dos empréstimos do 
FMI e da FEEF que estão indexados a uma taxa de juro variável. 
 
 
 

4.2. ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA 
 
Em 2012, os encargos correntes da dívida direta do Estado totalizaram EUR 7.134 milhões, dos 
quais EUR 7 019 milhões dizem respeito a juros pagos e EUR 115 milhões a outros encargos. Por 
sua vez, os juros recebidos de depósitos e empréstimos concedidos fixaram-se em 
EUR 285 milhões, pelo que os juros e outros encargos líquidos ascenderam a EUR 6.849 milhões. 
O instrumento que assume maior representatividade nos juros da dívida são as OT, cujo 
montante atingiu EUR 4.656 milhões. Os encargos com juros dos empréstimos obtidos no âmbito 
do PAEF ascenderam a EUR 1.080 milhões e os outros custos associados a estes empréstimos 
cifraram-se em EUR 91 milhões. 
 
Quadro 18 – Encargos correntes da dívida direta do Estado 
(ótica de Contabilidade Pública; EUR milhões) 

 

(*) Os outros encargos refletem nomeadamente custos associados à colocação de dívida no mercado (emissão, 
distribuição e amortização e custódia de títulos), comissão de gestão do IGCP e outras despesas relacionadas com a 
obtenção de notação de risco de crédito para a República. 
(**) Em 2011 uma parcela, de EUR 64 milhões, de encargos com os empréstimos do PAEF foi reclassificada como juro 
numa ótica de Contas Nacionais e periodificada ao longo da vida do empréstimo. Os valores de 2012 incluem a guarantee 
commission fee dos EFSF bills, no total de EUR 1,2 milhões, que em Contas Nacionais foi reclassificada como juro.   
 (***) Ao contrário da ótica das Contas Públicas que adota uma base de caixa, a ótica das Contas Nacionais considera os 
juros numa base de especialização de exercício. 
Fonte: IGCP 
 
A componente de juros pagos, na ótica de Contas Nacionais, registou um incremento de 6,9 por 
cento face a 2011, o que aliado a uma redução do produto, conduziu a um aumento do rácio dos 
juros no PIB de quatro décimas de ponto percentual, para 4,3 por cento em 2012. 
 
Pelo contrário, a taxa de juro implícita da dívida direta do Estado, calculada como o rácio entre o 
valor dos juros pagos no ano (avaliado na ótica de Contas Nacionais) e o valor do stock médio da 
dívida, registou uma redução em 2012, passando de 4,1 para 3,8 por cento.  

Dívida total*                                                   Dez-05 Dez-06 Dez-07 Dez-08 Dez-09 Dez-10 Dez-11 Dez-12

Percentagem da dívida EURO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,7 95,0

Percentagem de taxa fixa 89,6 85,5 86,5 90,0 87,9 89,3 87,3 79,2

Prazo médio residual (anos) 4,9 5,8 6,0 6,2 6,1 5,8 6,1 6,9

Duração modificada 3,4 2,9 2,7 3,8 3,5 3,8 4,1 4,1

(EUR milhões) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Juros da dívida pública 4 366 4 704 4 889 5 009 4 991 6 032 7 019

Bilhetes do Tesouro  261  310  361  447  175  583  572

Obrigações do Tesouro 2 969 3 401 3 396 3 831 4 229 4 672 4 656

Empréstimos PAEF  0  0  0  0  0  113 1 080

Certificados de Aforro e do Tesouro  685  828  839  562  392  375  303

Outros  451  165  294  168  195  289  407

Outros encargos (*)  31  24  30  32  26  263  115

Empréstimos PAEF (**)  0  0  0  0  0  236  91

Outros  31  24  30  32  26  27  24

Total de encargos pagos 4 397 4 728 4 919 5 041 5 018 6 295 7 134

Juros recebidos de depósitos e empréstimos concedidos  0  0 - 34 - 35 - 48 - 259 - 285

Juros e outros encargos líquidos 4 397 4 728 4 885 5 005 4 970 6 036 6 849

Por memória:

Total de Juros no âmbito do PDE (***) 4 365 4 691 4 867 4 778 4 944 6 390 6 825

Juros pagos de dívida pública 4 365 4 691 4 901 4 814 4 992 6 651 7 110

Juros recebidos de depósitos e empréstimos concedidos  0  0 - 34 - 35 - 48 - 261 - 284
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Gráfico 21 – Evolução dos juros da dívida direta do Estado 
(ótica das Contas Nacionais) 

 
Fonte: IGCP 

 
Esta redução contribuiu para limitar o aumento dos juros da dívida em 2012, muito embora o 
aumento do stock tenha mais do que compensado aquele efeito. De facto, o montante total de 
juros da dívida direta do Estado (ótica de Contas Nacionais), excluindo a parcela recebida de 
depósitos e de empréstimos concedidos, ascendeu a EUR 7.110 milhões, mais EUR 459 milhões 
que no ano anterior, um incremento justificado exclusivamente pelo acréscimo do stock da 
dívida. 
 
Quadro 19 – Variação dos juros da dívida direta do Estado 
(ótica das Contas Nacionais; EUR milhões) 

 
Notas: 

(2) = tS - média do stock final de t e t-1 

(4) = ttti )2/()3(  

(5) = tttttttt iSiSSiiS   ...).( 11  

(6) = tt Si  .1  

(7) = tt iS  .1  

(8) = 
t
i

t
S  .  

Fonte: IGCP 
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5 

6 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(%
) 

 Juros / Stock médio (inclui CA e CT) 

 Juros / PIB 

Stock Taxa

Ano de dívida de juro Variação Efeito de Efeito Efeito

médio implícita dos juros stock preço cruzado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2000 64 566 3 635 5,6%

2001 69 313 3 771 5,4%  136                     267                           ( 122)                         ( 9)                               

2002 75 962 3 875 5,1%  104                     362                           ( 235)                         ( 23)                            

2003 81 426 3 797 4,7% ( 79)                      279                           ( 333)                         ( 24)                            

2004 87 058 3 826 4,4%  30                        263                           ( 218)                         ( 15)                            

2005 96 249 4 054 4,2%  228                     404                           ( 159)                         ( 17)                            

2006 105 158 4 365 4,2%  311                     375                           ( 59)                            ( 5)                               

2007 110 681 4 691 4,2%  326                     229                            92                               5                                 

2008 115 633 4 901 4,2%  210                     210                            0                                  0                                 

2009 125 605 4 814 3,8% ( 87)                      423                           ( 469)                         ( 40)                            

2010 142 261 4 992 3,5%  178                     638                           ( 406)                         ( 54)                            

2011 163 335 6 651 4,1% 1 659                  739                            801                            119                           

2012** 184 641 7 110 3,9%  459                     868                           ( 362)                         ( 47)                            

* Exclui os juros recebidos de depósitos e outros empréstimos concedidos.

** O saldo médio deixou de incluir promissórias EUR a partir de 2012.

Contribuições para a variação dos juros Juros* 

(contabilidade 

nacional)
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5. GESTÃO DE RISCO 
 

5.1. CARATERIZAÇÃO DA CARTEIRA DE DÍVIDA E INDICADORES DE CUSTO 
 
Em 31 de Dezembro de 2012, o valor da carteira total de dívida direta do Estado9, avaliada a 
preços de mercado10, era de EUR 180.469 milhões, refletindo um prémio de 1,4 por cento em 
relação ao seu valor nominal. O cupão médio da carteira diminuiu em 2012 para 3,46 por cento. O 
prazo médio de amortização da dívida aumentou para 7,52 anos. 
 
Quadro 20 – Carteira de dívida em fim de ano 
(valores pós-swaps) 

 
Fonte: IGCP 

 
 

Custo marked-to-market 
 
Manteve-se em 2012 um modelo de Benchmark provisório, no qual as operações de gestão ativa 
contratadas pelo IGCP integram uma carteira separada cuja avaliação mark-to-market constitui a 
medida de performance da gestão ativa do IGCP. 
 
Avaliado a preços de mercado (marked-to-market), o custo11 da Carteira de Dívida Ajustada12 foi, 
em 2012, de 29,6 por cento. No mesmo período, para a carteira de referência (benchmark) foi 
calculado um custo de 29,3 por cento, resultando num diferencial de custo desfavorável à carteira 
de 32 pontos base. 
 
Em face da dificuldade em contratar novos derivados, em resultado da deterioração da qualidade 
creditícia da República, a medição de performance do IGCP, com origem unicamente nas 
operações de gestão ativa, assume atualmente um significado reduzido. 
 
Em termos acumulados, desde 1999, a carteira teve um custo total anualizado de 3,95 por cento, 
superior ao do Benchmark em 2,4 pontos base. 
 

                                                 

 

 
9 A análise aqui desenvolvida tem por base a carteira de dívida líquida de depósitos no banco central e nas outras 
instituições financeiras monetárias. 

10 A avaliação do valor da carteira de dívida a preços de mercado passou a efetuar-se em 2003, no que se refere às OT, 
com base nos preços observados em mercado secundário, metodologia que foi posteriormente estendida aos BT. 
Anteriormente o valor de mercado dos instrumentos de dívida era avaliado por desconto dos cash-flows às taxas de 
referência de mercado, sendo necessário estimar os spreads de crédito a aplicar. Actualmente todos os instrumentos com 
mercado secundário (OT e BT) são avaliados pelos preços aí observados, sendo que os instrumentos de dívida não 
líquidos são avaliados por preços estimados. 

11 O custo marked-to-market em 2012 assume um valor muito elevado, sobretudo em resultado da redução registada nas 
yields da dívida pública portuguesa (que fez aumentar o seu valor de mercado). Note-se que em 2010 e 2011 este valor 
tinha sido negativo, porque o efeito (de sinal negativo) da redução do valor de mercado foi superior ao efeito (de sinal 
positivo) dos juros. 

12 A Carteira de Dívida Ajustada refere-se ao conjunto dos instrumentos que constituem a carteira da dívida direta do 
Estado incluindo derivados financeiros, com exclusão das promissórias, da dívida de retalho e de CEDIC e CEDIM. 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Outstanding  (EUR Milhões) 62.584 65.823 72.023 79.554 83.611 90.821 101.810 108.609 112.852 117.169 131.892 149.837 165.580 175.677 

Cupão Médio 5,55% 5,82% 5,31% 5,14% 4,50% 4,43% 4,09% 4,28% 4,35% 4,47% 3,51% 3,66% 4,07% 3,46%

Yield Média 4,54% 4,96% 4,69% 3,68% 3,18% 2,73% 2,96% 3,93% 4,16% 3,83% 2,93% 4,81% 7,80% 3,25%

Prazo Médio Amortização (anos) 4,17     4,61     4,57     4,55     4,31     3,66     4,89       5,84       6,03       6,26       6,10       5,80       6,34       7,52       

Duração Modificada 2,87     2,96     2,98     3,19     2,92     2,98     3,41       2,91       2,71       3,80       3,52       3,80       4,38       4,39       

Valor de Mercado (EUR Milhões) 64.774 69.592 76.444 86.159 89.638 97.901 108.997 112.585 116.071 123.537 138.051 143.505 138.330 180.469 

Prémio (incl. Juro corrido) 3,5% 5,7% 6,1% 8,3% 7,2% 7,8% 7,1% 3,6% 2,9% 5,4% 4,7% -4,2% -18,1% 1,4%
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Quadro 21 – Custo anualizado da carteira ajustada e do benchmark 

 
Fonte: IGCP 

 
 
 

5.2. INDICADORES DE RISCO 
 
As Normas Orientadoras para a Gestão da Dívida Pública (guidelines) identificam os indicadores 
de risco considerados mais relevantes para a carteira de dívida do Estado e estabelecem limites 
para a exposição que a carteira pode assumir. As guidelines definem limites máximos para o risco 
de taxa de juro (perfil de refixing e duração modificada), o perfil de refinanciamento, risco 
cambial e risco de crédito. 
 
 

CaR – Cost at Risk13 
 
A estimativa do CaR da carteira de dívida toma como ponto de partida a posição da carteira no 
início do período em análise (final de 2012) e quantifica o efeito de variações nas taxas de juro 
sobre o valor dos encargos associados à carteira de dívida, avaliado numa perspetiva de cash-
flow, no horizonte temporal futuro relevante (neste caso, o ano de 2013). 
 
Em 2007, o IGCP adotou um modelo multifatorial para o apuramento do CaR. A escolha recaiu 
sobre o modelo de Nelson e Siegel (1987) incorporando a dinamização proposta em Diebold e Li 
(2006). A metodologia seguida na implementação deste modelo foi detalhada na “Caixa – Modelo 
de geração de cenários de taxa de juro”, do Relatório Anual de 2007. 
 
Tendo por base, para a previsão das necessidades de financiamento e da composição do 
financiamento, o cenário do Orçamento de Estado para 2013; spreads de financiamento 
constantes e o conjunto de cenários para a dinâmica da curva de rendimentos simulados através 
do modelo descrito, a estimativa do CaR14 resultante da simulação da dinâmica da carteira e das 
taxas de juro sem risco (swap) para 2013, é a seguinte: 
 
Quadro 22 – CaR da carteira para 2013 
(para um intervalo de confiança de 95%) 

 
Fonte: IGCP 

 

                                                 

 

 
13 O CaR (Cost at Risk) constitui um indicador de risco orçamental, cujo acompanhamento está previsto nas guidelines. O 
IGCP desenvolveu em 2002 um modelo de estimação deste indicador, cujo enquadramento teórico e características foram 
apresentados no Relatório de Gestão da Dívida Pública de 2002. Trata-se de um estimador estatístico do custo cash-flow 
da dívida que pretende medir a variação máxima desse custo num horizonte temporal definido. Este indicador é 
apresentado sob duas formas: o CaR absoluto representa o valor máximo que o custo cash-flow pode atingir com uma 
certa probabilidade; o CaR relativo reflete o desvio máximo desse custo face ao seu valor esperado. 

14 Apurado numa base de Contas Nacionais. 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1999/2012

Carteira -1,38% 6,30% 6,19% 8,41% 3,81% 5,93% 3,76% 0,64% 3,03% 7,40% 4,04% -5,89% -11,68% 29,58% 3,95%

Benchmark -0,97% 6,14% 6,23% 8,44% 3,79% 5,95% 3,59% 0,64% 3,03% 7,02% 4,62% -6,07% -11,89% 29,26% 3,93%

Diferença (em p.b.) -41,0 16,0 -3,6 -3,5 2,4 -2,0 16,9 0,0 -0,8 37,7 -57,8 17,9 20,7 32,0 2,4

Taxa Interna de Rentabilidade (a.a.)

€ milhões Carteira

Contas Nacionais 2013

Custo esperado   7 319

CaR Absoluto (I.C. 95%)   7 420

CaR Relativo  (I.C. 95%)    101

CaR Relativo / Custo Esperado 1,4%

CaR Relativo / PIB 0,06%
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De acordo com o CaR absoluto estimado, o valor esperado dos encargos com a carteira para 2013 
é de EUR 7.319 milhões e existirá uma probabilidade de apenas 5 por cento de esse valor vir a 
exceder EUR 7.420 milhões, por efeito das variações das taxas de juro sem risco15. O CaR relativo, 
para o mesmo nível de significância, é de EUR 101 milhões. 
 
Em termos relativos, por comparação com o PIB, pode concluir-se que a probabilidade de, em 
2013, por via da variação das taxas de juro sem risco, o rácio do défice orçamental sobre o PIB vir 
a agravar-se em mais de 0,06 pontos percentuais é inferior a 5 por cento. 
 
 

Risco de refinanciamento 
 
A gestão da carteira de dívida pública tem em consideração, para além de variáveis de mercado 
(negociabilidade, liquidez, manutenção de uma curva benchmark da República, entre outros), o 
controlo do perfil de refinanciamento, no sentido de evitar excessivas concentrações de 
amortizações que possam vir a onerar, no futuro, o custo de financiamento da carteira. 
 
Os limites absolutos impostos à percentagem da carteira a vencer num prazo de 12 meses, 24 
meses e 36 meses são, respetivamente, 25 por cento, 40 por cento e 50 por cento. No final de 
2012, a carteira ajustada apresentava o seguinte perfil de refinanciamento, cumprindo 
integralmente estes limites: 
 
Gráfico 22 – Perfil de refinanciamento da carteira no final de 2012 

 
Fonte: IGCP 

 
 

Risco de taxa de juro 
 
A duração modificada16 da carteira de dívida total e ajustada situava-se no final de 2012 em 4,39 
e 4,69, respetivamente. Durante o ano de 2012, a duração da carteira ajustada foi sempre 
superior ao limite mínimo estabelecido de 4. 
 

                                                 

 

 
15 Esta estimativa não entra em consideração com a variabilidade dos spreads da ajuda externa à República (face à curva 
swap) nem com alterações às necessidades de financiamento. 

16 A duração modificada mede a elasticidade do valor de mercado da carteira à variação das taxas de mercado. 
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Gráfico 23 – Duração modificada da carteira total 

 
Fonte: IGCP 

 
No final de 2012, a carteira apresentava o seguinte perfil de refixing (i.e. percentagem do valor 
nominal da carteira ajustada a refixar ou vencer, por prazos): 

 
Gráfico 24 – Perfil de refixing da carteira no final de 2012 

 
Fonte: IGCP 

 
 

Risco de taxa de câmbio 
 
No final de 2012, a exposição cambial líquida (i.e. após swaps) era de 5,6 por cento da carteira de 
dívida ajustada, em resultado dos desembolsos da Extended Fund Facility do FMI que é 
denominada em SDR, correspondentes a um cabaz de EUR, USD, GBP e JPY. Assim, a exposição 
cambial líquida manteve-se ao longo de 2012 abaixo do limite de 10 por cento. 
 
Para diminuir a exposição cambial, o IGCP tem procurado contratar currency swaps de cobertura 
o que, apesar de terem sido assinadas novas bases contratuais do CSA17 que reduzem a exposição 
a risco de crédito nos derivados, foi possível apenas parcialmente. Em resultado da deteriorada 

                                                 

 

 
17 Conforme foi desenvolvido na “Caixa – Contratação de CSA bilaterais” do Relatório Anual de 2010. 
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qualidade creditícia da República, as contrapartes têm-se revelado pouco disponíveis para a 
contratação de novas operações de derivados. 
 
A exposição cambial primária (não incluindo operações de cobertura) representava, no final do 
ano, 8,9 por cento do total da carteira de dívida ajustada, valor largamente inferior ao limite de 
20 por cento fixado nas guidelines. 
 
 

Risco de crédito 
 
A assunção de risco de crédito por parte da República decorre da contratação de operações com 
instrumentos derivados, repos e aplicações no mercado monetário. As Normas Orientadoras em 
vigor18 estabelecem a diversificação dos riscos e a atribuição de limites de exposição a cada 
contraparte em função da sua qualidade creditícia, os quais são monitorizados continuamente.  
 
O risco de crédito de cada contraparte (i.e. de todos os seus contratos derivados com a República) 
é apurado de acordo com uma metodologia que contempla duas componentes: o seu valor de 
mercado atual, que representa o valor de substituição da transação e uma exposição potencial, 
que pretende estimar a variação potencial desse valor no futuro. Ao valor que resulta da soma 
destas duas componentes deve ser subtraído o valor de mercado do colateral recebido ou 
entregue ao abrigo do CSA. 
 
A lista de contrapartes para transações que envolvam risco de crédito é atualmente composta por 
23 instituições financeiras com contratos ISDA assinados com a República, das quais 6 têm CSA 
unilateral e 9 CSA bilateral.  
 
Como se pode ver no gráfico, ao longo de 2012, a exposição a risco de crédito da carteira de 
derivados manteve-se sempre abaixo do limite global estabelecido. 
 
Gráfico 25 – Risco de crédito – componentes 

 
Fonte: IGCP 

 

                                                 

 

 
18 As Normas Orientadoras do risco de crédito em vigor encontram-se detalhadas na “Caixa – Novas normas orientadoras 
para a gestão do risco de crédito” do Relatório Anual de 2009. 
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CAIXA: REIMPLEMENTAÇÃO DO WALLSTREET SUITE 
 
O IGCP usa desde 1999 o sistema Wallstreet Suite (anteriormente designado Finance Kit) 
como suporte às atividades do front, middle e back offices, contabilidade e reporting. Tendo 
a versão 6.5 desta aplicação desde 2004, o IGCP definiu como projeto estratégico o upgrade 
para uma versão mais recente e com novas funcionalidades tendo como objetivos: 
 Alinhar a utilização do sistema com a redefinição das responsabilidades do IGCP, 

nomeadamente a gestão dos excedentes de tesouraria do Estado, o acompanhamento 
das operações financeiras da Região Autónoma da Madeira e a gestão dos derivados 
financeiros das empresas públicas classificadas dentro do perímetro das 
Administrações Públicas; 

 Ligação da aplicação ao sistema SWIFT permitindo ao IGCP executar pagamentos,  
confirmar operações ou receber notificações ou outra informação relevante das 
contrapartes através de um meio universal, de alta segurança e baixo custo, 
minimizando riscos operacionais e contribuindo para eficiência do back office pela 
eliminação de alguns processos manuais; 

 Utilização mais eficiente do sistema através de implementação dos produtos e 
funcionalidades do sistema mais adequadas aos processos de negócio do IGCP; 

 Melhorar a performance da aplicação, otimizando a configuração e expurgando partes 
obsoletas em resultado de mais de 10 anos de utilização da aplicação; 

 Obter formação e melhorar o conhecimento dos utilizadores do sistema de forma a 
poderem fazer a utilização mais eficiente do mesmo; 

 Migrar a aplicação para uma plataforma de hardware, sistema operativo e software de 
base de dados mais modernos.  

 
Duas abordagens foram discutidas: um upgrade standard (i.e. com migração da base de 
dados antiga para a nova aplicação) versus reimplementação, que permite expurgar a 
configuração desnecessária (instrumentos, clientes, contas, instruções de liquidação …) e 
corrigir a configuração que não é satisfatória. Na reimplementação, apenas as transações 
“vivas” são criadas na nova instalação e um curta série histórica de preços de mercado (FX, 
yield curves, preços, …) é migrada. Ponderados os objetivos do projeto, o IGCP decidiu 
adotar o este último método, tendo o projeto de reimplementação tido início em outubro 
de 2011 e culminado em junho de 2012, com a entrada em produção da versão 7.4. (ficando 
a versão 6.5. apenas disponível para efeitos de consulta e reporting). 
 


