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No cerne da missão do IGCP encontra-se o mandato para gerir, de forma integrada, a dívida 

pública e as disponibilidades de tesouraria do Estado. Como habitualmente, e em 

cumprimento de determinação estatutária nesse sentido, o IGCP apresenta em documento 

próprio o “Relatório Anual de Gestão da Dívida e das Disponibilidades de Tesouraria em 

2009”, que pode ser consultado no site do Instituto. O “Relatório de Actividades 2009” que 

agora se apresenta, tem como objectivo resumir o trabalho desenvolvido durante o ano 

transacto no âmbito das actividades de apoio ao cumprimento da missão mencionada, 

nomeadamente no que se refere aos objectivos e projectos contemplados no “Plano de 

Actividades para 2009”. 

Embora no ano transacto se tenha revelado necessário um maior enfoque, natural e 

compreensível, na problemática da gestão do financiamento público, atendendo às 

condições prevalecentes no mercado financeiro, o ano não deixou de ficar marcado, 

também, pelo desenvolvimento de um conjunto de acções necessárias a um eficaz 

desempenho das funções cometidas ao IGCP.  

No seu conjunto, as diferentes unidades do Instituto obtiveram um grau de alcance de 

objectivos e de execução dos projectos planeados na ordem dos 81% e 77% 

respectivamente, números que se podem considerar satisfatórios. Todavia, relativamente 

aos projectos apontados como estruturantes para os quais se previam desenvolvimentos no 

“Plano de Actividades para 2009”, deve referir-se que estes acabaram por ficar aquém do 

que seria desejável e estava inicialmente previsto. É o caso, nomeadamente, do projecto de 

implementação de uma nova plataforma informática visando a gestão dos dois segmentos 

de clientes do IGCP, os clientes de dívida pública de retalho e os clientes institucionais, 

entendidos estes como o conjunto das unidades sujeitas ao Regime da Tesouraria do Estado 

(RTE). Este projecto merece referência nesta sede, pela sua natureza estruturadora e por, 

de certa forma, enformar o núcleo central da actividade do IGCP. O facto de, não obstante 

se ter operado num contexto de rigorosa obediência ao normativo da contratação pública, se 

ter verificado uma situação de insuficiência de candidatos ao fornecimento da plataforma, 

obrigando à preparação de novo concurso público, obrigou, inevitavelmente, ao deslize dos 

prazos de execução do projecto, prevendo-se agora que ocorram em 2010 os 

desenvolvimentos que se tinham previsto anteriormente para 2009. Por outro lado, os 

outros projectos referidos no “Plano de Actividades para 2009” como estruturantes, 

experimentaram algum progresso durante o ano transacto. Estão em causa, em particular, a 

implementação de um Sistema Integrado de Gestão de Qualidade e a obtenção da 

respectiva certificação, para o que se deram passos decisivos na continuação e 

aprofundamento de revisão e documentação de procedimentos e o projecto de 

Reimplantação do Finance Kit (plataforma informática de apoio à gestão da dívida pública) 
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de modo a, nomeadamente, torná-lo mais abrangente, em sintonia com a missão do IGCP 

resultante da integração da gestão da Tesouraria de Estado. 

O Conselho Directivo do IGCP não pode deixar de expressar o seu reconhecimento aos 

colaboradores do Instituto pela sua dedicação e empenho ao longo de 2009, em condições 

particularmente difíceis. 

 

Março de 2010 

 

O Conselho Directivo 
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22..11  CCOOMMEENNTTÁÁRRIIOO  AAOO  GGRRAAUU  DDEE  CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDOOSS  OOBBJJEECCTTIIVVOOSS  
EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOOSS  EE  OOBBJJEECCTTIIVVOOSS  PPAARRAA  22000099  

A inventariação dos objectivos estratégicos em cada Plano de Actividades não pode deixar, 

em certa medida, de se tornar repetitiva, já que estes não deixam de se revestir de alguma 

estabilidade em anos consecutivos, pese embora a atenção que deve merecer a sua 

adequação permanente à evolução das circunstâncias, não obstante os contornos 

naturalmente plurianuais que assumem. Assim, mais do que avaliar em que medida os 

objectivos estratégicos do IGCP foram alcançados em cada ano, importa apreciar o 

contributo das acções e projectos desenvolvidos para a respectiva concretização. 

No “Plano de Actividades para 2009” elencaram-se, ainda, os objectivos gerais para o ano 

transacto, assim designados pelo seu carácter transversal relativamente ao conjunto da 

organização. Relativamente a estes tem pertinência avaliar o respectivo grau de 

cumprimento no ano passado. 

No plano da gestão da tesouraria 

De acordo com a informação obtida através da DGO o cumprimento do princípio da Unidade 

da Tesouraria do Estado, medido pela proporção dos fundos afectos à Tesouraria Central no 

conjunto das disponibilidades sujeitas a este princípio situou-se em 95% no final do 1º 

semestre de 2009, nível superior ao alcançado no semestre homólogo do ano anterior. 

Considera-se que este resultado reforça a responsabilidade do IGCP em matéria de 

prestação de um conjunto alargado de produtos e serviços às entidades sujeitas ao RTE, 

domínio em que se registaram avanços em 2009. Relativamente aos objectivos fixados 

neste domínio no “Plano de Actividades para 2009” salienta-se o arranque da 

implementação da ligação da tesouraria ao RIGORE designadamente com a disponibilização 

da aplicação em dois organismos pilotos – DGO e IIMFAP1. É ainda de referir a criação da 

Entidade Contabilística do Estado (ECE) que veio introduzir um novo “parceiro”, ao nível da 

contabilização, com a consequente alteração dos circuitos que têm a ver com os sistemas da 

tesouraria2. Verificou-se tambéma disponibilização da funcionalidade Débitos Directos na 

sua vertente devedora durante o ano. Para além disso, na sequência de um projecto cujos 

contornos essenciais foram definidos pela entidade que geria anteriormente a Tesouraria 

Central do Estado (DGT) concretizou-se o lançamento de cartões de crédito e de débito para 

a Administração Pública, criando-se assim condições para dispensar o recurso à banca 

comercial para este efeito. 

Conforme mencionado na nota de abertura, a implementação do CAH (Sistema de Clientes, 

Contas, Aforronet e Homebanking) na vertente tesouraria não arrancou conforme previsto, 

deslizando para o ano corrente. 

                                                           
1 Já em 2010 a aplicação foi disponibilizada a todos os organismos do MFAP. 
2 O IGCP foi  escolhido para ser o organismo piloto na utilização dos serviços disponibilizados pela ECE. 
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 No plano da gestão da dívida pública 

Intensificaram-se significativamente as acções de promoção da dívida pública portuguesa 

junto de mercados alvo importantes, desenvolvendo-se, assim, esforços para manter e 

reforçar o acesso da República a financiamento estável, objectivo para que contribui, ainda, 

o reforço da liquidez das linhas de OT. 

Desenvolveu-se a promoção do modelo multi plataformas para negociação em mercado 

secundário da dívida pública portuguesa, cuja implementação deverá ocorrer ainda no 1.º 

semestre do ano corrente. Por outro lado, redefiniram-se as modalidades de colocação da 

dívida negociável, introduzindo-se alterações ao modelo de leilões conferindo-lhe maior 

flexibilidade. 

No que respeita à exploração de instrumentos complementares para colocação de dívida há 

a registar o lançamento e implementação do programa EMTN, a que já se recorreu com 

sucesso em 2009 e 2010. 

 No plano organizativo 

Apesar dos progressos registados em matéria de documentação e normalização de 

procedimentos, que se projecta continuar em 2010, ainda não se encontraram reunidas as 

condições para o arranque do Sistema de Certificação de Qualidade, prevendo-se que tal 

possa acontecer ainda em 2010. No domínio da optimização organizacional forma tomadas 

várias incitativas de ajustamento funcional da estrutura organizativa, entre as quais se 

salienta a autonomização dos sistemas de informação em Área autónoma, desenvolvimento 

que se justificava em função da importância crescente que assume no contexto da 

organização. 

Não foi considerada oportuna a revisão do sistema de avaliação de desempenho, face às 

características do existente e à falta de recursos adequados para proceder a esta tarefa. 
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33..11  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  OOBBJJEECCTTIIVVOOSS  

 
 

 
 

N.º DEFINIÇÃO 0 - 10 11 - 30 31 - 60 61 - 100

1
Dotar o IGCP de normas e regras que possibilitem a organização e a gestão da
informação quer, se trate de documentos em suporte físico quer, se trate de suporte
electrónico

60

2
Atingido o 1.º objectivo, criar as condições para a instalação de um Sistema de Gestão
Documental.

0

1
Estudo e posterior utilização de um maior número de instrumentos de gestão de risco de
taxa de juro, tornando a gestão dos activos e passivos o mais cost efficient possível, em
toda a estrutura temporal da curva de rendimentos

 

60

2

Promover contactos com as instituições e a contratação de operações de forma a permitir
a colocação da dívida (financiamento), a contratação de operações de gestão activa e a
aplicação de fundos, de uma forma atempada e eficiente permitindo cumprir os
objectivos estratégicos

100

3
Participar no estudo prévio que equacione a re-implementação do sistema Finance kit,
reconfigurando-o em consonância com a alteração estrutural do IGCP decorrente da
integração das funções TCE

100

Promover a adequação da emissão de dívida pública ao perfil sazonal das necessidades
de financiamento, preservando sempre, enquanto objectivo primordial, o desempenho
adequado da dívida portuguesa nos mercados financeiros.

80

2
Proceder a uma avaliação crítica dos instrumentos e metodologias adoptados na gestão
da dívida pública portuguesa no sentido de permitir a introdução atempada de melhorias
sempre que se justifique.

100

3

Promover o intercâmbio de experiências e o acompanhamento das práticas adoptadas
por outras instituições soberanas europeias na gestão da dívida pública e atribuições
conexas, com o objectivo de identificar e implementar as melhores práticas adequadas
ao caso português.

100

1

Aproveitamento de todas as potencialidades dos novos sistemas colocados à disposição
do IGCP (Swift, Target2, Sepa, CCI), assegurando uma correcta integração de sistemas
que permita diminuir as tarefas manuais, melhorando a qualidade do serviço prestado
em termos de liquidações. 

80

2

Utilização apenas de sistemas electrónicos para envio e recepção de ordens de
pagamento, garantindo aumento da segurança, automatismo e eficácia no seu
processamento - nomeadamente para os pagamentos na ordem externa e aplicações de
tesouraria.

98

3

Manter um adequado acompanhamento dos movimentos diários da CUL, executando as
operações relacionadas com financiamento e excedentes de tesouraria segundo a
estratégia definida pelo CD, assegurando uma actualização diária da posição de
tesouraria para um período mensal e promovendo a qualidade da informação obtida
junto dos serviços externos e internos.

100

1
Promover a melhoria do modelo de contabilização das operações da Tesouraria e da
Dívida Pública e da respectiva prestação de contas dentro dos prazos legais definidos
para o efeito. 

95

2
Alargar o processo de contabilização automático a outras operações decorrentes da
actividade da Tesouraria.

100

3 Reestruturação do modelo de contabilização da receita no SGR 100

1 Melhorar o tempo de resposta das certificações das contas de gerência 100

2 Intensificar e consolidar o controlo da generalidade das contas de OET 90

3
Alargar o controlo das contas da classe 01 de modo a garantir a fiabilidade da prestação
de contas

95

OBJECTIVOS AVALIAÇÃO FINAL DE ANOUNIDADES DE

ESTRUTURA

GA GA

AGDL

NSM

NEM

AOP

SAO

SOC

SCC
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N.º DEFINIÇÃO 0 - 10 11 - 30 31 - 60 61 - 100

1
Melhoria da qualidade do serviço prestado aos Clientes garantindo prazos de resposta
aceitáveis

100

2
Apoio aos CTT Correios no tratamento de todas as operações encaminhadas por essa
Entidade, prestando ainda o necessário esclarecimento informativo

100

3 Colaboração no desenvolvimento do CAH 100

1
Promover o alargamento da Rede de Cobranças do Estado, através da adesão do DUC,
por parte de Organismos administradores da receita, consolidando a centralização de
fundos na Tesouraria

100

2
Analisar os custos subjacentes aos acordos com a Banca Comercial, assim como com os
CTT e SIBS, com o objectivo de minimizar as despesas incorridas pelo IGCP e pelos
nossos Clientes

100

3
Analisar os pressupostos subjacentes aos controlos efectuados às contas bancárias de
apoio às cobranças realizadas pelas Caixas do Tesouro

100

1
Reduzir o recurso dos organismos públicos à banca comercial, mediante o alargamento
dos serviços bancários prestados.

100

2
Promover a fidelização de clientes, recorrendo a acções de divulgação dos serviços
bancários prestados e de acompanhamento periodico da actuação dos serviços.

100

3

Promover a captação dos clientes que incumprem com o princípio de unidade da
Tesouraria do Estado, através da definição de soluções específicos que se coadunem com
as suas espectativas, e os mobilizem a preferir os serviços bancários prestados pelo IGCP
em detrimento dos disponibilizados pela banca comercial.

100

1 Preparar e coordenar o projecto de re-implementação do Finance kit 25

2
Continuar a investir na abrangência e actualização do normativo interno (NP, NI e MP),
nomeadamente no âmbito do projecto de certificação de qualidade.

100

3 Garantir um nº mínimo de 2 acções de auditoria interna/ano 100

1

Continuar a sofisticar os modelos de geração de taxas de juro. No caso do GES_MAG,
existem 3 tipos de extensões que vão ser incorporadas: 1) incluir no modelo as taxas
swap, já que actualmente apenas é possível prever a curva do BUND; 2) melhorar a
componente de previsão das taxas de curto prazo; 3) incluir a yield a 30 anos. Por outro
lado, e considerando o modelo de Nelson-Siegel, que foi desenvolvido no GES em 2008,
irá utilizar-se esse modelo para, nas previsões de taxas de juro, distinguir o que são os
movimentos paralelos da curva de rendimentos, da alteração do seu declive e da sua
curvatura.

75

2

Colaborar no upgrade do Finance Kit. Na implementação inicial do FK, bem como nos
upgrades que tiveram lugar, o GES teve um contributo importante no sentido em que
realizou um conjunto de testes sobre a base de dados para verificar se a informação
estava correcta. Prevê-se um contributo semelhante do GES em 2009, acrescido do facto
de se ter como objectivo adicional a costumização de reports que permitam reduzir o
trabalho manual de construção de filtros (no FK ou em excel), aumentando a rapidez no
acesso à informação e reduzindo o risco de erros no tratamento da informação. 

100

3

Concluir os Manuais de Instruções do GES. Estes Manuais são de importância crucial para
o GES considerando que existe um conjunto muito vasto de informação estatística sobre
a dívida directa do Estado que é divulgada ao exterior pelo GES, pelo que a correcta
extracção dessa informação do Finance KIT, bem como o subsequente tratamento em
folha de cálculo, deve ser apoiado em manuais de instruções totalmente claros.
OBJECTIVO ALTERADO

100

1

Conceber, desenvolver, adaptar e implementar sistemas de informação por forma a
atingir os objectivos definidos pelo IGCP para a Gestão da Tesouraria em 2009, através,
nomeadamente, do novo sistema de Clientes, Contas, AforroNet e Homebanking (CAH),
do RIGORE, da participação no Target 2 como participante directo, da participação na
vertente emissora da SEPA e do desenvolvimento de interfaces com a plataforma Swift .  

95

2

Conceber, desenvolver, adaptar e implementar sistemas de informação por forma a
atingir os objectivos definidos pelo IGCP para a Gestão da Dívida Pública em 2009,
através, nomeadamente, de um novo sistema para produtos de aforro, integrado no
sistema de Clientes, Contas, AforroNet e Homebanking  (CAH).

85

3

Conceber, desenvolver, adaptar e implementar sistemas por forma a atingir os objectivos
definidos pelo IGCP ao nível organizativo em 2009, através, nomeadamente, do
incremento da segurança interna, da continuação da definição dos procedimentos de
contingência, do desenvolvimento da solução de Disaster Recovery e Continuidade de
Negócio.

90

1 Encontrar soluções que contribuam para a redução dos custos administrativos 95

2
Melhorar o processo de automatização e controlo da facturação face à grande quantidade
prevista de clientes.

100

OBJECTIVOS AVALIAÇÃO FINAL DE ANOUNIDADES DE

ESTRUTURA

ACL

SDR

SGT

SGC

NCF NCF

GES GES

SGA SGA

NSI NSI
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33..22  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPRROOJJEECCTTOOSS  

N.º DESIGNAÇÃO 0 - 10 11 - 30 31 - 60 61 - 100

GA GA-DOC 1 Plano de C lassificação e Regulamento de Arquivo 80

1 ESTUDO E PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE NOVOS INSTRUMENTOS 60

2 F-KIT 10

3

PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS:
REPOS - Bloomberg electronic quoting/trading
SWAPS - Bloomberg electronic quoting/trading

90

4 MTN E PRIVATE PLACEMENTS 100

1

Implementação do ambiente multiplataformas no mercado secundário da d ívida pública
portuguesa

2

Colaboração com o Fundo Português de Carbono na preparação dos leilões de licenças de
em issão de CO2

3 Gestão activa do Programa EMTN 100

4 Reforçar a realização de iniciativas de promoção da dívida 100

5

Repensar o modelo actual da em issão de OTs (procedimentos de em issão, recompensa dos
primary dealers, gestão da curva)

100

6
Reforçar a participação da base de investidores doméstica quer nas em issões em primário
quer em secundário

100

1 SWIFT 50

2 Finance Kit 100

3 TARGET2 100

4 EUROCLEAR - CCI 25

5 CAH - Sistema de C lientes, Contas, AforroNet e Homebanking 30

6 Single Euro Payments Area - SEPA. 100

7 Manual de Procedimentos do SAO 25

8 Programa de reporte para previsões de tesouraria  a D e D+1 

9 PLANO DE CONTIGÊNCIA 50

10 TARGET2 - upgrade para versão 3.0 da SSP 100

1

Promover a melhoria do modelo de contabilização e da respectiva prestação de contas dentro
dos prazos legais definidos para o efeito. 

95

2

Participação no desenvolvimento do novo sistema CAH - Sistema de Clientes, AforroNet e
Homebanking 

35

3
Planeamento da parametrização do GLM (General Ledger Module) decorrente da
reimplementação do Finance Kit.

50

4 RIGORE - Rede Integrada de Gestão Orçamental e dos Recursos do Estado 100

5 Manual de procedimentos 100

6 Proced imentos e plano de contingência 60

7

Alargamento do processo de contabilização automático a outras operações decorrentes da
actividade da Tesouraria: depósitos a prazo

100

8 Reestruturação do modelo de contabilização da receita no SGR 100

9
Participação nos testes relativos à contab ilização das operações relativas ao Sistema de
Débitos Directos

100

10
Participação nos testes relativos à contabilização das operações relativas ao Rigore na óptica
da despesa   ----------- (Projecto NOVO)

100

11 Arquivo Electrónico  ----------- (Projecto NOVO) 100

1 Conferência e remessa dentro dos prazos previstos na lei das contas de gerência 100

2

Utilização da automatização da conciliação bancária via Sistema de Cobranças do estado -
SCE

90

3
Participação no desenvolvimento do novo sistema CAH - Sistema de Clientes, AforroNet e
Homebanking

25

4 Proced imentos e Plano de Contingência  60

5 Revisão do Manual de Procedimentos  100

6 Controller Financeiro do Projecto co-financiado -CAH 100

7 Implementação da ECE - Na vertente da STF 100

8
Alargamento do controlo às contas de disponibilidades em moeda estrangeira e às contas de
aplicações

100

9
Implementação de um novo tipo de arquivo relativamente à conciliação das caixas do
Tesouro

100
 

SOC

SAO

AGDL

AD

AD

ANL

FINAL DE ANOPROJECTOS

NSM

UNIDADES DE

ESTRUTURA

AOP

SCC

NEM
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N.º DESIGNAÇÃO 0 - 10 11 - 30 31 - 60 61 - 100
 

1 Sistema de Clientes, Contas, AforroNet e Homebanking   - CAH 100

2 Penhoras Direcção Geral de Contribuições e impostos - DGCI 100

1 CAH 100

2 Sistema de Débitos Directos - vertente credora 100

3 Terminais de Pagamento Automático - TPA 100

4 Regime da Tesouraria do Estado 100

5 RIGORE 100

6
Manual de Procedimentos 100

7 Expurgo do SCE 100

8 Revisão do contrato com os CTT relativo à prestação de serviços de cobrança de DUC 100

9 Criação de contas-corrente por ECC 100

10 Sistema SGT    --------- (Projecto REFORMULADO) 100

1 CAH 100

2 Sistema de Débitos Directos - Vertente Devedora 100

3 Sistema de Débitos Directos - Vertente Credora 100

4 Terminais de Pagamento Automático - TPA 100

5 Emissão de Cartões 100

6 RIGORE 100

7 Regime da Tesouraria do Estado 100

8 Certificação Digital 100

9 Manual de Procedimentos 100

10 Promoção de CEDIC junto de Clientes 100

11 Promover o cumprimento da Unidade de Tesouraria por parte do IGFIJ 100

1 Finance Kit  - Fase 1 50

2 Finance Kit  - Fase 2

3 Expansão e Optimização do Normativo Interno 100

4 Plano Anual de Auditoria Interna 100

1 Colaborar no upgrade do Finance Kit 100

2 Base de Dados de Estatísticas da Dívida

3 Extensão do modelo GES_MAG - Modelo de Geração da Curva de Swaps

4 Extensão do modelo GES_MAG - Previsão das Taxas de Curto Prazo 100

5 Extensão do modelo GES_MAG - Yield 30 anos 100

6 Modelo Nelson-Siegel 100

7 Manuais de Instruções  -------- (Projecto NOVO) 100

FINAL DE ANOPROJECTOS

SDR

SGC

UNIDADES DE

ESTRUTURA

AD

AD

AD

SGT

NCF

ACL

GES
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N.º DESIGNAÇÃO 0 - 10 11 - 30 31 - 60 61 - 100
 

1 Sistema de Clientes, Contas, AforroNet e Homebanking - CAH 80

2 Target 2 - 2ª fase / Instalação da AT2 100

3 Single Euro Payments Area - SEPA. Emissão de Transferências. 90

4 Sistema de Produtos de Aforro - SPA. Novas funcionalidades e novos requisitos 100

5 Sistema de Gestão de Contas Correntes do Tesouro  - SGT. Novas funcionalidades 100

6Homebanking - HB. Novas funcionalidades 100

7

Sistema de Cobranças do Estado - SCE. Migração da infraestrutura tecnológica e nova
funcionalidade

100

8 Sistemas de Compensação do Tesouro - SCT 100

9 FinanceKit - Upgrade da infraestrutura tecnológica

10 SWIFT - Desenvolvimento de interfaces com outras plataformas 100

11 Segurança Informática - Rede interna 100

12Disaster Recovery & Business Continuity 100

13 Planos de Contingência - Actualização

14 Actualização dos sistemas de gestão interna, promoção e suporte das TIC 100

15 SEPA - Recepção de transferências (novos requisitos) 100

16 Sistema de Débitos Directos 90

17 Certificação Digital (Novo projecto) 90

18 Sistema de Débitos Directos (novos requisitos/versão 4.3) 100

19 Aplicação de Previsão de Tesouraria

1 Redução de custos administrativos 100

2 Facturação aos clientes 100

3 Pandemia da gripe A - Plano de contigência ------- (Projecto NOVO)  100

AD Adiado

ANL Anulado/Não há necessidade de intervenção

Projecto Novo

Projecto Reformulado

FINAL DE ANOPROJECTOSUNIDADES DE

ESTRUTURA

ANL

SGA

NSI
AD

AD
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44..11  PPRROOCCEESSSSAAMMEENNTTOO  DDAA  DDÍÍVVIIDDAA  AA  RREETTAALLHHOO  

Certificados de Aforro 

O peso dos certificados de aforro passou para cerca de 12,8% da dívida pública total, 

quando no final do 2008 esse mesmo peso se situava em cerca de 14,5%. 

O IGCP é responsável por um conjunto substancial de operações que, pela sua natureza e 

delicadeza, implicam um tratamento específico e nas quais se incluem a gestão da base de 

dados de certificados de Aforro e clientes, o controlo global das operações realizadas, 

tenham elas sido efectuadas no IGCP ou nos CTT, assim como a realização de algumas 

operações consideradas mais sensíveis - a imobilização de contas, a integração de contas, a 

inserção e alterações de NIB, a transmissão de Certificados de Aforro para herdeiros. Ao 

nível da transmissão de certificados de aforro para herdeiros foram analisados e tratados 

mais de 1.000 processos. 

Mantivemos uma especial atenção à informação prestada aos aforristas sobre a posição e 

valorização da sua carteira de certificados de aforro e dos movimentos que sobre a mesma 

foram efectuados. Tal objectivo contribuiu para um incremento da segurança e da confiança 

relativamente à gestão de mais de 4 milhões de certificados de aforro, pertencentes a mais 

de 641 mil aforristas. Refira-se que 90% dos aforristas são já receptores de extracto. 

No âmbito do AforroNet, cujo arranque ocorreu em Julho de 2007, realce-se a adesão a este 

serviço que contava com cerca de 23 mil utilizadores activos no final de 2009, os quais 

foram responsáveis por 29 mil subscrições, correspondentes a um montante global de EUR 

53,7 milhões. 

Relembramos que, no início de 2008, foram revistos os 3 protocolos celebrados com os CTT 

no âmbito geral dos certificados de aforro – comercialização dos certificados de aforro, 

prestação dos serviços postais e printing e finishing dos extractos. No balanço que 

efectuámos exclusivamente para o ano 2009, concluímos que os actuais preçários, por 

comparação com os anteriores, representaram uma poupança de encargos para o IGCP 

superior a EUR 507 mil. 

Outra dívida de retalho 

Os restantes instrumentos de divida de retalho encontram-se representados por quatro 

empréstimos Consolidados – integrados em quase 100% na Central de Valores Mobiliários e 

por Rendas Perpétuas e Rendas Vitalícias. 
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44..22  CCOONNTTAASS  DDOO  TTEESSOOUURROO  

Ao nível da gestão das contas do Tesouro, salientamos as seguintes actividades 

desenvolvidas: 

Antecipações de Fundos  

Ao abrigo do n.º 1, do artigo 30.º do RTE, foram efectuadas antecipações no montante de 

EUR 1.922 milhões, conforme detalhe constante no quadro abaixo. 

OET’s no âmbito do n.º 1 do art.º 30.º do Dec-Lei 191/99 

ao abrigo da alínea b) - OE  544.053.317,94 

ao abrigo da alínea c) - Orçamento da U.E.  88.000.000,00 

ao abrigo da alínea d) - Regiões Autónomas  45.000.000,00 

ao abrigo da alínea e) - Fundos Comunitários  1.244.673.790,70 

TOTAL 1.921.727.108,64 

 

De acordo com o artigo 32.º do RTE, as verbas disponibilizadas ao abrigo das alíneas b) a 

d), no quadro referenciadas, foram regularizadas no próprio ano de 2009.  

Foram ainda regularizados no ano de 2009, cerca de 963 milhões relativas a OET realizadas 

ao abrigo da alínea e). 

No ano de 2009 foram assim regularizados cerca de EUR 1.640 milhões, independentemente 

do ano em foram disponibilizadas, sendo o saldo a 31-12-2009 por regularizar de cerca de 

EUR 1.122 milhões (valor superior em 32,4% ao do fim de 2008). 

Reembolsos de viagens 

Efectuaram-se cerca de 1.061 transferências bancárias no montante de aproximadamente 

EUR 1,2 milhões no que respeita a reembolsos de viagens, na sua maior parte (cerca de 

95%) entre contas sediadas no IGCP, dando cumprimento às orientações comunitárias 

sobre esta matéria. 
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UE N.º de operações Valores 

Conselho 800 700.000 EUR 

Comissão 261 500.000 EUR 

Total 1.061 1.200.000 EUR 

 

Depósitos Externos 

Procedeu-se à reconciliação diária entre as contas que suportam a funcionalidade “depósitos 

externos” disponibilizada aos clientes HB e os ficheiros de cobranças/devoluções enviados 

pelos Bancos que nos prestam esse serviço. 

A análise e resolução das divergências tiveram como universo cerca de 105 mil depósitos 

efectuados, correspondentes a mais de EUR 550 milhões. 

Bancos N.º de depósitos Valores depositados 

CGD 90.615 494.745.728 EUR 

BCP 7.814 37.641.362 EUR 

BES 6.240 20.724.885 EUR 

Total 104.669 553.111.975 EUR 

 

Rede de Cobranças do Estado 

Esta actividade desenvolveu-se em 3 vertentes: 

i) apoio diário às diversas entidades intervenientes (Bancos, CTT, DGCI, DGAIEC, ERS, 

IGT, ISP, IGFIJ e IRN) com o objectivo da eliminação de erros que surjam por 

transmissão incorrecta de informação nos cerca de 50 ficheiros diários; 

ii)  reconciliação das cobranças registadas no Sistema de Cobranças do Estado (SCE) e 

nas aplicações das entidades administradoras da receita (DGCI e DGAIEC), por mês e 

imposto. 

iii)  análise e resolução das divergências associadas às reconciliações efectuadas entre a 

informação de: 

a) Cobranças-Extractos-Fundos (relativa a 13 Bancos); 

b) Cobranças-Depósitos-Extractos-Fundos (relativa a 380 Secções de Cobrança); 
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c) Cobranças-Fundos (para CTT e SIBS). 

Os dados de 2009, referentes à rede de cobranças, patentes nos quadros abaixo indicados, 

permitem efectuar as seguintes conclusões: 

Face a 2008, realce-se o aumento da quantidade de DUC cobrados (12%), tendo atingido 

em 2009 mais de 22 milhões de documentos. 

Face ao ano transacto o valor total arrecadado diminuiu (6%), tendo atingido cerca de EUR 

42 mil milhões. 

Os Bancos (19% do valor e 6% da quantidade de documentos) e a SIBS (11% do valor e 

30% da quantidade de documentos) aumentaram a sua representatividade na RCE, quer em 

termos de número de cobranças efectuadas, quer em valor, em detrimento dos CTT (23% 

do valor e 13% da quantidade de documentos). 

Também o IRN, enquanto entidade colaboradora desde 2007, tem vindo a aumentar as 

cobranças de IMT face à entrada gradual das “casas prontas” nos serviços de registo. 

Foi ainda desenvolvida no ano de 2009 o Sistema de Contas Correntes com as Entidades 

Colaboradoras da Cobrança (ECC), dando assim cumprimento a uma das recomendações 

resultantes da auditoria efectuada pelo Tribunal de Contas. Esta aplicação cruza a 

quantidade de DUC transmitida ao SCE e a quantidade facturada pelas ECC. São ainda 

verificados os prazos contratualizados no que respeita ao envio de informação. 
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Valores cobrados em 2009 

 Bancos CTT SIB's DGT +HB IRN Totais 

APA 4.696.034,75 0,00 2.218.506,00 25.819,61 0,00 6.940.360,36 

CA 0,00 0,00 1.370,61 2.941,25 0,00 4.311,86 

CMPAUT 0,00 0,00 0,00 215.198.031,20 0,00 215.198.031,20 
DVP - 
Compensação 0,00 0,00 0,00 3.764.771,24 0,00 3.764.771,24 

ERS 459.810,44 1.242.670,91 2.692.446,96 840.014,42 0,00 5.234.942,73 

EXEF 50.946.783,52 55.518.247,60 140.119.907,84 845.633.162,19 0,00 1.092.218.101,15 
Forn25 - 
Dep.Estado (25) 68.564,76 28.207,95 0,00 2.543.528,04 0,00 2.640.300,75 

ICI 0,00 123,44 0,00 1.226,50 0,00 1.349,94 

IEC 1.659.515,51 119.057.814,08 7.803.225,72 4.564.296.809,39 0,00 4.692.817.364,70 
IGFIJ - Dep. 
Autónomos 144.403.334,74 0,00 27.104.658,85 7.089.274,50 0,00 178.597.268,09 

IGFIJ - Guias 26.089.146,57 0,00 36.962.428,14 855.577,43 0,00 63.907.152,14 

IGFIJ - Taxas 19.233.353,11 0,00 57.602.133,70 499.656,80 0,00 77.335.143,61 

IGT - Coimas 3.111.438,31 0,00 0,00 6.364,00 0,00 3.117.802,31 

IGT - Crédito 72.023,55 0,00 0,00 0,00 0,00 72.023,55 

IGT - Custas 71.159,52 0,00 0,00 102,00 0,00 71.261,52 

IMI 49.391.933,25 256.785.465,29 382.439.879,91 305.032.850,52 0,00 993.650.128,97 

IMSV 1.223,71 223,01 8.731,18 66,53 0,00 10.244,43 

IMSVIE 0,00 3,00 5,00 0,00 0,00 8,00 

IMT 35.152.886,22 14.604.108,06 102.727.804,94 420.450.728,92 40.046.148,74 612.981.676,88 

IRC 913.287.430,38 1.316.811.294,52 530.040.093,48 2.150.125.791,91 0,00 4.910.264.610,29 

IRS 74.276.121,40 198.010.064,60 592.967.097,40 515.005.810,94 0,00 1.380.259.094,34 

IS 1.142.221,05 1.849.604,79 2.254.114,18 6.082.222,93 0,00 11.328.162,95 

ISP 68.019.382,44 0,00 7.646.417,40 67.855,14 0,00 75.733.654,98 
ISP - 
Mediadores 18.240,00 0,00 29.980,00 0,00 0,00 48.220,00 

ISSTG 9.282.019,42 2.537.856,10 44.365.436,84 155.619.694,86 21.365.510,83 233.170.518,05 
IUC - Imp. 
Único Circ. 16.771.205,29 23.434.154,63 87.171.181,38 167.518.378,94 0,00 294.894.920,24 

IVA 2.481.743.916,69 5.272.559.369,74 1.630.081.609,57 5.879.085.869,21 0,00 15.263.470.765,21 

MI 3.949.085.360,29 2.438.461.084,98 1.014.992.920,56 3.312.238.685,24 160,00 10.714.778.211,07 

PENHORAS 31.813.744,76 15.032.304,06 27.782.217,71 242.323.647,21 0,00 316.951.913,74 
Receitas 
Diversas 5.288,60 0,00 1.634,94 360.247.594,97 0,00 360.254.518,51 

SCO 4.125.015,40 4.939.255,17 18.896.808,28 13.049.241,94 0,00 41.010.320,79 

SEF 7.901.700,57 8.699.964,64 40.400.867,35 30.941.809,14 0,00 87.944.341,70 

Totais 7.892.828.854,25 9.729.571.816,57 4.756.311.477,94 19.198.547.526,97 61.411.819,57 41.638.671.495,30 
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Número de documentos cobrados em 2009 

 Bancos CTT SIB's DGT +HB IRN Totais 

APA 6.830 0 23.050 239 0 30.119 

CA 0 0 4 8 0 12 

CMPAUT 0 0 0 191.637 0 191.637 
DVP - 
Compensação 0 0 0 25.252 0 25.252 

ERS 807 2.489 5.813 637 0 9.746 

EXEF 54.636 61.656 287.086 1.724.571 0 2.127.949 
Forn25 - 
Dep.Estado (25) 83 112 0 5.877 0 6.072 

ICI 0 4 0 7 0 11 

IEC 381 2.037 1.815 3.497 0 7.730 
IGFIJ - Dep. 
Autónomos 111.346 0 52.132 9.979 0 173.457 

IGFIJ - Guias 77.977 0 142.860 882 0 221.719 

IGFIJ - Taxas 144.342 0 339.030 1.472 0 484.844 

IGT - Coimas 6.415 0 0 5 0 6.420 

IGT - Créditos 43 0 0 0 0 43 

IGT - Custas 1.342 0 0 2 0 1.344 

IMI 111.575 819.967 1.565.246 1.285.801 0 3.782.589 

IMSV 22 9 141 3 0 175 

IMSVIE 0 1 5 0 0 6 

IMT 6.688 4.352 49.664 143.458 22.279 226.441 

IRC 83.052 236.285 287.089 328.186 0 934.612 

IRS 41.706 137.558 569.989 334.868 0 1.084.121 

IS 1.405 3.256 12.523 10.106 0 27.290 

ISP 2.936 0 16.798 8 0 19.742 
ISP - 
Mediadores 8 0 112 0 0 120 

ISSTG 9.087 1.662 60.538 198.165 30.869 300.321 
IUC - Imp. 
Único Circ. 203.812 249.954 1.415.948 3.452.569 0 5.322.283 

IVA 119.098 462.956 487.759 659.305   1.729.118 

MI 351.240 898.444 921.341 1.380.160 2 3.551.187 

PENHORAS 20.499 33.356 66.829 101.102 0 221.786 
Receitas 
Diversas 22 0 124 1.173.362 0 1.173.508 

SCO 16.741 22.708 133.017 61.789 0 234.255 

SEF 10.767 12.209 86.691 45.057 0 154.724 

Totais 1.382.860 2.949.015 6.525.604 11.138.004 53.150 22.048.633 

 

44..33  HHOOMMEEBBAANNKKIINNGG  EE  OOUUTTRROOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  BBAANNCCÁÁRRIIOOSS  

Durante o ano de 2009 procurou-se desenvolver acções que permitissem melhorar os 

serviços bancários disponíveis aos Clientes, e em conjunto com os mesmos, avaliar não só 

as necessidades mas também resolver as questões emergentes.  

Nesse sentido, devemos referir o seguinte: 
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Sistema de Débitos Directos (SDD) – Vertente Devedora 

� O SDD entrou em funcionamento no dia 4 de Maio de 2009, para a vertente devedora. 

Por um período transitório, a aplicação funcionou apenas com a adesão do IGCP e de 

alguns organismos piloto, convidados pelo IGCP, ou que detinham autorizações de 

débito em conta (ADC) truncadas, anteriormente fornecidas a várias Entidades Credoras 

e associadas a NIB no IGCP. 

� A divulgação geral, juntos dos organismos Clientes, foi efectuada a 29 de Setembro de 

2009, através de Aviso colocado no Homebanking (HB) e de carta circular remetida a 

todos os serviços públicos. Em paralelo, o IGCP promoveu vários contactos, de 

esclarecimento e publicitação do novo serviço bancário, junto dos Clientes, privilegiando-

se as EPE e os SFA, tendo-se atingido os resultados que se demonstram no quadro 

abaixo. 

Organismos 

Aderentes 

ADC 
IDD 

Pagas Revertidas Revogadas 

Activas Canceladas N.º Valor N.º Valor N.º Valor 

125 681 51 1.061 1.330.690,90 22 10.639,25 7 17.612,48 

 

Sistema de Débitos Directos (SDD) – Vertente Credora 

No que respeita à vertente credora do SDD, prevê-se a sua entrada em produção no 

primeiro trimestre de 2010, tendo-se iniciado os trabalhos de definição dos termos dos 

acordos a estabelecer com as potenciais Entidades Credoras. 

Certificação Digital 

Em Março de 2009, procedeu-se à identificação os organismos utilizadores do HB que ainda 

não dispunham de qualquer certificação digital, apurado 530 organismos (incluindo os 

serviços descentralizados), correspondendo a cerca de 2 mil utilizadores a certificar.  

Neste sentido, foi solicitado aos organismos utilizadores o preenchimento de fichas de 

instalação de certificação digital, tendo assim sido desenvolvidas as seguintes acções até 

finais de Abril: 

� envio de comunicações aos serviços evidenciando a necessidade e relevância da 

certificação digital, assim como o preenchimento de fichas de instalação com os 

dados dos utilizadores; 
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� prestação de esclarecimentos e execução de insistências junto dos Clientes, 

sensibilizando-os para a necessidade de instalação da certificação digital e o 

consequente envio da ficha de instalações; 

� recepção, confirmação e nalguns casos correcção das referidas fichas. 

A fase seguinte, após a validação de tais fichas (CDCO), constituiu na instalação da 

certificação propriamente dita, tendo sido estabelecido que os organismos efectuariam 

autonomamente as respectivas instalações, segundo as orientações emanadas pela empresa 

certificadora- Multicert. 

Deste modo, os pedidos para emissão de certificados, cartões e leitores, de acordo com as 

fichas recebidas até 30 de Abril, foram sendo remetidos à Multicert, de acordo com a 

capacidade de resposta desta empresa.  

Assim, e até final de 2009, foram enviados certificados digitais para cerca de 42% dos 530 

organismos sujeitos a certificação. 

Em simultâneo com o processo de certificação dos 530 organismos, promoveu-se em 2009 a 

gestão corrente da instalação de novos certificados em organismos que já dispunham de 

certificação digital, bem como dos pedidos de leitores e de segundas vias de cartões e 

certificados. Neste âmbito, foram assegurados os seguintes pedidos durante o ano: 

� 276 novos cartões,  

� 159 pedidos de segundas vias, 

� 27 pedidos de substituição de leitores. 

Em 2009, os encargos facturados aos Clientes com a certificação digital, rondaram os EUR 

28 mil. 

Registe-se que acedem ao HB cerca de 4.200 utilizadores e que se encontram por certificar 

cerca de 1.108 pelo que no final de 2009, tínhamos 74% dos utilizadores com certificação 

nos acessos ao HB.  

Terminais de Pagamento Automático (TPA) 

De forma a planear, com melhor conhecimento e maior oportunidade, a disponibilização de 

TPA aos organismos, tinha sido efectuado em 2008, um levantamento das necessidades 

desses equipamentos e suas características junto dos organismos Clientes. 

Em 2009, procedeu-se à análise do levantamento efectuado, tendo-se iniciado 

negociações/conversações junto de vários Clientes, no sentido de conhecer as condições dos 

contratos vigentes e dar a conhecer as condições da prestação do serviço por parte do IGCP. 
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Para os Clientes que, estando em situação de alterar os contratos vigentes, manifestaram 

interesse em dispor do serviço prestado pelo IGCP e cujas previsões de cobrança 

patenteadas justificavam uma intervenção imediata, foram estabelecidos e celebrados 

acordos de prestação de serviços de TPA: 

� No final do mês de Outubro, com a Direcção-Geral de Pescas e Aquicultura (1 TPA) e 

com o Instituto de Acção Social das Forças Armadas (10 TPA), com efeitos a partir de 

1 de Novembro; 

� Em Dezembro, com o Hospital de São João, EPE (27 TPA) e com Governo Civil da 

Guarda (1 TPA), com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2010. 

No âmbito dos acordos realizados, estreitou-se o relacionamento processual e institucional 

entre o IGCP e os organismos Clientes, com vista a garantir a qualidade do serviço 

contratualizado para a globalidade dos 675 TPA já instalados. 

A disponibilização de TPA aos Clientes permite que os respectivos fundos estejam 

disponíveis na Tesouraria do Estado com maior brevidade, representando, assim, mais um 

contributo para o Princípio de Unidade da Tesouraria do Estado. 

 

Organismo Cliente 
N.º EQUIPAMENTOS 

TPA 
CONTRATUALIZADOS 

N.º OPERAÇÕES 
VALOR COBRADO 

(EUR) 

ANSR 500 105.618 12.952.615 
PSP 42 13.175 865.693 
BNP 6 1.590 33.634 

IASFA 10 1.268 68.570 
DGPA 1 8 742 

IMTT 119 (a)   21.600 5.002.929 

Totais 678 143.259 18.924.183 
(a) estimado 

Conclui-se, portanto, que durante o ano de 2009 foram centralizados na tesouraria do 

Estado, através da utilização de TPA, valores de cobrança que rondaram os EUR 19 milhões. 

Emissão de Cartões 

No dia 3 de Junho de 2009 foi efectuado pelo Senhor Ministro de Estado e das Finanças o 

lançamento oficial do IGCP Charge Card. Este lançamento foi o culminar de um conjunto de 

acções desenvolvidas pelo IGCP, grande parte delas executadas em parceria com a UNICRE. 

Com a disponibilização do IGCP Charge Card, em Junho de 2009, deu-se início à sua 

divulgação junto dos diversos organismos Clientes, anunciando-o como uma nova 

ferramenta que possibilita efectuar com eficiência a gestão dos fundos públicos a seu cargo. 
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O novo cartão representa, por outro lado, mais um factor importante à fidelização dos 

organismos da Administração Pública. 

A publicitação do novo serviço bancário foi desencadeada inicialmente, através do envio de 

carta circular e, posteriormente, através de contactos sistemáticos junto dos organismos 

Clientes aparentemente mais predispostos à subscrição deste cartão (como sejam, as 

Entidades Públicas Empresariais e os Serviços e Fundos Autónomos). 

RIGORE 

Com a entrada em tempo real do RIGORE, em Outubro de 2009, o IGCP prestou apoio aos 

organismos aderentes (a Direcção-Geral do Orçamento e o Instituto de Informática do 

Ministério das Finanças e da Administração Pública), prestando informações e 

esclarecimentos sobre as respectivas contas e movimentação, assim como processando os 

fluxos financeiros, de forma a garantir o seu adequado funcionamento, no que respeita à 

ligação dessa aplicação à Tesouraria do Estado.  

Entre Outubro e Dezembro de 2009 foram executadas despesas, emitidas pelo RIGORE, no 

valor de cerca de 10 milhões de euros. 

Manual de Procedimentos 

Em 2009 foi efectuada a elaboração, revisão e aprovação do Manual e das normas de 

procedimentos relativas às actividades desenvolvidas no âmbito do HB e de outros serviços 

bancários, processo esse que já se tinha iniciado no ano anterior. 

Promoção de CEDIC junto dos Clientes, com base nas entradas diárias 

Com o objectivo de promover o produto CEDIC, assegurando, por outro lado, a aplicação 

de fundos relevantes entrados em conta, promoveu-se junto dos Clientes alertas para 

aplicarem tais montantes tendo esta iniciativa tido sucesso, permitindo reduzir em cerca 

de 80 milhões de euros od valores das disponibilidades dos SFA depositados na banca 

comercial, no primeiro semestre de 2009. 

 

44..44  AAPPRROOFFUUNNDDAAMMEENNTTOO  DDAA  UUNNIIDDAADDEE  DDEE  TTEESSOOUURRAARRIIAA  

Neste âmbito foram desenvolvidas acções de captação, apoio e fidelização aos organismos 

Clientes e a identificação e melhoria dos serviços bancários prestados, tendo em vista a 

adequada centralização dos fundos públicos na Tesouraria do Estado. Além do que já foi 

referido em termos de novos produtos bancários disponibilizados, devemos ainda destacar 

os aspectos que de seguida relevamos. 
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Captação, Apoio e Fidelização 

a) Instituto de Seguros de Portugal (ISP) 

Em Maio de 2009, iniciou-se a arrecadação das receitas do ISP, provenientes das 

Mediadoras e das Seguradoras, através da utilização do Documento Único de Cobrança 

(DUC), tendo-se centralizado na Tesouraria do Estado, mediante a utilização da rede de 

cobranças do Estado, cerca de EUR 70 milhões. 

Formalizando a prestação de serviços pelo IGCP ao ISP, no final de Março de 2009, foi 

celebrado o protocolo que regula a arrecadação de receitas desse Instituto através de 

DUC. 

Iniciou-se em 2009, o pagamento dos compromissos inerentes ao Fundo de Acidentes de 

Trabalho (FAT - fundo gerido pelo ISP), através da utilização da funcionalidade de upload 

de TEI e cheques do Homebanking. 

Pelas suas especificidades e por envolver uma entidade externa, a prestar ao IGCP o 

serviço de emissão, impressão e colocação em envelopes e expedição dos cheques 

emitidos pelo FAT, foi celebrado um protocolo entre o ISP e o IGCP, estabelecendo e 

regulando as respectivas condições. 

b) Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça (IGFIJ) 

Foram estabelecidos contactos com o IGFIJ, no sentido de delinear as melhores soluções 

com vista ao adequado cumprimento da Unidade da Tesouraria, por parte desse Instituto. 

Os contactos envolveram, por um lado, a prestação de esclarecimentos sobre o 

funcionamento e ligação das aplicações informáticas de apoio à tesouraria do Estado com 

as desse Instituto, com vista ao processamento integral dos pagamentos (por 

transferência bancária e cheques) através do IGCP e por outro, o apoio no conhecimento 

do funcionamento da rede de cobranças do Estado. 

Em Abril de 2009, iniciou-se a arrecadação das Custas Judiciais, através da utilização do 

DUC, tendo-se centralizado na tesouraria do Estado, mediante a utilização da rede de 

cobranças do Estado cerca de EUR 320 milhões. 

 

44..55  OOUUTTRRAASS  FFUUNNCCIIOONNAALLIIDDAADDEESS    

Tesouraria Externa 

Durante o ano de 2009, foram registadas e concretizadas mais de 10 mil ordens de 

pagamento de Clientes, cujo valor ultrapassou os EUR 300 milhões. Saliente-se o valor 

das ordens expressas em divisa, nomeadamente em USD (EUR 144 milhões). 
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De igual modo, foram concretizadas 548 operações de recebimento na tesouraria externa, 

cujos valores ascenderam a 29 milhões de euros. 

Não obstante o maior número de recebimentos ter ocorrido em EUR (298 milhões = 54%), 

o valor recebido em dólares correspondente aos 219 créditos representou 97% (EUR 28 

milhões). 

O meio de pagamento mais utilizado na execução das ordens na tesouraria externa é a 

transferência, representando a emissão de cheques sobre o estrangeiro, somente 2% dos 

pedidos de pagamento executados. Sublinhe-se que a introdução da cobrança da comissão 

de EUR 10,00, por cada cheque emitido, da iniciativa do IGCP, contribuiu para o 

desincentivo à utilização deste meio de pagamento. 

O Ministério dos Negócios Estrangeiros foi, sem dúvida, o organismo que solicitou mais 

pedidos de pagamento na ordem externa e que maiores verbas movimentou na tesouraria 

externa. 

Os novos procedimentos implementados desde meados de 2008, permitiram agilizar a 

concretização das ordens de pagamento (executadas em média em 48h após a sua 

recepção no IGCP) e o respectivo reflexo nas contas dos Clientes (efectuado na mesma 

data do débito à conta do IGCP, no Citibank ou JPMorgan). 

No final de 2009 encontravam-se reflectidos nas contas dos respectivos Clientes todos os 

movimentos da tesouraria Externa e apurados e registados todos os encargos bancários e 

variações cambiais inerentes a estas operações. 

Desmaterialização dos Meios de Pagamento 

Seguindo a linha orientadora do sistema bancário Europeu, observou-se que os 

mecanismos reguladores introduzidos, no sentido de dinamizar e privilegiar o uso das 

transferências bancárias, em detrimento da utilização do cheque, originaram uma redução 

de 20% do uso dos cheques por parte dos organismos Clientes, utilizadores do 

Homebanking, entre 2008 e 2009. 

Em termos globais, a movimentação de fundos através de cheques sofreu também um 

decréscimo de 25%, de 2008 para 2009, invertendo-se a tendência de uso de cheques 

assinalada nos anos anteriores, em grande parte resultante da diminuição das quantidades 

de cheques emitidos pela DGCI para pagamento de reembolsos de IRS (decréscimo de 

29%, entre 2008 e 2009). 

Em 2009, foram emitidos 1.177.031 cheques do Tesouro, dos quais 96% foram da 

responsabilidade da DGCI. 

 



   

30/54    

Melhoria da Performance do HB 

No sentido de concorrer para a melhoria da performance do HB, face à natural degradação 

que esta aplicação, face à sua antiguidade, denota, promoveu-se, durante o ano de 2009, 

o encerramento de cerca de 200 contas com saldo zero e sem movimentos há mais de um 

ano, assim como a eliminação automática de 946 acessos de utilizador por inactividade.  

 

44..66  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  CCOOMMPPEENNSSAAÇÇÃÃOO//OOPPEERRAAÇÇÕÕEESS  DDEE  LLIIQQUUIIDDAAÇÇÃÃOO  

O IGCP, durante o ano, privilegiou a utilização electrónica de meios de pagamento, 

nomeadamente com o incremento da operacionalização do sistema SWIFT, uma plataforma 

de comunicação segura que permitiu aumentar a eficiência na liquidação e confirmação de 

operações. É um sistema com grandes potencialidades, que serão ainda melhor exploradas 

durante o desenvolvimento integracional com os outros sistemas de back-office residentes 

no IGCP. O volume de mensagens trocadas evoluiu de acordo com o quadro seguinte: 

Quantidade de mensagens SWIFT enviadas/recebidas em 2009 

 

Em Março de 2009 ficou concluída a 2.ª fase de migração da comunidade bancária nacional 

para o TARGET2. O IGCP passou a ser participante directo no sistema, estando ligado à SSP 

(Single Shared Platform) através de interfaces standard disponíveis, assentes em 

comunicações SWIFT, adoptando a solução disponibilizada pela SIBS, a AT2 – Aplicação de 

Tesouraria. 

O IGCP garantiu ainda a participação directa no SICOI, assegurando as compensações 

interbancárias de cheques, transferências electrónicas interbancárias e Multibanco. Foi ainda 

alargado o âmbito de actuação no SICOI, através da participação directa nos débitos 

directos, somente ainda na vertente devedora. 

Os volumes e valores das transacções encontram-se reflectidos no quadro abaixo: 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
 

Total 
 

897 889 2.318 2.364 2.342 2.537 2.791 2.322 2.478 2.639 2.920 2.983 
 

27.480 
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Sistemas de Compensação 

 

A participação do IGCP no sistema SEPA, iniciada em 2008, é assegurada na vertente de 

compensações a crédito, tendo os volumes e valores transaccionados evoluído de acordo 

com o quadro abaixo: 

Transferências SEPA 
      

 2008 2009 
Montante 

∆  %∆  %∆  %∆  %     Montante Total N.º Montante Total N.º 

Recebidas 10.472.019 1.796 1.040.520.724 10.460 9.836,2 

 
 

Para transferências de reduzido montante para a zona euro, o IGCP continuou a participar 

indirectamente no sistema Pe-ach, apresentando-se os valores movimentados no quadro 

seguinte: 

 

      

 2008 2009 Mont

ante 
∆  %∆  %∆  %∆  %  EUR 1.000 N.ºOperações EUR 1.000 

N.º 
Operações 

Multibanco recebidas 4.204.919 5.542.732 4.927.214 5.286.907 17,2 

Trf. Via Target2 recebidas 164.152.707 30.460 168.866.164 26.795 2,9 

Trf. Via Target2 emitidas 140.913.540 55.389 214.878.805 61.270 52,5 

Target2 turnover global 305.066.250 85.885 383.744.969 88.065 25,8 

Cheques recebidos 1.021,59 1.756 801,43 2.060 -21,6 

Cheques pagos 1.060.114 1.490.376 760.195 1.118.782 -28,3 

Cheques recebidos (média diária) 4,09 7 3,21 8   

Cheques pagos (média diária) 4.240 5.962 3.041 4.475   

Transferências recebidas 3.214.443 279.003 2.975.481 357.619 -7,4 

Transferências pagas 17.644.748 11.791.323 19.970.291 13.211.008 13,2 

Transferências recebidas (média diária) 12.605,66 1.094 11.668,55 1.402   

Transferências pagas (média diária) 69.195,09 46.240 78.314,87 51.808   

Turnover global 21.920.326 13.562.458 23.706.769 14.689.469 8,1 

Turnover global (média diária) 86.045,29 53.303 93.027,41 57.694   

Débitos Directos (vertente devedora) n.a n.a 1.029,56 752   
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Transferência Pe-ach  

O IGCP disponibiliza aos seus clientes a movimentação de operações em divisas e euros 

para fora do espaço europeu, através da emissão de cheques, transferências a débito e 

crédito. Para concretização destas operações o IGCP possui contas sediadas no exterior, em 

bancos líderes de serviços financeiros à escala mundial. No quadro abaixo é sintetizada a 

evolução das referidas operações: 

 
Emissão de cheques internacionais 

 

2008 2009  

EUR 1.000 Nº Cheques EUR 1.000 Nº Cheques ∆% (nº) 

80.613 3.808 90.338 3.993 4,86 

 

 
 

Transferências Internacionais 

 

      

 2008 2009 

 Montante Total N.º Montante Total N.º 

Montante 

∆  %∆  %∆  %∆  %    

Recebidas 6.264.099 1.982 7.244.972 2.359 15,7 

Emitidas 78.141.408 13.598 81.487.066 15.365 4,3 
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Ainda no âmbito das actividades de back-office o IGCP assegurou a liquidação de todas as 

operações relacionadas com a emissão e serviço da dívida, através dos sistemas 

aplicacionais apropriados. 

Neste sentido, o IGCP actuou directamente como entidade liquidadora junto das Centrais de 

Liquidação Nacionais – CVM (Central de Valores Mobiliários) e Banco de Portugal e da 

Central de Liquidação Internacional, Euroclear, assegurando a liquidação física e financeira 

das operações. 

Liquidações no Euroclear em 2009 
      

      

BT OT Repo 

Montante Liquidado  
EUR 1000 

N.º  
Liquidações 

Montante Liquidado  
EUR 1000 

N.º  
Liquidações 

Turnover Global 
EUR 1000 

N.º  
Liquidações 

22.289.177 480 15.595.941 200 1.266.926 40 

 

De forma a melhorar as previsões diárias da Tesouraria, procurando o equilíbrio entre as 

previsões de pagamento e de recebimento para um prazo não superior a dois dias, o IGCP 

acompanhou e analisou a informação disponibilizada pelos sistemas de suporte à actividade 

da tesouraria, privilegiando ainda o contacto directo junto dos organismos com verbas de 

elevado impacto na gestão diária na Tesouraria Central do Estado. 

 

44..77  CCOONNTTAABBIILLIIDDAADDEE  DDAA  DDÍÍVVIIDDAA  PPÚÚBBLLIICCAA  

Durante o ano 2009 o IGCP prestou contas sobre as operações inerentes à gestão da dívida 

pública, ocorridas no ano 2008, através da elaboração das respectivas contas de gerência, 

garantindo o envio das mesmas à DGO e ao Tribunal de Contas. 

Neste âmbito, assegurou o apuramento dos valores a requisitar ao Orçamento do Estado no 

que respeita aos Encargos da Dívida Publica, bem como do produto de empréstimos e dos 

impostos retidos e respectiva entrega. 

Introduziram-se alterações na afectação do produto de empréstimos passando-se a 

executar esse procedimento mensalmente em detrimento da sua conversão anual. 

Paralelamente, procedeu-se à consolidação do modelo de contabilização e de controlo dos 

movimentos inerentes à gestão da dívida pública, nomeadamente no que respeita às 

operações associadas aos Certificados de Aforro, cujo circuito sofreu alterações no final do 

ano 2008 (os pagamentos passaram a ser efectuados através de um balcão do IGCP).  

Foi efectuado o acompanhamento das operações associadas à gestão da dívida pública, 

através do controlo dos seguintes circuitos: 
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� Pagamentos relativos à dívida de retalho: consolidados, rendas perpétuas, rendas 

vitalícias e certificados de aforro; 

� Evolução das contas de valores pertencentes a terceiros ou incertos; 

� Fluxos financeiros realizados pelos CTT, no âmbito do protocolo estabelecido com o 

IGCP para a comercialização dos Certificados de Aforro, através do acompanhamento 

diário da respectiva conta corrente e do cálculo dos juros compensatórios devidos. 

 

44..88  CCOONNTTAABBIILLIIDDAADDEE  DDAA  TTEESSOOUURRAARRIIAA  

Competindo ao IGCP a prestação de contas representativas da actividade financeira da 

tesouraria como parte integrante da Conta Geral do Estado, na óptica da contabilidade da 

tesouraria, deu-se continuidade no ano 2009 ao esforço de melhoria contínua do processo 

contabilístico. 

Neste âmbito, alargou-se o circuito automático de contabilização a outras operações 

(aplicações de tesouraria em depósitos a prazo) e foram criadas as condições para que 

novos movimentos fossem reflectidos de forma automática na contabilidade da tesouraria, 

realçando-se os que decorreram da entrada do IGCP no Sistema de Débitos Directos e as 

operações no âmbito da implementação do RIGORE.  

Durante o ano 2009, foram iniciados alguns projectos visando a melhoria das 

funcionalidades oferecidas pelo sistema aplicacional de contabilidade, com o objectivo de 

alargar as suas potencialidades e facilitar a execução de procedimentos de contabilização e 

controlo das operações associadas à actividade da Tesouraria. 

O grau de automatismo conseguido na Contabilidade da Tesouraria veio garantir maior 

fiabilidade e tempestividade da informação contabilística, possibilitando um apuramento 

rigoroso dos valores a incluir na Conta Geral do Estado. 

Com o objectivo de actualizar o Plano de Contas da Tesouraria e de o manter compatível 

com as respectivas contas bancárias foram desencadeados diversos processos de análise, 

através dos quais foi possível obter os seguintes resultados:  

� Eliminação de um conjunto de contas cujo objectivo que tinha presidido à sua 

criação encontrava-se esgotado; 

� Desactivação das contas que evidenciavam saldos nulos e não apresentavam 

movimentos nos anos mais recentes; 

� Actualização das designações das contas, uniformizando a informação existente 

na contabilidade com a residente nas contas correntes. 
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Nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 191/99, de 5 de Junho, que 

aprovou o Regime da Tesouraria do Estado procedeu-se à elaboração mensal das Tabelas de 

Entrada e Saída de Fundos na Tesouraria do Estado, bem como à anual juntamente com o 

Balanço de Tesouraria após o encerramento do exercício económico, nos prazos 

estabelecidos, as quais foram enviadas à Direcção-Geral do Orçamento e ao Tribunal de 

Contas.  

Tendo em vista o apuramento dos valores para a CGE, assegurou-se ainda: 

� A conciliação da despesa orçamental com a DGO; 

� O controlo, com as entidades administradoras da receita (DGCI e DGAIEC), dos 

valores cobrados, reembolsados e abatidos. 

Estes procedimentos implicaram a análise de cerca de 1040 contas. 

 

44..99  CCOONNTTRROOLLOO  DDAASS  CCAAIIXXAASS  DDOO  TTEESSOOUURROO  

Nos termos do regime legal em vigor, foi efectuado o controlo das cobranças das caixas do 

Tesouro (Serviços de Finanças e Alfândegas), bem como dos respectivos depósitos. 

A estabilidade obtida com a transmissão das cobranças e dos depósitos por parte das caixas 

do Tesouro originou que fosse efectuado um controlo atempado das contas das caixas 

procedendo-se trimestralmente à emissão e envio dos correspondentes documentos de 

quitação, para a totalidade das caixas, confirmando-se os valores das cobranças, dos 

depósitos bem como o saldo a depositar. 

Em face do exposto, foram emitidos cerca de 2.000 documentos de quitação, bem como 30 

certidões de depósitos, relativamente às caixas da DGAIEC. 

 

44..1100  CCEERRTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAASS  CCOONNTTAASS  DDEE  GGEERRÊÊNNCCIIAA  

Manteve-se a orientação de redução dos prazos das contas de gerência nomeadamente no 

caso das contas não anuais, dando-se cumprimento aos prazos legais estipulados. 

Foram certificados cerca de 1.600 modelos de contas de gerência, incluindo todos os 

movimentos constantes dos mesmos. Relativamente aos mod. 11, onde a totalidade das 

cobranças se encontra desagregada rubrica a rubrica foi feito o confronto com os 

movimentos contabilizados no Sistema de Cobranças do Estado, tendo-se adoptado 

procedimento idêntico para os depósitos e as más cobranças. 
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44..1111  CCOONNTTRROOLLOO  DDAASS  CCOONNTTAASS  DDEE  OOEETT  

Consolidou-se o controlo de movimentos das contas de Operações Especificas do Tesouro e 

o acompanhamento das contas bancárias, nomeadamente das contas de aplicações 

financeiras e das contas de apoio aos pagamentos e recebimentos em moeda estrangeira. 

Intensificou-se a análise mensal de contas com saldos contrários à sua natureza, mediante a 

identificação das situações anómalas e interpelando as Unidades de Estrutura responsáveis 

pelas contas, tendo como objectivo a regularização atempada dos erros detectados. 

Procedemos ainda, a acções de controlo exaustivas sobre contas de OET (especificamente 

contas de regularização e ou de passagem) tendo em vista determinar e apresentar 

soluções para a regularização dos saldos evidenciados. 

 

44..1122  GGEESSTTÃÃOO  DDOO  FFRRDDPP  EE  FFRRVV  

O IGCP assegurou a gestão e o controlo do Fundo de Regularização da Dívida Pública, tendo 

procedido às aplicações definidas na Lei. 

Procedeu igualmente à gestão do Fundo de Renda Vitalícia, garantindo o cumprimento dos 

respectivos compromissos. 

Iniciou-se um projecto com o objectivo de actualizar a base de dados dos detentores dos 

certificados de renda vitalícia, anulando  aqueles que sob o ponto de vista da esperança 

média de vida têem uma forte probabilidade de terem já falecido, de forma a criar condições 

para uma futura actualização da renda paga pelo respectivo Fundo3. 

No âmbito da prestação de contas elaborou as contas de gerência dos fundos acima 

referidos, as quais foram remetidas à Direcção-Geral do Orçamento e ao Tribunal de Contas. 

 

44..1133  EENNTTIIDDAADDEE  CCOONNTTAABBIILLÍÍSSTTIICCAA  EESSTTAADDOO  ((EECCEE))  

A partir de Fevereiro o IGCP participou como serviço piloto na implementação da ECE no 

circuito da Despesa Orçamental, passando a solicitar a essa entidade as transferências de 

fundos (STF). Este novo circuito obrigou a uma estreita relação com as entidades envolvidas 

(DGO e II) e ao teste sistemático dos novos procedimentos implementados tendo em vista a 

melhoria, a optimização e alargamento à generalidade dos serviços do Ministério das 

Finanças a partir de 2010. Actualmente, só o capítulo referente aos "Encargos da Divida" 

continua a ser processado no SIC (Sistema de Informação Contabilística). 

                                                           
3
 A anulação é precedida de consulta às Conservatórias de Registo Civil. 
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44..1144  EEXXPPLLOORRAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSIISSTTEEMMAASS  EE  BBAASSEE  DDEE  DDAADDOOSS  

O ano de 2009 foi um ano de grande estabilidade dos principais sistemas de informação do 

IGCP, assim como de toda a infra-estrutura tecnológica de suporte à actividade do 

Organismo. Durante este ano foi garantida a actualização e funcionamento da infra-

estrutura tecnológica do IGCP, a gestão dos repositórios de dados e a manutenção dos 

sistemas aplicacionais. 

Relativamente à Exploração de Sistemas e de Base de Dados identificam-se como 

actividades mais relevantes as seguintes: 

� Instalação de uma nova versão do interface do sistema Finance Kit com o 

Bloomberg Auction System (BAS) para actualização de informação resultante dos 

leilões de Bilhetes do Tesouro; 

� Adaptação, no âmbito da adesão do IGCP ao Target2, dos Sistemas ao 

funcionamento da 2.ª fase tendo sido instalada e configurada a AT2 nos 

utilizadores, nomeadamente as componentes de acesso e segurança; 

� Introdução da SWIFT - plataforma de comunicações, produtos e serviços - que 

permite a troca de informação financeira de uma forma segura e fiável. A 

utilização desta plataforma, com a consequente automatização das transacções 

financeiras, possibilita a redução de custos e riscos operacionais das operações; 

� Criação das condições para uma utilização mais alargada da SWIFT, 

nomeadamente, para acesso ao Sistema Euroclear. Foi instalado e configurado o 

ScreenFlow, aplicação de acesso ao CCI do Euroclear; 

� Instalação e configuração dos sistemas aplicacionais e de base de dados do 

ambiente de produção do Sistema de Débitos Directos (SDD). Com a entrada em 

funcionamento do SDD na vertente devedora foram criadas as condições para a 

exploração do sistema e para a troca de informação com a SIBS. Os Sistemas 

Homebanking e SGT que interagem directamente com o SDD, também, foram 

sujeitos a actualização das componentes aplicacionais e de base de dados; 

� Actualização tecnológica do Sistema de Cobranças do Estado (SCE), tendo sido 

instalados e configurados novos ambientes de desenvolvimento e qualidade do 

referido Sistema; 

� Implementação, no âmbito do projecto de Disaster Recovery do IGCP, da 1.ª fase 

do projecto. Assim, foram alojados externamente equipamentos que suportam 

diversos sistemas críticos do IGCP, assim como foram criados mecanismos 
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automáticos de réplicas desses sistemas. O sucesso destas operações é garantido 

por esquemas de monitorização, também, automáticos; 

� Aquisição, configuração e instalação de um novo sistema para a salvaguarda de 

informação (realização de backups) tendo sida aumentada a capacidade da 

solução de armazenamento de informação. Foram analisados os procedimentos de 

salvaguarda de informação tendo sido efectuados os ajustamentos considerados 

necessários; 

� Conclusão da migração, adaptação dos conteúdos e entrada em funcionamento da 

nova versão do Portal Intranet do IGCP. Acompanhamento dos utilizadores que 

efectuam a edição e actualização de conteúdos no Portal; 

� Instalação de uma plataforma de monitorização e alarmista de sistemas e 

serviços considerados críticos, baseada em software livre. Este software, 

extremamente flexível, garante uma fácil integração com outros sistemas; 

� Face à necessidade de um elevado número de ambientes de desenvolvimento, 

testes e qualidade dos Sistemas do IGCP, foi iniciado um processo de virtualização 

desses sistemas, para melhor gestão dos mesmos, diminuição dos consumos 

energéticos e melhoria das condições de segurança. 

 

44..1155  CCOONNCCEEPPÇÇÃÃOO  EE  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  DDEE  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  
IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  

Relativamente ao desenvolvimento dos sistemas de informação foram realizadas as 

seguintes actividades: 

� Para o novo Sistema de Clientes, Contas, AforroNet e Homebanking (CAH) que 

o IGCP pretende adquirir e que permitirá a prestação de um melhor serviço 

bancário a mais entidades e, disponibilizar novos produtos de retalho aos 

clientes da Dívida Pública, através de diferentes canais, foi elaborado o Caderno 

de Encargos e lançado o Concurso Público Internacional. Face à inexistência de 

propostas que estivessem de acordo com o pretendido, foi 

elaborado/aperfeiçoado um novo Caderno de Encargos; 

� No âmbito da adaptação dos Sistemas do IGCP à SEPA, foram implementados 

os novos requisitos definidos pelo European Payments Council (EPC), de forma 

a continuar a garantir a recepção de transferências. A componente de recepção 

de transferências encontra-se em funcionamento desde 2008. 

Iniciou-se a 2.ª fase do projecto, com a concepção e desenvolvimento da 

componente do Sistema que vai permitir ao IGCP emitir, também, 
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transferências através da SEPA, o que permitirá a todas as Entidades Públicas 

com conta no IGCP, a emissão dos respectivos pagamentos através desta 

Plataforma. O projecto encontra-se na fase final de testes integrado; 

� O Sistema de Produtos de Aforro (SPA), aplicação que permite efectuar a 

gestão de produtos de aforro, foi adaptado, de forma a permitir as alterações 

efectuados ao prémio de permanência e ao valor máximo de subscrição para a 

Série C. O AforroNet, serviço que o IGCP disponibiliza aos clientes particulares 

para subscrição de produtos de aforro, consulta de movimentos e de extractos 

de conta, também foi adaptado para permitir essa alteração.  

Foram concluídos os desenvolvimentos relativos à 2.ª fase do projecto Série C, 

relativos ao reembolso no vencimento final; 

� Continuação do desenvolvimento do novo Sistema de Débitos Directos, com 

desenvolvimentos aplicacionais, também, nos sistemas SGT e Homebanking, 

permitindo ao IGCP acompanhar as boas práticas bancárias; 

O Sistema de Débito Directos (SDD), na componente devedora entrou em 

funcionamento, tendo sido disponibilizado aos clientes do Sistema 

Homebanking, este novo serviço bancário. Com a entrada em funcionamento da 

versão 4.3 do Sistema, em Novembro e que incluía novos requisitos definidos 

pela SIBS, o IGCP adaptou, também, os seus Sistemas a esta nova versão; 

� No Sistema de Gestão de Contas (SGT) foram concluídas as alterações 

resultantes da ligação do Rigore/Gerfip à Tesouraria do Estado, 

nomeadamente, foram definidos novos interfaces e circuitos. Estas alterações 

permitem que a Entidade Contabilística Estado (ECE) e as Entidades Públicas 

aderentes ao Rigore/Gerfip efectuem os seus pagamentos através deste 

Sistema do IGCP. Este sistema sofreu, também, alterações resultantes das 

alterações efectuadas no âmbito do Target2 e do Sistema de Débitos Directos. 

Foi, também, desenvolvida uma nova funcionalidade que permite o pagamento 

de Documentos Únicos de Cobrança (DUC) através do Sistema SIC da Direcção 

Geral do Orçamento (DGO). 

O módulo de contabilidade do sistema foi adaptado, de forma a ser efectuada a 

contabilização automática dos movimentos, resultantes das alterações 

referidas. 

Foram, também, desenvolvidas novas funcionalidades e implementadas novas 

regras contabilísticas; 

� O sistema Homebanking foi sujeito a diversas alterações decorrentes de 

desenvolvimentos e alterações efectuadas noutros sistemas, nomeadamente, 
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no âmbito do Target2 e do Sistema de Débitos Directos. Igualmente foram, 

desenvolvidas novas funcionalidades ao nível dos depósitos externos; 

� No Sistema de Cobranças do Estado (SCE), foi desenvolvido um processo de 

evolução para uma nova plataforma tecnológica e de expurgo de informação. 

Iniciou-se a fase de testes aos desenvolvimentos efectuados; 

� No Sistemas de Compensação do Tesouro de Transferência (SCTT) entrou em 

produção a componente on-line do sistema. 

 

44..1166  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÕÕEESS,,  SSEEGGUURRAANNÇÇAA  EE  IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS  

Relativamente às comunicações, segurança e instalações identificam-se como 

actividades mais relevantes as seguintes: 

� Migração do Terminal Bancário para o novo Portal da SIBS, quer para a 

transferência de ficheiros com essa entidade quer para a utilização dos outros 

serviços disponibilizados pela mesma (gestão/actualização de referências 

multibanco, criação de entidades de que o IGCP é Banco de Apoio); 

� Decisão de alargar a todos os utilizadores do Homebanking, a utilização de 

Certificados Digitais; 

� Adesão à rede do Ministério das Finanças e Administração Pública (MFAP), com 

instalação de novos circuitos de dados e reconfiguração dos equipamentos de 

rede. A componente de segurança de rede foi, também, actualizada, face ao 

acesso a esta nova infra-estrutura de comunicações; 

� Instalação e configuração de uma nova infra-estrutura de comunicações com a 

Interbolsa, com instalação de novos circuitos dedicados e de backup e 

reconfiguração dos equipamentos de rede; 

� Realização de testes de uma nova solução de transferência de ficheiros com o 

Instituto de Informática do Ministério das Finanças e Administração Pública 

(IIMFAP), com vista à disponibilização da mesma a clientes do IGCP que 

efectuam transferência de ficheiros para o IIMFAP; 

� Actualização da potência e capacidade de autonomia de uma das Unidades de 

Alimentação Ininterrupta (UPS), na continuação da reformulação do pólo técnico 

do IGCP e de forma a aumentar a segurança do mesmo; 

� Revisão e actualização das “Normas e Procedimentos de Segurança dos Sistemas 

de Informação”, face às alterações tecnológicas implementadas, ao longo do ano. 
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44..1177  EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  IINNTTEERRNNOOSS  EE  AAUUDDIITTOORRIIAA  
IINNTTEERRNNAA  

Prosseguiram-se no ano as acções com vista à optimização de procedimentos e ao 

alargamento da abrangência do normativo interno. No quadro, procede-se à sua 

sistematização: 

Acção Ref.ª Descrição 

Elaboração MP.07.SGC Manual de Procedimentos do SGC 
Elaboração 
e Revisão 

NI 101 Tipologia e Regras de Abertura e Movimentação de Contas do 
Homebanking - Versões 1.0 e 1.1 

Revisão NI 202 Utilização do Correio Electrónico -Versão 1.1 

Elaboração NI 203 Utilização da Internet - Versão 1.0 

Revisão NI 304 
Delegação de Competências para Aquisição de Bens e Serviços 
- Versão 5.0 

Revisão NI 305 Estrutura Orgânica do IGCP - Versões 6.1 e 6.2 

Revisão NI 306 Delegação de Poderes de Assinatura - Versões 2.1 e 2.2 

Revisão NI 307 Delegação de Competências para Assuntos de Pessoal - Versão 
2.0 

Elaboração NI 313 Pandemia da Gripe A - Plano de Contingência - Versão 1.0 

Elaboração NI 314 Corrupção e Infracções Conexas - Plano de Gestão de Riscos e 
Anexos 1, 2 e 3 - Versão 1.0  

Revisão NI 403 Horários de Trabalho, Assiduidade e Faltas - Versão 2.0 e Anexo 
1 e 2 

Revisão NI 406 
Anexo 1 - Remunerações e Grelha de Complementos 
Remunerativos 2009 - Versão 1.3  

Revisão NI 601 Deslocações em Serviço - Versão 1.4 

Elaboração NI 602 Regulamento do Uso de Veículos e Anexo 1 - Versão 1.0 

Revisão NI 702 Movimentação de Recursos Financeiros - Versão 3.1 

Revisão NI 801 Gestão do Risco de Crédito e Anexos 1, 2 e 3 - Versão 6.0 

Elaboração NP 102 Adesão ao Sistema de Cobranças do Estado via Documento 
Único de Cobrança (DUC) - Versão 1.0 

Elaboração NP 104 Controlo das Contas de Regularização e Anexo 1 - Versão 1.0 

Elaboração NP 105  Controlo de Contas da Classe 01 e Anexo 1 - Versão 1.0  

Elaboração NP 106 
Controlo de Contas das Classes 02, 03 e 04 e Anexo 1 - Versão 
1.0  

Elaboração NP 107 
Controlo de Contas das Caixas da DGCI – Secções de 
Cobrançae Anexos 1 e 2 - Versão 1.0  

Elaboração NP 108 Conferência e Certificação das Contas de Gerência das Caixas 
da DGCI – Secções de Cobrança e Anexo 1 - Versão 1.0  

Elaboração NP 109 
Abertura de Contas no Plano de Contas da Tesouraria e 
respectivos Anexos 1 e 2 - Versão 1.0  

Elaboração NP 110 
Abertura de Ano Contabilístico e respectivo Anexo 1 - Versão 
1.0  

Elaboração NP 111 Contabilização Automática de Operações e respectivos Anexos 1 
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Acção Ref.ª Descrição 

e 2 - Versão 1.0  

Elaboração NP 112 
Contabilização Manual de Operações e respectivos Anexos 1 e 2 
- Versão 1.0  

Elaboração NP 113 
Encerramento Mensal da Contabilidade e respectivo Anexo 1 - 
Versão 1.0 

Elaboração NP 114 Encerramento Anual da Contabilidade no SGT – Módulo de 
Contabilidade e respectivo Anexo 1 - Versão 1.0  

Elaboração NP 115 
Gestão e Controlo de Acessos a Diários no SGT – Módulo de 
Contabilidade e respectivo Anexo 1 - Versão 1.0  

Elaboração NP 116 
Gestão de Utilizadores do SGT – Módulo de Contabilidade e 
respectivos Anexos 1 e 2 - Versão 1.0  

Elaboração NP 117 Sistema de Cobranças do Estado – Introdução de Dados e 
Configuração de Alertas/Logs 

Elaboração NP 118 
Sistema de Cobranças do Estado – Integridade e Fiabilidade da 
Informação Recebida e Enviada 

Elaboração NP 120 
Gestão de Utilizadores do Homebanking e respectivos Anexos - 
Versão 1.0  

Elaboração 
e Revisão 

NP 121 Gestão de Certificados Digitais – Homebanking - Versões 1.0 e 
1.1 

Elaboração 
e Revisão 

NP 122 Depósitos dos Clientes do Homebanking - Versões 1.0 e 1.1 

Elaboração 
e Revisão 

NP 123 
Gestão de Contas e de Clientes do Homebanking e Anexos 1, 2 
e 3 - Versões 1.0 e 1.1 

Elaboração NP 124 
Pagamentos e Recebimentos da Ordem Externa dos Organismos 
Clientes e Anexo 1 - Versão 1.0  

Elaboração NP 125  Emissão de Cheques dos Organismos Clientes e respectivos 
Anexos 1, 2, 3 e 4 - Versão 1.0  

Elaboração NP 126 
Gestão de Contas do Homebanking - Comissão das 
Comunidades Europeias e do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento - Versão 1.0 

Elaboração NP 127 Emissão de Certidões de Organismos Clientes - Versão 1.0 

Elaboração NP 128 Execução de Movimentos de Regularização a Contas dos 
Organismos Clientes - Versão 1.0 

Elaboração NP 129 Fornecimento de Terminais de Pagamento Automático (TPA) 
aos Organismos Clientes - Versão 1.0 

Elaboração NP 130 
Adesão dos Clientes à Rede de Cobranças Multibanco da SIBS - 
Versão 1.0 e Anexo 1 

Elaboração NP 131 
Disponibilização das Opções de Pagamentos de Serviços e 
Pagamentos ao Estado no Homebanking - Versão 1.0 

Elaboração NP 132 Gestão de Perfis e Utilizadores do Sistema de Gestão de Contas 
Correntes e Anexo 1 - Versão 1.0 

Elaboração NP 135 
Correcção de Meios de Pagamento – Sistema de Gestão de 
Contas Correntes - Versão 1.0 

Revisão NP 201 
Sistema de Comunicação Interna e Estrutura Documental e 
respectivo Anexo - Versão 3.1  

Revisão NP 203 Gestão de Correspondência e Anexo 1 - Versão 1.3  

Elaboração NP 204 
Recepção e Reencaminhamento de Cheques no IGCP - Versão 
1.0 

Revisão NP 204 
Recepção e Reencaminhamento de Cheques no IGCP - Versões 
1.1 e 1.2 
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Acção Ref.ª Descrição 

Revisão NP 505 Gestão da Página do IGCP na Internet e Anexo 1 - Versão 2.1  

Revisão NP 506 Gestão da Intranet e Anexos 1 e 2 - Versão 1.2  

Elaboração NP 509 Resíduos Sólidos Domésticos - Versão 1.0 

Revisão NP 818 Anexo 1 - Condições de Remunerações das Contas DO  

Elaboração NP 823 
Taxas de Juro com base em Indexantes do Mercado Monetário - 
Versão 1.0 

Elaboração NP 901 
Consolidados e Rendas Perpétuas – Cotações/Preços e Compras 
ao Balcão do IGCP e Anexo 1 - Versão 1.0  

Elaboração NP 902 Certificados de Aforro - Informações a Entidades e 
Imobilizações a pedido de Terceiros e Clientes - Versão 1.0  

 

Realizaram-se as seguintes acções de auditoria interna: 

� NSM - Processo de Operações de Aplicação de Excedentes de Tesouraria; 

� NEM - Processos de Emissões Sindicadas e de Classificação/Atribuição de Estatuto de 

Contrapartes Elegíveis para colocação de Dívida Pública. 

44..1188  EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  JJUURRÍÍDDIICCOO  

A actividade jurídica no ano de 2009 continuou, na esteira do ocorrido em 2008, 

particularmente dirigida a domínios directa ou indirectamente relacionados com as novas 

atribuições do IGCP em matéria de gestão da Tesouraria do Estado, destacando-se o 

desenvolvimento e acompanhamento dos procedimentos de aquisição de bens e serviços 

considerados necessários à prossecução das referidas atribuições. 

Neste contexto, divulgaram-se, por formação interna, as regras e princípios impostos pelo 

Código dos Contratos Públicos, identificaram-se as regras a seguir em cada um dos 

procedimentos admitidos por tal diploma, uniformizaram-se modelos/minutas em função 

das aquisições desejadas (principalmente, em função dos valor das mesmas), facilitando, 

designadamente, a sindicação da sua conformidade legal. 

Prosseguiu-se outrossim na análise da globalidade do acervo normativo regulador da 

Tesouraria do Estado em vista da sua revisão.  

Concluiu-se a identificação dos aspectos a serem revistos e ultimou-se parte do projecto 

legislativo de reforma. 

Paralelamente, desenvolveram-se múltiplas intervenções jurídicas reportadas, praticamente, 

à generalidade das atribuições do Instituto, com particular incidência: 
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� Em matéria de gestão do financiamento do Estado ( aqui se destacando a revisão/ 

actualização do European Medium Term Notes Programme (EMTN) da República 

Portuguesa e a documentação das operações de emissão de dívida pública, quer por 

via de sindicatos bancários, quer concretizadas ao abrigo do citado Programa); 

� Em matéria de contratação de operações de derivados financeiros (aqui se 

evidenciando a continuação de negociações e “fecho” de contratos ISDA  Master 

Agreement e de Credit Support Agreements/Annexes); 

� Na área de contencioso (patrocínio de vários processos judiciais, de natureza jurídica 

diferenciada, tendo o IGCP como parte). 

Assinala-se ainda por referência ao ano de 2009, a ultimação do Código de Conduta do 

IGCP, em cumprimento da Recomendação nº 1/2009 (publicada no D.R., II série, de 22 de 

Julho de 2009), do Conselho de Prevenção da Corrupção (Lei n.º 54/2008, de 4 de 

Setembro).   

 

44..1199  AARRQQUUIIVVOOSS  EE  DDOOCCUUMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  

Durante o ano de 2009 deu-se continuidade ao processo de microfilmagem tendo os 

trabalhos incidido sobre as séries: 

� Diários de Balcão; 

� Ficha de Cliente e Conta Aforro (Modelo 701), respeitantes às contas CAF e Contas 

SPA. 

Esta microfilmagem envolveu cerca de 500 mil documentos o que vai permitir uma maior e 

melhor gestão de espaços e um acesso célere à documentação.  

No que se refere ao controlo das caixas do Tesouro foram digitalizados desde meados do 

ano, cerca de 5.000 documentos respeitantes a informação enviada pelas mesmas, 

facilitando-se desse modo a respectiva consulta por todos os envolvidos nos processos 

permitindo ainda a celeridade na consulta dos documentos enviados e significativas 

economias de espaço de arquivo e de custos com o suporte em papel. 

O trabalho iniciado em 2008 no que respeita ao Plano de Classificação do Arquivo do IGCP, 

continua a ser desenvolvido, prevendo-se que seja finalizado no 1.º trimestre de 2010. 

Iniciou-se a gestão e racionalização do espaço do Arquivo da Musgueira, que passou por um 

expurgo, higienização e limpeza de arquivo, respeitante às unidades que passaram a 

integrar a estrutura do IGCP. 
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44..2200  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  EE  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  

Foi concluído o processo de reformulação Portal MyIGCP, primeiro com a migração para o 

Sharepoint 2007 e posteriormente na adaptação dos layouts e conteúdos. Dentro da política 

de descentralização de edição de conteúdos, foi ministrada formação aos editores das 

diferentes UE, tornando-os aptos para a realização das funções, bem como existiu a 

adaptação da norma que rege a Intranet, adaptando-a à realidade. 

Após a entrada em produção do Sistema de Gestão de Correspondência na versão 5 do 

OwNet, foram feitos alguns ajustes a nível de circuitos documentais. 

O Sítio do IGCP na Internet, foi sofrendo algumas adaptações tendo em consideração a 

informação que é necessário disponibilizar aos diferentes utilizadores, caso do Reembolso de 

Viagens U.E. ou divulgação de outros conteúdos, por exemplo o Código de Conduta. 

 

44..2211  EEDDIIÇÇÕÕEESS  

Tendo em consideração a responsabilidade que o IGCP tem na área da Gestão da Dívida 

Pública e da Tesouraria, foi editada o relatório anual de Gestão da Tesouraria e da Dívida 

Pública. 

 

44..2222  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  CCOONNTTRROOLLOO  DDEE  CCUUSSTTOOSS  

O IGCP tem vindo a incrementar uma política de controlo de custos administrativos que visa 

reduzir/eliminar os desperdícios. Assim, tomaram-se as seguintes medidas: 

� Renegociação dos contratos relativos aos telefones fixos e móveis. Com essa 

renegociação foi possível conter a despesa anual a níveis de 2007 apesar do IGCP ter 

assumido a responsabilidade pela Tesouraria Central do Estado a partir de 1 de 

Setembro de 2007. 
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Gastos com as centrais telefónicas 

Anos 2007

Meses valor valor ac. % valor ac. %

Jan 1.104 1.904 72% 1.579 -17%
Fev 1.371 2.322 71% 1.763 -21%
Mar 1.272 2.158 70% 1.583 -23%
Abr 1.343 2.051 66% 1.908 -19%
mai 1.337 2.427 69% 1.618 -22%
Jun 1.308 1.599 61% 2.004 -16%
Jul 1.432 1.854 56% 1.741 -15%
Ago 1.488 1.146 45% 1.679 -10%
Set 1.817 1.433 35% 1.396 -10%
Out 2.267 1.762 27% 1.626 -9%
Nov 2.212 1.790 21% 1.035 -12%
Dez 1.959 1.847 18% 768 -16%

TOTAL 18.911 22.294 18% 18.700 -16%

2008 2009

 

 

� Aquisição de torneiras temporizadas nas instalações sanitárias de que resultou uma 

diminuição do custo anual da ordem dos 16% face a 2008. 

� Aquisição de lâmpadas economizadoras de baixo consumo instaladas nas áreas de 

passagem e nas instalações sanitárias. Nestas instalaram-se igualmente detectores 

de presença. Não obstante estas iniciativas a facturação anual cresceu cerca de 17% 

em relação a 2008. Refira-se que as razões deste comportamento tem não só a ver 

com o aumento do preço da electricidade mas também com o facto de o Pólo 

Informático necessitar de funcionar em permanência designadamente os 

equipamentos de climatização. Se excluirmos o consumo do Pólo verifica-se uma 

diminuição de cerca de 1% na despesa com a electricidade. 

� No ano de 2009, criaram-se as condições para se dar inicio ao arquivo electrónico de 

documentos, quer pela via da digitalização quer através da informação já existente 

em formato electrónico (ficheiros). Tem-se vindo a substituir o arquivo em suporte de 

papel por arquivo electrónico, libertando recursos materiais e físicos, e a própria 

circulação de documentos entre as Unidades de Estrutura passou a ser efectuada de 

uma forma mais célere, através de suportes electrónicos.  
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44..2233  OOUUTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

� Elaboração do texto e apuramento de valores a incluir no Relatório do OE/2010, no que 

reporta à Tesouraria do Estado e à Dívida Pública Directa. 

PICATFin  

� Durante o ano de 2009 o IGCP teve uma participação activa na programação e execução 

de acções no âmbito dos Programas de Cooperação e Assistência Técnica em Finanças 

Públicas, assinados pelo Ministro das Finanças Português e os Ministros das Finanças de 

Cabo Verde, de S.Tomé e Princípe e de Moçambique. 

Regime da Tesouraria do Estado 

� Foram efectuados os contributos para a análise dos conteúdos e a revisão dos textos dos 

projectos de diplomas (legislação principal e respectivas portarias), de acordo com as 

solicitações e recomendações do Grupo de Trabalho, encarregue pela revisão do Regime 

da Tesouraria do Estado. 

Controller Financeiro de projectos co-financiados 

� No início do ano de 2009 obtivemos os reembolsos das comparticipações comunitárias 

finais dos projectos co-financiados pelo POAP e POPH e iniciaram-se os pedidos de 

reembolso do projecto co-financiAdo, pelo QREN, tendo sido recebido cerca de 10% do 

total de financiamento aprovado. Dado o atraso entretanto verificado na execução do 

projecto em causa, prevê-se o alargamento do prazo até 2011. 

Facturação dos serviços prestados 

� Durante o ano o IGCP adquiriu software que lhe permite facturar serviços ao universo da 

Administração Pública. 

Correio Recebido e Expedido 

� Ao nível do correio recebido verifica-se a seguinte evolução: 

   

Anos 2007 2008 Acresc. 
% 

2009 Acresc. 
% 

 
TOTAIS 

 
24.660 

 
39.100 

 
58,56% 

 
33.252 

 
-14,96% 
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� Relativamente ao correio expedido verifica-se a seguinte evolução: 

Anos 2008 2009 
Acresc. 

% 
 
Quantidade 
 

54.527 65.780 20,64% 

 
Valor 
 

22.979 EUR 27.934 EUR 21,56% 

 

 Internet/Intranet 

� Relativamente à Internet e comparando os anos de 2008 e de 2009, verifica-se que no 

último ano existiu um crescimento de 1,63 %, ou seja, mais 7.625 consultas com meses 

que ultrapassaram as quarenta mil visitas. 

Os grandes fluxos de pesquisas relacionam-se com os certificados de aforro, em especial 

com a divulgação das taxas de juro, no fim ou início de cada mês. 

� Em relação à Intranet verifica-se que o Portal MyIGCP é, cada vez mais, uma ferramenta 

de apoio às funções internas do IGCP, realidade expressa pelas consultas mensais, pois 

existe um conjunto de conteúdos com visitas que oscilam entre as quinhentas e as mil 

por mês.  

  Unidade Ministerial de Compras 

� Na sequência da criação da UMC do Ministério das Finanças e da adesão a esta por parte 

do IGCP passámos a participar nos procedimentos aquisitivos. Assim, estivemos 

envolvidos em três processos aquisitivos durante o ano.  
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Em 31 de Dezembro de 2009 o IGCP tinha ao seu serviço, excluindo os corpos sociais, 111 

trabalhadores, mais 1 que no final de 2008.  

Durante o ano o quadro técnico do IGCP foi reforçado com 4 unidades por contrapartida da 

saída de três administrativos. 

O nível etário médio manteve-se nos 45 anos. 

Mantendo a política de valorização dos recursos humanos preconizada nas Bases da Política 

de Pessoal do IGCP, houve em 2009 acções de formação profissional individualizadas num 

total de 26, tendo-se dado prioridade ao pessoal da informática e á formação de técnicos 

em congéneres no estrangeiro. As referidas acções importaram em cerca de 48 mil euros. 

No decorrer do ano a empresa contratada para a prestação de serviços de segurança, 

higiene e saúde no trabalho procedeu a uma “auditoria”, tendo concluído da conformidade 

das práticas com a legislação em vigor.  
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Em 31 de Dezembro de 2009 o IGCP apresentava um imobilizado bruto corpóreo de 5.148 

mil euros, que teve um pequeno acréscimo relativamente aos 4.818 mil euros no final de 

2008.  

O imobilizado financeiro relativo à participação no capital da MTS Portugal S.A., manteve-se 

em 93.749 euros. 

Os custos registados em 2009, contabilizados na perspectiva POCP, ascenderam a 27.900 

mil euros, respeitando 5.922 mil euros a encargos com pessoal e encargos sociais, 21.658 

mil euros a fornecimentos e serviços adquiridos a terceiros e 319 mil euros a amortizações 

de imobilizado. Da rubrica de fornecimentos e serviços de terceiros destacam-se os 

encargos com a cobrança de receitas “DUCs” (12.593 mil euros), regularização de situações 

do passado (6.223 mil euros), o arrendamento de instalações (387 mil euros), os custos 

relativos a serviços de informação de mercado (258 mil euros), comunicações (126 mil 

euros) e a assistência técnica e conservação de bens (114 mil euros). 

A receita contabilizada a título de vendas e prestação de serviços, no montante de 12.568 

156,39 euros, é proveniente, da comissão de gestão anual fixada em 11.834.000 euros nos 

termos da alínea a) do numero 1 do art.º 25.º do Decreto - Lei n.º 2/99, de 4 de Janeiro, e 

de 734.156,39 euros de receitas diversas de que se destaca o aluguer de TPA’s e os 

emolumentos cobrados pelo SDR. 

No PIDDAC, no corrente ano houve receitas no valor de 568.658,26 euros e despesas de 

353.760 euros, tendo-se apurado um saldo que transitará para o orçamento de 2010. 

As receitas totais (incluindo PIDDAC) foram de 30.555.023,47 euros e as despesas totais 

(incluindo PIDDAC) foram de 27.713.727,72 euros. 
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Siglas 

 

BAS Bloomberg Auction System 

CAF Certificados de Aforro 

CAH Sistema de Clientes, Contas, Aforronet e Homebanking 

CDCO Certificado Digital de Colaborador do Organismo 

CEDIC Certificados Especiais de Dívida Pública 

CGE Conta Geral do Estado 

CTT Correios de Portugal 

CVM Central de Valores Mobiliários 

DGAIEC Direcção-Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o Consumo 

DGCI Direcção-Geral dos Impostos 

DGO Direcção-Geral do Orçamento 

DUC Documento Único de Cobrança 

ECC Entiades Colaboradoras da Cobrança 

ECE Entidade Contabilística Estado 

EMTN Euro Medium Term Notes 

EPE Entidades Públicas Empresariais 

ERS Entidade Reguladora da Saúde 

FAT Fundo de Acidentes de Trabalho 

FRDP Fundo de Regularização da Díviad Pública 

FRV Fundo de Renda Vitalícia 

HB Homebanking 

IGCP Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público 

IGFIJ Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça 

IGT Inspecção-Geral do Trabalho 

IIMFAP Instituto de Informática do Ministério das Finanças e da Administração Pública 

IMT Imposto Municipal sobre as Transações Onerosas de Imóveis 

IRN Instituto dos Registo e Notariado 

IRS Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares 

ISDA International Swaps and Derivatives Association 

ISP Instituto de Seguros de Portugal 

MTS Sistema Europeu de Transacções Electrónicas para Benchmarks da Dívida Pública 

NEM Núcleo de Emissões e Mercados 

NIB Número de Identificação Bancária 

NSM Núcleo da Sala de Mercados 

OET Operações Específicas do Tesouro 

OT Obrigações do Tesouro 

PIDACC Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central 

POAP Programa Operacional da Administração Pública 

POCP Plano Oficial de Contabilidade Pública 

POPH Programa Operacional do Potencial Humano 

QREN Quadro de Referência Estratégico Nacional 

RTE Regime da Tesouraria do Estado 

SCE Sistema de Cobranças do Estado 

SCTT Sistema de Compensação do Tesouro de Transferências 

SDD Sistema de Débitos Directos 

SEPA Single Euro Payments Area 

SFA Serviços e Fundos Autónomos 

SGT Sistema de Gestão de Contas 

SIBS Sociedade Interbancária de Srviços 
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SIC Sistema de Informação Contabilística 

SICOI Sistema de Compensação Interbancária 

SPA Sistema de Produtos de Aforro 

SSP Single Shared Platform 

SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 

TEI Transferência Electrónica Interbancárias 

TPA Terminais de Pagamento Automático 

UMC Unidade Ministerial de Compras 

UPS Unidades de Alimentação Ininterrupta 

 


