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O ano de dois mil e dez é para o Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I.P. - 

IGCP um ano particular e singular desde a sua criação em 1996. A crise das dívidas soberanas e 

as dificuldades encontradas nos mercados, obrigaram a que o esforço e as energias fossem 

canalizadas para uma gestão muito criteriosa da dívida e dos compromissos financeiros com que 

Portugal se deparou. 

No cumprimento de determinação estatutária o IGCP apresenta em documento próprio o 

Relatório Anual de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública em que são disponibilizadas as 

informações respeitantes gestão da dívida e das disponibilidades de tesouraria, que pode ser 

consultado no sítio do Instituto na Internet.  

O Relatório de Actividades 2010 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 e competências do Instituto, nomeadamente no que se refere aos objectivos e projectos 

contemplados no Plano de Actividades para 2010 – PA-2010. 

Embora no ano transacto, como começou por ser enunciado no primeiro parágrafo, o maior 

enfoque, natural e compreensível, tenha sido 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 

na ordem dos 89 por cento o que é um bom resultado. Quanto ao grau de execução dos 

projectos planeados rondaram os 74 por cento, sendo de registar a conclusão 53 projectos. 

 No que respeita aos projectos apontados como estruturantes para os quais se previam 

desenvolvimentos no “Plano de Actividades para 2010”, deve referir-se o arranque dos 

seguintes:  

� CAH - Sistema de Clientes e Contas, AforroNet e Homebanking. Foi adjudicado o 

projecto, organizadas as equipas e deu-se início ao levantamento das necessidades; 

� Sistema de Gestão de Qualidade – SGQ. Lançado e concluído, todo o processo 

burocrático para a escolha do consultor, para além do estabelecimento do cronograma e 

organização do trabalho; 

� Regime da Tesouraria do Estado (RTE). Teve um apreciável desenvolvimento durante 

2010, foi apresentada à Tutela uma primeira versão, que após observações e 

contributos, feitos por outras entidades, será elaborado a versão final em 2011.  

Apesar de não ter sido enunciado no PA – 2010, por não estar previsto, o IGCP disponibilizou 

um novo produto de aforro, os Certificados do Tesouro - CT, projecto que envolveu um 

considerável conjunto de recursos materiais e humanos, pois só desta forma foi possível 

implementar este novo instrumento de dívida. 
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Quanto ao projecto de Reimplantação do Wallstreet Suite (WSS, ex-Finance Kit (plataforma 

informática de apoio à gestão da dívida pública) peça importante para o Instituto, pois tem por 

objectivo torná-lo mais abrangente, em sintonia com a missão do IGCP resultante da integração 

da gestão da Tesouraria de Estado, não teve o desenvolvimento esperado. Dificuldades de 

agenda dos trabalhos, não só por parte do IGCP mas também da Wallstreet, levaram a 

adiamento do arranque do projecto. 

Apesar das condições particularmente difíceis que se viveram em 2010, os colaboradores do 

IGCP mostraram a sua dedicação e o seu empenho, não podendo o Conselho Directivo deixar 

de expressar o seu reconhecimento. 

O Conselho Directivo agradece também ao Conselho Consultivo e Comissão de Fiscalização o 

apoio que manifestaram ao longo do exercício. 

 

 

Março de 2011 

 

 

O Conselho Directivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

Relatório de Actividades 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. OBJECTIVOS E ESTRATÉGIA 
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  2.1 COMENTÁRIO AO GRAU DE CUMPRIMENTO DOS OBJECTIVOS  
   ESTRATÉGICOS E OBJECTIVOS PARA 2010 

 
 
Como se registou em outros Relatórios de Actividades, 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 o cuidado que deve merecer a sua adequação à evolução das circunstâncias e do 

tempo de execução dos mesmos.  

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 2010” elencaram-se, ainda, os objectivos gerais, 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 

Relativamente aos objectivos fixados neste domínio no Plano de Actividades para 2010 , a 

Revisão do  Regime da Tesouraria do  Estado – RTE, foi apresentado à Tutela, Secretaria de 

Estado do Tesouro  e das Finanças – SEFT, tendo  a Direcção-Geral do  Orçamento -  DGO, 

Direcção-Geral das Contribuições e Impostos -  DGCI e a Direcção-Geral do  Tesouro e 

Finanças – DGTF emitido  parecer sobre o mesmo, faltando  nesta fase a introdução de 

observações para que volte a ser submetido à SETF, para apreciação  final. 

O IGCP realizou em 2010 um concurso público internacional para a aquisição e implementação 

de um novo Sistema Aplicacional apelidado de CAH - Sistema de Clientes e Contas, 

AforroNet e Homebanking, para uma gestão integrada e eficiente utilização dos serviços 

disponibilizados. 

No plano da gestão da dívida pública 

Em 2009, o IGCP decidiu implementar um sistema de multiplataformas para o cumprimento de 

obrigações de cotação no mercado secundário por parte dos primary dealers da República. 

Assim, e uma vez reunidas as condições para a mudança, em Maio de 2010 entrou em vigor o 

novo sistema. Para além da MTS Portugal, foram também designados pelo IGCP os sistemas 

electrónicos de negociação BrokerTec e eSpeed.  

Desde essa data, qualquer Operador Especializado de Valores do Tesouro - OEVT e 

Especialista em Bilhetes do Tesouro - EBT pode escolher livremente, e em cada dia, em qual 

dos sistemas prefere cumprir as obrigações de cotação em mercado secundário inerentes ao 

estatuto. A informação sobre o grau de cumprimento das referidas obrigações passou a ser 

enviada directamente pelo IGCP a todos os bancos, numa base diária, a partir da consolidação 

da informação recebida das três plataformas designadas. 
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A Implementação do CAH, na vertente dívida de retalho, que permitirá a gestão, de forma 

integrada as contas correntes dos seus clientes (cidadãos e organismos públicos), 

disponibilizando aos mesmos instrumentos (plataformas de SelfService via Internet – AforroNet e 

Homebanking), não ocorreu em 2010, no entanto deu-se início ao seu desenvolvimento, 

havendo a expectativa para que o início da produção ocorra no final de 2011. Refira-se que teve 

que ser anulado um primeiro concurso por se entender que não estavam reunidas as condições 

de adjudicação. 

Salienta-se, mais uma vez, a criação do CT que teve como objectivo a promoção da poupança 

de longo prazo dos cidadãos e de dinamizar o mercado de dívida pública disponibilizando aos 

clientes de retalho produtos cujas taxas de remuneração tem como referência as praticadas no 

mercado de Obrigações do Tesouro (OT) e Bilhetes do Tesouro (BT). 

No plano organizativo 

O ano de 2010 fica marcado definitivamente pela implementação do Sistema de Gestão de 

Qualidade – SGQ, tendo sido elaborado o diagnóstico, o planeamento e a concepção de todo o 

Projecto, e 2011 será a meta da conclusão da certificação. 

A elaboração de normas que se adaptem às necessidades do Instituto e de todo o seu 

funcionamento, continua a ser um dos objectivos da organização, é certamente a forma 

adequada de prestarmos interna e externamente um bom serviço, ou seja, constrói-se uma 

optimização organizacional em que são feitos ajustamentos funcionais. 

Deu-se início a uma fase do Programa de Avaliação e Desenvolvimento de Potencial para os 

Coordenadores do Instituto, em que a primeira parte, Develepment Center, decorreu por 

completo, o mesmo não aconteceu à segunda, Programa de Desenvolvimento, devido ao 

aprofundamento da crise financeira que se instalou, tendo sido necessário concentrar todos os 

recursos na gestão da dívida pública. 
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3. GRAU DE EXECUÇÃO DOS OBJECTIVOS E 
PROJECTOS PARA 2010 
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  3.1 Avaliação dos Objectivos 
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  3.2 Avaliação de Projectos 

 

 
 
 
 



 

15 
 

Relatório de Actividades 2010 

 

 
 



 

16 
 

Relatório de Actividades 2010 

 
 

 
 

   Adiado 
 

   Anulado/Não há necessidade de intervenção 
 

   Projecto Novo 
 

   Projecto Reformulado 
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4. ACTIVIDADES DE SUPORTE À GESTÃO 
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  4.1 PROCESSAMENTO DA DÍVIDA DE RETALHO 
 
 

Certificados de Aforro 
 
O peso da dívida de retalho na dívida total tem vindo a diminuir ao longo da última década, tendo 

representado 10,6% desta no final de 2010. 

Saliente-se o arranque da comercialização, a partir de 1 de Julho de 2010, de um novo produto 

de aforro – os Certificados do Tesouro, os quais atingiram no final do ano um stock de dívida de 

cerca de € 685 milhões.  

Em termos de opções para os particulares, manteve-se a possibilidade de se subscrever a Série 

C dos Certificados de Aforro. 

Os Certificados do Tesouro, entre outras características, são desmaterializados e distribuem 

rendimentos, contrariamente aos Certificados de Aforro, são detidos por um só titular, sem 

possibilidade de acrescentar movimentador, apresentando taxas de juro garantidas para 

períodos de detenção até 5 anos, para prazos de 5 e até 10 anos e para o período máximo de 10 

anos.  

Não obstante o lançamento deste novo produto, manteve-se a tendência dos últimos anos de 

terem ocorrido maior número de operações de resgate e respectivo montante que de subscrição. 

Em 2010, registámos cerca de 137 mil subscrições e 223 mil resgates, a que corresponderam os 

montantes de cerca de € 889 milhões e de € 1.919 milhões, respectivamente de subscrições e 

resgates.  

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

delicadeza, implicam um tratamento específico e nas quais se incluem o controlo da qualidade 

dos dados de Clientes, o controlo global das operações realizadas, tenham elas sido efectuadas 

no IGCP ou nos CTT, assim como a realização de algumas operações sensíveis, entre as quais 

destacamos a imobilização de contas, a integração de contas, a inserção e alterações de NIB, a 

transmissão de Certificados de Aforro para herdeiros – realce-se neste caso a análise e 

tratamento de mais de cerca de 1.100 processos de habilitação de herdeiros. 

Registe-se também a actividade que tem vindo a ser desenvolvida com os Tribunais, DGCI e 

solicitadores que envolve pedidos de registos, alteração ou cancelamento de penhoras, assim 

como a respectiva execução. À solicitação dos clientes foram emitidas declarações de 

rendimentos e IRS retido, para entrega na DGCI, Segurança Social e outras Entidades. 

Mantemos 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 são 

efectuados. Tal objectivo contribui para um incremento da segurança e da confiança 

relativamente à gestão de cerca de 4 milhões de subscrições vivas, pertencentes a cerca de 600 

mil clientes. Refira-se que 97% destes são receptores de extracto de conta. 

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

serviço que contava com mais de 26 mil utilizadores activos no final de 2010, os quais foram 

responsáveis por quase 43 mil subscrições, correspondentes a um montante global de € 104,2 
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milhões.  

No final de 2010, foi lançado um concurso público, no âmbito da plataforma “Compras Públicas” 

para o finishing dos extractos das contas aforro, tendo sido adjudicado o serviço à mesma 

empresa que antes o assegurava – a Mailtec. Nesse sentido, foi celebrado um novo contrato 

com a duração máxima de 3 anos com o referido fornecedor. 

Considerando o lançamento dos Certificados do Tesouro, foi celebrado um Protocolo de 

comercialização com os CTT Correios, por um prazo de 3 anos, no qual foram identificadas as 

obrigações e os deveres das duas partes, assim como estabelecido o regime de comissões a 

pagar pelo IGCP pelo serviço prestado pelos CTT. 

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, estas de natureza residual. 

 

  4.2 CONTAS DO TESOURO 

 
Ao nível da gestão das contas do Tesouro, entendemos efectuar as saliências que se seguem 

quanto às actividades desenvolvidas. 

Tramitação de Cheques do Tesouro sem provisão 

De acordo com o Despacho nº 2802/2009 de 22 de Janeiro, que determinou a Direcção-Geral 

dos Impostos como sendo o “departamento respectivo” previsto no diploma que regula a 

emissão de cheques sem provisão, não deram entrada novos processos no IGCP durante o ano 

de 2010. 

No que respeita a processos enviados ao IGCP anteriormente a esta determinação, foram 

encerrados 24, existindo ainda 96 processos a aguardar resolução, pendentes de 

esclarecimentos por parte da DGCI, de forma a ser possível a regularização dos mesmos. 

Antecipações de Fundos  

No âmbito do nº 1 do artigo 30 do RTE, foram efectuadas antecipações no montante de cerca de 

€ 2.264 milhões conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Stock da dívida 
em 31/12/2009 

Desembolsos em 
2010 

Reembolsos em 
2010 

Stock da 
dívida em 
31/12/2010 

ao abrigo da alínea b) - OE 0,00 1.009.734.773,69 1.009.689.256,06 45.517,63 

ao abrigo da alínea d) - OE 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 

ao abrigo da alínea e) - OE 1.140.124.722,53 1.214.069.246,69 809.208.765,57 1.544.985.203,65 

TOTAL 1.140.124.722,53 2.263.804.020,38 1.858.898.021,63 1.545.030.721,28 
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De acordo com o artigo 32º do RTE, as verbas disponibilizadas ao abrigo das alíneas b) e d) 

foram regularizadas em 2010, com excepção de € 45.517,63 que respeitam ao processo da 

titularização das dividas cedidas à Sagres S.A.. 

No ano de 2010, foram regularizados € 1.858.898.022, dos quais cerca de € 800 milhões 

correspondem a OET realizadas ao abrigo da alínea e), independentemente do ano em que 

foram disponibilizadas (considerando os artigos relacionados com esta matéria das Leis de 

Orçamento de Estado de cada ano).  

Reembolsos de viagens 

Efectuaram-se 918 transferências bancárias no montante de cerca de € 700 mil no que respeita 

a reembolsos de viagens, na sua maior parte (cerca de 95%) entre contas sedeadas no IGCP, 

dando cumprimento às orientações comunitárias sobre esta matéria. 

 
UE N.º de operações Valores 

Conselho 762 € 498 mil 

Comissão 156 € 212 mil 

Total 918 € 710 mil 

 
 

Rede de Cobranças do Estado (RCE) 

Esta actividade desenvolveu-se em 3 vertentes: 

• 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; 

• 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. 

• 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); 

c) Cobranças-Fundos (para CTT e SIBS). 

Os dados de 2010, referentes à rede de cobranças, patentes nos quadros abaixo indicados, 

permitem efectuar as seguintes conclusões: 

• Face a 2009, realce-se o aumento de 11% na quantidade de DUC cobrados, tendo 

atingido em 2010 mais de 24,4 milhões de documentos. 

• Aumento de 6% no valor total arrecadado face a 2009, tendo atingido em 2010 o 

montante de mais de € 43.941,5 milhões. 

• Os Bancos (20% do valor e 7% da quantidade de documentos) e a SIBS (13% do valor e 
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31% 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 

(20% do valor e 10% da quantidade de documentos). 

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

cobranças de IMT de forma crescente face á entrada gradual da “Casa Pronta” nos 

serviços de registo. 

Manteve-se em 2010 o controlo iniciado no ano anterior através do 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 em 2008. Esta 

aplicação cruza a quantidade de DUC transmitida ao SCE e a quantidade facturada pelas ECC, 

permitindo assim concluir pelos correctos pagamentos a efectuar pelo IGCP. São ainda 

verificados os prazos contratualizados no que respeita ao envio de informação. 

O ano fica ainda reforçado pelo alargamento da Rede de Cobranças do Estado à ADSE e à 

DGO.  

No que respeita à ADSE as entregas mensais, a efectuar pelos diversos organismos do Estado, 

já são realizadas através do pagamento de DUC.  

A DGO, enquanto entidade responsável pela coordenação da receita, solicitou a criação de um 

DUC, permitindo através dos SGR, a contabilização pelos organismos das receitas por si 

cobradas. A utilização deste circuito, prevista para Janeiro/2011, que designamos por “DUC 

contabilísticos” permite o controlo entre os valores registados como cobranças e os 

efectivamente contabilizados como tal, assim como, a sustentação da Entidade Contabilística do 

Estado, uma vez que os valores dos DUC pagos são creditados na conta da referida Entidade. 

Verificou-se, ainda, que o IGFIJ e a ERS consolidaram a utilização deste circuito solicitando a 

parametrização de novos DUC. 
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Valores Cobrados em 2010 

 

 

 

 

 

Bancos CTT SIB's DGT +HB IRN Totais (euros) 

ADSE 106.991,36 0,00 0,00 1.467.749,34 0,00 1.574.740,70 

APA 8.589.627,35 0,00 2.146.837,74 10.742,06 0,00 10.747.207,15 

CA 0,00 80,81 513,56 439,88 0,00 1.034,25 

CMPAUT 0,00 0,00 0,00 211.031.886,36 0,00 211.031.886,36 

DVP - Compensação 0,00 0,00 137,50 6.997.268,73 0,00 6.997.406,23 

ERS 644.798,27 1.183.213,46 3.549.266,77 1.427.338,95 0,00 6.804.617,45 

ERS  Taxas Manutenção 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 

EXEF 66.238.486,80 59.221.019,54 156.925.996,83 696.943.797,35 0,00 979.329.300,52 

Forn25 - Dep. Estado (25) 97.350,44 38.894,12 0,00 3.026.236,59 0,00 3.162.481,15 

ICI 0,00 0,00 0,00 130,48 0,00 130,48 

IEC 5.506.756,29 117.586.786,70 8.402.699,26 4.848.756.225,80 0,00 4.980.252.468,05 

IGFIJ - Dep. Autónomos 336.736.011,67 0,00 50.716.929,07 26.605.674,06 0,00 414.058.614,80 

IGFIJ - Guias 45.898.827,99 0,00 69.795.653,30 1.106.569,91 0,00 116.801.051,20 

IGFIJ - Pagº Actos Avulso 1.071.814,44 0,00 750.204,57 2.887,12 0,00 1.824.906,13 

IGFIJ - Pagº Imediato 2.323.729,37 0,00 2.242.772,48 6.034,45 0,00 4.572.536,30 

IGFIJ - Taxas 28.663.350,48 0,00 83.673.913,54 861.409,54 0,00 113.198.673,56 

IGT - Coimas 3.599.061,29 0,00 0,00 4.535,50 0,00 3.603.596,79 

IGT - Crédito 105.180,56 0,00 0,00 0,00 0,00 105.180,56 

IGT - Custas 50.441,82 0,00 0,00 81,60 0,00 50.523,42 

IMI 63.727.239,87 229.452.284,72 440.029.821,89 316.434.417,60 0,00 1.049.643.764,08 

IMSV 114,41 80,97 1.915,87 406,71 0,00 2.517,96 

IMSVIE 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 

IMT 66.918.720,16 11.697.429,78 121.319.202,80 365.806.468,05 67.274.097,96 633.015.918,75 

IRC 876.585.419,31 1.300.273.389,11 592.005.576,91 2.316.981.127,35 0,00 5.085.845.512,68 

IRS 79.795.409,57 150.111.091,12 582.892.659,53 424.019.338,21 0,00 1.236.818.498,43 

IS 440.190,89 364.713,02 1.083.641,85 2.732.659,30 0,00 4.621.205,06 

ISP 144.552.147,38 0,00 12.212.995,63 150.242,34 0,00 156.915.385,35 

ISP - Mediadores 3.560,00 0,00 45.100,00 0,00 0,00 48.660,00 

ISSTG 15.781.280,77 2.713.494,68 57.265.290,95 140.920.876,68 31.134.371,80 247.815.314,88 

IUC - Imp. Único Circ. 19.594.685,12 24.130.016,33 108.218.523,16 173.416.894,50 0,00 325.360.119,11 

IVA 3.029.744.310,32 4.740.325.485,31 1.947.287.841,03 6.281.870.769,75 0,00 15.999.228.406,41 

MI 4.072.908.175,51 2.158.906.423,40 1.354.185.500,13 3.852.903.548,71 0,00 11.438.903.647,75 

PENHORAS 42.206.159 15.092.092,47 42.085.764,14 268.602.723 0 367.986.738,20 

Receitas Diversas 23.938,06 39.282,24 41.203,01 409.384.393,26 0,00 409.488.816,57 

SCO 4.132.599,05 3.168.540,40 18.356.367,85 11.105.953,86 0,00 36.763.461,16 

SEF 9.133.710,70 6.827.973,32 43.485.687,49 35.543.404,57 0,00 94.990.776,08 

Totais 8.925.180.088,33 8.821.132.291,50 5.698.723.121,86 20.398.122.231,12 98.408.469,76 43.941.566.202,57 
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Quantidade de documentos cobrados em 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bancos CTT SIB's DGT +HB IRN Totais 

ADSE 12 0 0 62 0 74 

APA 9.464 0 29.717 328 0 39.509 

CA 0 1 1 4 0 6 

CMPAUT 0 0 0 355.636 0 355.636 

DVP - Compensação 0 0 2 40.891 0 40.893 

ERS 1.158 2.025 7.502 931 0 11.616 

ERS - Taxas Manutenção 0 0 1 0 0 1 

EXEF 62.469 53.046 313.225 1.415.098 0 1.843.838 
Forn25 - Dep.Estado 
(25) 139 158 0 6.366 0 6.663 

ICI 0 0 0 3 0 3 

IEC 425 1.966 2.013 3.167 0 7.571 

IGFIJ - Dep. Autónomos 137.516 0 91.864 14.528 0 243.908 

IGFIJ - Guias 119.519 0 266.033 1.467 0 387.019 
IGFIJ - Pagº Actos 
Avulso 5.932 0 14.842 28 0 20.802 

IGFIJ - Pagº Imediato 6.444 0 7.212 8 0 13.664 

IGFIJ - Taxas 176.176 0 475.179 2.348 0 653.703 

IGT - Coimas 6.982 0 0 2 0 6.984 

IGT - Créditos 81 0 0 0 0 81 

IGT - Custas 877 0 0 1 0 878 

IMI 138.974 760.552 1.743.571 1.285.704 0 3.928.801 

IMSV 4 3 63 5 0 75 

IMSVIE 0 0 5 0 0 5 

IMT 9.941 3.227 57.912 118.168 37.271 226.519 

IRC 97.688 187.088 335.529 291.487 0 911.792 

IRS 43.366 115.454 559.328 307.036 0 1.025.184 

IS 757 1.209 5.913 3.959 0 11.838 

ISP 3.848 0 18.767 20 0 22.635 

ISP - Mediadores 9 0 104 0 0 113 

ISSTG 13.587 1.820 80.873 177.659 48.514 322.453 

IUC - Imp. Único Circ. 235.303 238.330 1.635.906 3.357.439 0 5.466.978 

IVA 142.579 379.231 566.543 624.878 0 1.713.231 

MI 390.009 724.378 1.052.329 1.241.198 0 3.407.914 

PENHORAS 23.080 27.804 77.672 170.634 0 299.190 

Receitas Diversas 23 11 62 3.042.069 0 3.042.165 

SCO 19.001 15.859 151.027 57.098 0 242.985 

SEF 11.535 9.964 91.540 42.248 0 155.287 

Totais 1.656.898 2.522.126 7.584.735 12.560.470 85.785 24.410.014 
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  4.3 HOMEBANKING E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS 
 

Prestação de Serviços de Agente Pagador 

Em 2010, foi redigido e celebrado um acordo de prestação de serviços de agente pagador pelo 

IGCP ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IRHU) relativo a títulos de participação 

emitidos por esse Cliente. 

Prestação de Serviços de Validação da conformidade entre NIB/NIF 

No decurso do ano foi redigido e celebrado um protocolo, entre o IGCP e o Instituto de 

Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), com o objectivo de validação da conformidade 

entre NIB e o NIF, com vista a garantir que os pagamentos emitidos por esse organismo, através 

de transferências bancárias sejam efectivamente creditados na conta bancária titulada pelo 

respectivo beneficiário. 

O presente circuito entrou em funcionamento em Dezembro, tendo sido validada a conformidade 

de 4.107 pares de NIB/NIF, tendo o IFAP suportado pelo serviço prestado 1.303,32 euros. Trata-

se de um custo cobrado pelas instituições financeiras que prestam o serviço. 

Clientes e Contas 

Assistiu-se, a um ligeiro decréscimo do número de organismos e de contas no HB, em relação a 

2009, continuando a reflectir a reestruturação sofrida pelos Serviços, no seguimento de 

alterações orgânicas introduzidas. São exemplos dessas reorganizações dos serviços públicos, 

as Escolas Superiores que foram integradas nos Institutos Politécnicos e os Hospitais nos 

Centros Hospitalares. 

No gráfico abaixo, representa-se o peso de cada tipo de Cliente do IGCP no total dos 

organismos públicos utilizadores do HB, em 2010. 

 

Organismos utilizadores do HB em 2010 
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Sistema de Débitos Directos (SDD) – Vertente Devedora 

Em face das acções de promoção deste serviço bancário e dos vários contactos estabelecidos 

junto dos Clientes, foi possível atingir-se, os seguintes resultados: 

 

SDD – Posição Global em 31.12.2010 

 

 

 

 

Assim, no ano em observação, este serviço passou a ser utilizado por 35% do universo de 

Clientes IGCP. Este acréscimo é reflectido nas Autorizações de Débito em Conta (ADC) que 

foram proferidas pelos Clientes, as quais tiveram um crescimento de 42% face ao ano transacto.  

Por outro lado, as Instruções de Débitos Directos (IDD) executadas pelo SDD passaram, de 

2009 para 2010, de 1.061 movimentos para 10.307, totalizando no final de 2010 quase 10 

Milhões de euros debitados em contas de Clientes, sendo que 7,7 Milhões de euros foram, 

exclusivamente, concretizados no ano em análise. 

Os valores apresentados traduzem a dinâmica de utilização deste serviço em 2010 o que, de 

algum modo, representam um interesse crescente manifestado pelos Clientes, pelas 

potencialidades deste sistema. 

Sistema de Débitos Directos (SDD) – Vertente Credora 

Em 2010, deu-se a entrada em produção da vertente credora do SDD. Durante esse ano foi 

auscultado o potencial universo de Clientes utilizadores desta vertente, designadamente, foram 

contactados todos os Serviços que dispunham de código de Entidade Credora na banca 

comercial. No seguimento desses contactos, iniciaram-se testes informáticos com o Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial, com vista à utilização desta funcionalidade. 

Cobranças DUC 

No quadro abaixo, sistematizam-se os valores centralizados na tesouraria do Estado, em 2010, 

através da utilização do DUC, por organismos Clientes, administradores de receita, com contas 

no HB. O valor arrecadado por via do DUC rondou os 400 Milhões de euros, correspondendo a 

um crescimento de cerca de 87% face ao ano transacto, para o qual contribuiu decisivamente o 

aumento registado nas cobranças do IGFIJ. 

No decurso de 2010, celebraram-se protocolos de cobrança com a ACT e a ERS, que apesar de 

já cobrarem DUC há alguns anos, não tinham as condições da prestação do serviço 

formalizadas. Também com a ADSE foi firmado um acordo, tendo esta entidade iniciado as 

cobranças através do DUC, no final do ano, e arrecadado em 4 dias cerca de 1 Milhão de euros. 

 

 

Organismos 
Aderentes 

ADC 
IDD 

PAGAS REVERTIDAS REVOGADAS 

Activas Canceladas Nº Valor Nº Valor Nº Valor 

239 1644 151 10307 9.057.784,96 162 65.201,29 13 24.743,99 
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Cobranças/Despesas DUC 

Organismo Cliente 
Valores 

Cobrados 
(euros) 

Encargos 
Facturados 

(euros)  

Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) 3.779.229 0 

Direcção Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes do Estado (ADSE) 1.058.868 23 

Agência Portuguesa para o Ambiente (APA) 10.748.967 32.633 

Entidade Reguladora da Saúde (ERS) 6.868.689 0 

Instituto de Gestão Financeira Infra-Estruturas da Justiça (IGFIJ) 568.868.450 2.753 

Instituto de Seguros de Portugal (ISP) 158.587.027 17.760 

TOTAL 749.911.230 53.169 

 

Cobranças Multibanco 

No âmbito dos serviços prestados pelo IGCP, alguns Clientes com contas abertas no HB têm 

vindo a arrecadar as suas receitas através da utilização das Caixas Automáticas da SIBS, sendo 

detentores de uma ou mais entidades Multibanco, através das quais efectuam a cobrança, de 

vários tipos de receita. 

Do universo dos Clientes do HB, utilizam este serviço 9%, correspondendo a 56 organismos, dos 

quais 5 aderiram em 2010. 

Relativamente aos valores arrecadados através desta funcionalidade, o total cobrado em 2010 

foi de cerca de 332 Milhões de euros, dos quais o Instituto de Gestão Financeira da Segurança 

Social é responsável por 53% (175 Milhões de euros) e o Instituto dos Registos e Notariado por 

27% (89 Milhões de euros). 

Depósitos Externos 

No final de 2010, do universo de Clientes do IGCP, 474 haviam já aderido à funcionalidade de 

depósitos externos, o que se traduz num nível de adesão de 74,5%. 

O quadro seguinte apresenta os valores totais de depósitos externos efectuados pelos 

organismos em 2010 (em montante e em total de depósitos concretizados), relativos a talões 

cujo ciclo de vida terminou em 2010, ou seja, foram depositados os respectivos valores. 

 

Montante e Talões Depositados 

Depósitos 
Externos 

Montante Depositado 
no Cliente 

Nº de Talões 
Depositados 

Numerário 82.297.931,32 73.018 

Cheques 372.870.893,74 134.500 

TOTAL 455.168.825,06 207.518 
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Dos depósitos externos efectuados em 2010, a componente de depósito de cheques é aquela 

que maior peso apresenta, representando 82% do total do montante de depósitos e 65% do nº 

total de talões depositados. 

No que respeita aos depósitos efectuados através de cheques, o Instituto de Turismo de 

Portugal é o Cliente que mais depositou, atingindo praticamente os 25 Milhões de euros, num 

total de 612 depósitos.  

O organismo que maior nº de depósitos de cheques efectuou foi a Direcção-Geral de Protecção 

Social aos Funcionários e Agentes do Estado (ADSE), num total de 8.182 depósitos a que 

correspondeu um valor global superior a 18 Milhões de Euros. 

No que respeita aos depósitos em numerário, o Exército, foi o organismo que maiores montantes 

depositou em 2010, com um valor superior a 23 Milhões de euros e quase 4.000 depósitos 

efectuados. 

Dos três bancos protocolados para efeitos de depósitos externos, os balcões da Caixa Geral de 

Depósitos são utilizados por 83% dos organismos, arrecadando este banco 89% dos montantes 

depositados. 

Terminais de Pagamento Automático (TPA) 

Em 2010 foram celebrados 12 acordos de disponibilização de TPA, aos Clientes indicados no 

quadro abaixo. Foi ainda objecto de revisão o acordo estabelecido em 2008 com o Instituto da 

Mobilidade dos Transportes Terrestres (IMTT), em virtude da denúncia por parte do banco que 

disponibiliza os equipamentos a esse Instituto. 

No âmbito dos acordos realizados, foi estabelecido toda a gestão do relacionamento processual 

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

serviço contratualizado para 860 TPA. 

Durante o ano de 2010 foram centralizados na tesouraria do Estado, através da utilização de 

TPA, valores de cobrança que rondaram os 20 Milhões de euros. Por sua vez, os custos 

suportados pelos Clientes, nos termos dos acordos de prestação de serviços celebrados com o 

IGCP, rondaram neste ano os 280 mil euros. 
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TPA – Operações, Cobranças e Custos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)- Estimado, por ausência de informação dos custos variáveis, tendo sido calculado o valor médio por operação e aplicada a TSC acordada. 
     
(b)- Estimado, por ausência de informação do nº de operações nos meses de Janeiro a Maio.      

 

Emissão de Cartões 

Após a disponibilização do IGCP Charge Card, em Junho de 2009, foi dado 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.  

Assim, o cenário de 2010 quando comparado com o de 2009, em termos de cartões activos, 

permite concluir que o número de cartões IGCP Charge Card versão Base quase que triplicou 

em 2010, crescendo de 55 para 142. Já a evolução do número de cartões da versão Plus é 

bastante mais modesta, aumentando de 40 em 2009 para 66 em 2010, o que representa um 

acréscimo de 65%. 

Estes cartões permitiram, em 2010, efectuar as despesas que se identificam no quadro abaixo, 

na ordem dos 334 mil euros, contra os 28 mil euros de 2009. 

As operações de Cash Advanced efectuadas por cartões da versão Base em 2010, 

correspondeu um encargo suportado pelo IGCP de cerca de 1.400 euros. Em 2009, esse valor 

foi de cerca de 30 euros.  

Organismo Cliente 
Nº TPA 

Contratados 
Nº 

Operações Valor Cobrado 
Custos 

Facturados 
(a) 

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 500 94.582 12.438.785,00 227.629,00 

Assembleia República (2010) 2 1.425 48.608,00 654,00 

Administração Regional de Saúde do Norte (2010) 156 868 7.755,00 2,00 

Biblioteca Nacional de Portugal 6 961 19.243,00 404,00 
Centro de Formação Profissional da Reparação Automóvel 
(2010) 1 0 0,00 0,00 

Centro Hospitalar de Torres Vedras (2010) 4 1.326 24.278,00 267,00 

Direcção-Geral de Pescas e Aquicultura 1 88 5.018,00 276,00 

Governo Civil da Guarda (2010) 1 483 387.382,00 1.965,00 

Governo Civil de Portalegre (2010) 1 52 3.815,00 103,00 

Hospital de S. João (2010) 27 13.012 59.501,00 327,00 

IASFA 10 12.604 783.298,00 7.281,00 
Inst. de Gestão Património Arquitectónico e Arqueológico 
(2010) 3 2.362 57.507,00 609,00 

IMTT 95 
(b)   

117.500  5.809.247,00 33.983,00 

Inst. de Infra Estruturas Rodoviárias (2010) 1 25 9.615,00 135,00 

Inst. Vinhos Douro e Porto (2010) 4 446 18.344,00 201,00 

Inst. da Vinha e do Vinho (2010) 1 0 0,00 0,00 

PSP 47 7.852 541.327,00 5.103,00 

Sec. Geral Ministério Administração Interna (2010) 1 92 2.695,00 95,00 

TOTAL 860 253.678 20.216.418,00 279.034,00 
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Movimentos do IGCP CHARGE CARD 

 

 

 

 

 

 

Certificação Digital 

No decurso do ano 2010 foram enviados certificados digitais para 1.812 novos utilizadores do 

HB, tendo sido executado as seguintes tarefas, de forma a garantir a sua prossecução com 

sucesso:  

• Envio de comunicações aos serviços evidenciando a necessidade e relevância da 

certificação digital e de fichas de instalação, a preencher com os dados dos utilizadores; 

• A prestação de esclarecimentos e execução de insistências junto dos Clientes, no 

sentido da sensibilização para a necessidade de instalação da certificação digital e 

consequente envio da ficha de instalações; 

• Recepção, confirmação e nalguns casos correcção das referidas fichas; 

• Envio de comunicações aos serviços indicando o envio por parte da Multicert dos 

objectos de certificação, para que, num período de 30 dias, efectuassem os dois 

procedimentos abaixo indicados, ficando sujeitos a terem o acesso ao HB bloqueado, 

pelo incumprimento dos mesmos.  

a) Instalar os certificados digitais da Multicert e aceder ao HB. 

b) Enviar ao IGCP uma ficha CDCO (Certificado Digital Individual de Colaborador 

de Organismo) por cada certificado instalado (esta ficha, faz prova da correcta 

instalação do equipamento e compromete o utilizador a fazer bom uso do 

mesmo). 

• Tratamento dos dados dos utilizadores certificados de forma a poderem ser emitidas as 

facturas por Cliente, em função da afectação de custos prevista no preçário em vigor. 

• Registo manual, nas contas dos Clientes que tiveram os seus utilizadores certificados, 

dos débitos correspondentes aos encargos apurados a suportar por cada organismo. 

• Comunicar ao Cliente a finalização do processo de certificação pela imputação dos 

correspondentes encargos e envio das facturas-recibo. 

O IGCP facturou aos organismos um total de 96.958,07 euros resultantes de facturas recebidas 

da Multicert, o que correspondeu à execução manual de cerca de 1.500 débitos às contas dos 

Clientes. 

Versão 
Compras Realizadas em 2010 Cash Advance 2010 Total de 

Despesa em 
2010 Montante % do Total Nº Valor % do Total 

Base 42.265,86 19,84 832 120.480,00 99,72 162.745,86 

Plus 170.763,82 80,16 5 342,02 0,28 171.105,84 

Total 213.029,68 100 837 120.822,02 100 333.851,70 
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Pela observação do quadro anterior, conclui-se que, no presente momento, ainda cerca de 15% 

das fichas CDCO não foram ainda recepcionadas e/ou os utilizadores ainda não acederam ao 

HB depois da instalação do respectivo certificado (dos 1.812 certificados enviados em 2010 pela 

Multicert aos Organismos, encontram-se por devolver 122 fichas CDCO e por aceder ao sistema 

mais 156 utilizadores cuja ficha CDCO já foi enviada).  

Em simultâneo com o processo de certificação destes novos utilizadores, continuaram a decorrer 

os normais pedidos de segundas vias de cartões e de novos leitores. Neste âmbito, foram 

efectuados os seguintes pedidos durante o ano: 

• 164 pedidos de 2ª vias; 

• 35 pedidos de substituição de leitores.  

Em suma, supõe-se que terão já sido certificados cerca de 99% dos utilizadores que acedem ao 

HB, sujeitos a esse mecanismo de segurança. No entanto, este apuramento apenas poderá ser 

elaborado com rigor em 2011, após a regularização dos 364 acessos que foram bloqueados por 

não terem ainda enviado a ficha CDCO e/ou não terem acedido ao HB. 

RIGORE 

Durante o ano 2010, foi efectuado o apoio aos organismos aderentes prestando informações e 

esclarecimentos sobre as respectivas contas e movimentação, de forma a garantir o seu 

adequado funcionamento, no que respeita à ligação dessa aplicação à tesouraria do Estado.  

Durante o ano foram executadas despesas, emitidas pelo RIGORE, no valor de cerca de 1,4 mil 

milhões de euros. 

 

  4.4 APROFUNDAMENTO DA UNIDADE DE TESOURARIA 

 
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. Dessas actividades, 

destacam-se: 

FICHAS CDCO AINDA NÃO ENVIADAS E ACESSOS AO HB NÃO CONCRETIZADOS 

Utilizadores Bloqueados pelo não envio da ficha CDCO 122 

Utilizadores que ainda não acederam ao HB apesar de terem enviado ficha CDCO 156 

Utilizadores Inactivos 86 

TOTAL 364 

  
Nota: Por “Utilizadores Inactivos” entendem-se todos os utilizadores para os quais foram solicitados 
certificados, mas que, por estarem demasiado tempo sem aceder ao HB, foram eliminados enquanto 
utilizadores 
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Captação, Apoio e Fidelização 

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. 

Melhoria dos Serviços Prestados 

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 17% do uso dos 

cheques por parte dos Organismos Clientes, utilizadores do Homebanking, entre 2009 e 2010. 

Outras Actividades  

Elaboração do texto e apuramento de valores a incluir no Relatório de Gestão do IGCP, no que 

reporta à Tesouraria do Estado. 

Tratamento da informação sobre as contas bancárias dos Clientes, de acordo com os 

parâmetros definidos pelo Tribunal de Contas, no âmbito do reporte sobre o cumprimento da 

unidade da Tesouraria do Estado, a considerar no Parecer à Conta Geral do Estado de 2010 a 

emitir por esse Tribunal. 

 

  4.5 OUTRAS FUNCIONALIDADES 

 
Tesouraria Externa 

Durante o ano 2010, o IGCP promoveu: 

A execução de todas as tarefas de recepção, conferência, verificação de saldos e assinaturas 

das ordens de pagamento recebidas dos Clientes; 

O registo manual dos valores concretizados pela Tesouraria Externa, num total de 11.165 

movimentos, quer na base de dados de controlo dos mesmos, quer nas correspondentes contas 

dos Clientes; 

O controlo dos saldos diários da conta única que reflecte os valores afectados às contas dos 

Cientes, em resultado dos movimentos ocorridos na Tesouraria Externa.  

Assim, foram registadas e concretizadas, as operações na Tesouraria Externa, que se resumem 

no quadro abaixo: 
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Operações na Tesouraria Externa 

Tesouraria Externa Operações 
(quantidades) 

Montantes 
(euros) 

Transferências Internacionais   

          Emitidas 10.110 1.328.136.082,96 

          Recibidas 530 43.420.850,49 

Total 10.640 1.371.556.933,45 

Cheques   

          Emitidos  140 212.709,95 

          Recebidos 385 208.234,21 

Total 525 420.944,16 

 

No que respeita aos pedidos de emissão de pagamentos na ordem externa, os mesmos foram, 

na sua generalidade, solicitados em EUR e USD. No entanto, saliente-se que a moeda mais 

utilizada foi o EUR, contrariamente ao ocorrido no ano de 2009, em que se tinha verificado maior 

utilização do USD.  

O meio de pagamento mais utilizado é a transferência, representando a emissão de cheques 

sobre praças no estrangeiro, somente 1% dos pedidos de pagamento executados. Refira-se que, 

a cobrança da comissão de € 10,00, por cada cheque emitido, contribuiu significativamente para 

a inibição da utilização deste meio de pagamento, aumentando-se, assim, a segurança e 

diminuindo o custo deste tipo de operações. 

Os recebimentos, foram na sua maioria em USD, quer em número de operações (48%), quer em 

montante (90%). Os valores recebidos por transferência apresentam maior expressão com 530 

operações (58%) em relação aos 385 de cheques negociados (42%)., solicitados em cinco 

moedas diferentes (CAD, EUR, GBP, NOK e USD). 

O Ministério dos Negócios Estrangeiros continua a ser o organismo que solicita mais pedidos de 

pagamento na ordem externa, e que maiores valores movimenta na tesouraria externa. 

No final de 2010, estavam reflectidos nas contas dos Clientes todos os movimentos 

concretizados pela tesouraria Externa, e apurados e registados, todos os encargos bancários e 

variações cambiais inerentes a essas operações. 

 

  4.6 SISTEMAS DE COMPENSAÇÃO/OPERAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO 

 
Em 2010 o IGCP manteve preferencialmente a utilização electrónica de meios de pagamento, 

através do sistema SWIFT, uma plataforma de comunicação segura que permite aumentar a 

eficiência na liquidação e confirmação de operações. Este sistema será futuramente integrado 

com novos sistemas aplicacionais do IGCP, prevendo-se assim um melhor aproveitamento das 

suas capacidades. O volume de mensagens trocadas evoluiu de acordo com o quadro seguinte: 
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Quantidade de mensagens SWIFT enviadas/recebidas 

2010 
 

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

    2.406       2.392       2.893       2.504       2.478       2.299       2.401       2.326       2.389       2.509       2.147       2.691   29.433 

             
2009 

 

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 

             
Variação 

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

∆∆∆∆  % 
      1,68         1,69         0,25         0,06         0,06   -     0,09   -     0,14         0,00   -     0,04   -     0,05   -     0,26   -     0,10   0,07 

 

O IGCP continuou a assegurar a participação directa no SICOI através das compensações 

interbancárias de cheques, transferências electrónicas interbancárias, Multibanco e débitos 

directos e no TARGET2, o sistema de pagamentos de liquidação por bruto em tempo real e 

contínuo. Ainda, relativamente ao TARGET2, obtivemos a certificação para a nova 

implementação da release 4.0 em Novembro de 2010. Os volumes e valores das transacções 

encontram-se reflectidos no quadro abaixo: 

 

 

 
2009 2010 

Montante 
D  % 

Sistemas de Compensação € 1.000 N.º Operações € 1.000 N.º Operações 

Multibanco recebidas 4.927.214 5.286.907 6.024.273 8.981.358 22,3 

Trf. Via Target2 recebidas 168.866.164 26.795 178.369.477 27.582 5,6 

Trf. Via Target2 emitidas 214.878.805 61.270 225.728.327 62.405 5,0 

Target2 turnover global 383.744.969 88.065 404.097.803 89.987 5,3 

Cheques recebidos 801 2.060 1.487 2.281 85,5 

Cheques pagos 760.195 1.118.782 637.781 1.147.552 -16,1 

Cheques recebidos (média diária) 3,21 8 5,95 9   

Cheques pagos (média diária) 3.041 4.475 2.551 4.590   

Transferências recebidas 2.975.481 357.619 2.530.132 402.280 -15,0 

Transferências pagas 19.970.291 13.211.008 20.443.553 13.576.687 2,4 

Transferências recebidas (média 
diária) 11.668,55 1.402 9.922,08 1.578   

Transferências pagas (média diária) 78.314,87 51.808 80.170,80 53.242   

Turnover global 23.706.769 14.689.469 23.612.952 15.128.800 -0,4 

Turnover global (média diária) 93.027,41 57.694 92.649,95 59.419   

Débitos Directos (vertente devedora) 1.029,56 752 7.337,29 8.663 612,7 

Débitos Directos (vertente credora) - - - -   
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O Processo de transição para a criação de uma área única de pagamentos em Euros 

denominada SEPA (Single Euro Payments Area), iniciado em anos anteriores teve uma nova 

fase com o alargamento à vertente débitos directos em Novembro de 2010, tendo os volumes e 

valores transaccionados evoluído de acordo com o quadro abaixo: 

SEPA 

 
2009 2010 Montante 

D % 
 

€ 1.000 N.º Operações € 1.000 N.º Operações 

Transferências recebidas 1.040.521 10.460 605.459 1.207 -41,8 

Transferências pagas - - 8.151 1.293   

Débitos Directos (vertente devedora) n.a n.a - -   

Débitos Directos (vertente credora) n.a n.a - -   

 

 

Apesar da intervenção mais alargada nos sistemas de compensação anteriores, o IGCP 

continuou a participar indirectamente no sistema Pe-ach, para transferências de reduzido 

montante para a zona euro, representado no quadro seguinte a sua evolução: 

 

Transferências Pe-ach 

 
2009 2010 Montante 

D  % 
 

Montante Total N.º Montante Total N.º 

Recebidas 7.244.972 2.359 838.829 218 -88,4 

Emitidas 81.487.066 15.365 12.428.893 2.048 -84,7 

 

 
 

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. Nos quadros abaixo é sintetizada a evolução das 

referidas operações: 

 

Emissão de cheques internacionais 

2009 2010 
 

€ 1.000 N.º Cheques € 1.000 N.º Cheques N.º D  % 

90.338 3.993 8.346 996 -75,1 

 



 

36 
 

Relatório de Actividades 2010 

 

 

Transferências internacionais 

 

 

Ao nível 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 contexto e com uma intervenção directa junto das Centrais de Liquidação Nacionais – 

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

Internacional – Euroclear, o IGCP garantiu o acompanhamento das liquidações de forma segura 

e eficiente. No quadro abaixo demonstra-se a evolução registada junto do Euroclear: 

 

Liquidações no Euroclear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2009 2010 

 

Moeda Total Moeda/1000 € 1.000 N.º Operações Total Moeda/1000 € 1.000 N.º Operações N.º 
D  % 

AUD 1.176,67 684,41 84 1.350,54 961,60 101 20,2 

CAD 6.709,50 4.334,51 257 5.038,93 3.796,88 260 1,2 

CHF 51.626,74 34.197,52 349 620.899,84 460.945,46 383 9,7 

DKK 19.329,50 2.609,92 89 15.442,81 2.096,64 87 -2,2 

EUR 1.459.030,40 1.459.030,40 4.626 4.516.124,58 4.516.124,58 4.985 7,8 

GBP 83.292,00 83.291,76 720 1.107.797,53 1.292.668,04 707 -1,8 

INR 65.044,03 999,06 88 66.509,18 1.124,57 88 0,0 

JPY 60.421.402,18 442.681,95 91 41.603.810,28 370.757,22 105 15,4 

NOK 1.726.756,65 204.434,29 80 48.474,20 6.010,53 71 -11,3 

SAR 1.841,64 354,19 33 1.836,92 375,94 35 6,1 

SEK 13.382,59 1.263,10 119 14.031,62 1.481,58 100 -16,0 

TND 441,36 242,59 38 437,05 233,25 38 0,0 

USD 14.106.739,42 9.962.102,34 3.870 11.106.710,37 8.248.666,18 3.919 1,3 

ZAR 6.346,20 570,62 59 6.006,35 647,33 82 39,0 

Total   12.196.796,66 10.503   14.905.889,80 10.961  

 2009 2010 

Montante 
D  % 

 

Montante 
Liquidado  

€ 1000 

N.º  
Liquidações 

Montante 
Liquidado  

€ 1000 

N.º  
Liquidações 

OT 22.289.177 480 20.713.716 752 -7,1 

           

BT 15.595.941 200 21.173.971 693 35,8 

 

Turnover 
Global 
€ 1000 

N.º  
Liquidações 

Turnover Global 
€ 1000 

N.º  
Liquidações 

Montante 
D %  

Repo 1.266.926 40 50.771.803 98 145,0 
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Por 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. 

 

  4.7 CONTABILIDADE DA DÍVIDA PÚBLICA 

 
No âmbito da sua responsabilidade pela prestação de contas sobre as operações inerentes à 

gestão da dívida pública, o IGCP, procedeu à elaboração dos mapas que integraram a conta de 

gerência do ano 2009, garantindo o seu envio à DGO e ao Tribunal de Contas. 

Relativamente às operações associadas à dívida pública, realizadas do ano 2010, assegurou o 

apuramento dos valores a requisitar ao Orçamento do Estado no que respeita a juros, amortização 

e outros encargos da dívida pública. Neste processo, foi introduzido um ajustamento na rubrica que 

suporta o pagamento de juros e amortização de CEDIC, o qual se traduziu na separação, em 

rubricas distintas, dos encargos decorrentes das aplicações efectuadas por Entidades Públicas 

Empresariais e por Serviços e Fundos Autónomos.   

Procedeu, ainda, à entrega do produto de empréstimos bem como dos impostos retidos sobre o 

rendimento de pessoas singulares e colectivas.  

Na afectação do produto de empréstimos, deu continuidade às alterações introduzidas em 2009, no 

que respeita à conversão mensal desses valores em Receita do Estado (Passivos Financeiros). O 

ajustamento final nesta rubrica ocorreu, em Maio de 2010, coincidindo com a data em que a Conta 

Geral do Estado de 2009 encerrou. 

Paralelamente, procedeu à definição do modelo de contabilização e de controlo das operações 

associadas ao produto de aforro criado em 2010 - Certificados do Tesouro. 

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

controlo dos seguintes circuitos: 

• Pagamentos relativos à dívida de retalho: consolidados, rendas perpétuas, rendas vitalícias, 

certificados de aforro e do Tesouro; 

• 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 e do Tesouro, através do 

acompanhamento diário da respectiva conta corrente e do cálculo dos juros compensatórios 

devidos. 
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  4.8 CONTABILIDADE DA TESOURARIA 

 
Sendo, também, da competência do IGCP a prestação de contas, nos termos dos nº 1 e 2 do artigo 

42º do Decreto-Lei nº 191/99, de 5 de Junho, que aprovou o Regime da Tesouraria do Estado, 

procedeu à elaboração mensal das demonstrações financeiras que evidenciaram os fluxos 

financeiros movimentados, em 2010, na Tesouraria do Estado com reflexo nas respectivas contas 

orçamentais e de terceiros bem como o seu envio à Direcção-Geral do Orçamento e ao Tribunal de 

Contas, dentro dos prazos estabelecidos. 

Aquando do encerramento do exercício económico de 2009, foi disponibilizado o relatório financeiro 

anual bem como o balanço de Tesouraria que evidenciou os saldos das contas de disponibilidades 

e aplicações, de terceiros e de resultados de operações financeiras. 

Considerando que a prestação de contas, representativas da actividade financeira da tesouraria, é 

parte integrante da Conta Geral do Estado, na óptica da contabilidade da tesouraria deu-se 

continuidade, no ano 2010, ao esforço de melhoria contínua do processo contabilístico. 

Neste âmbito, alargou-se o circuito automático de contabilização aos novos movimentos que 

decorreram da entrada do IGCP no Sistema de Débitos Directos na vertente SEPA, realçando-se as 

operações associadas a “cobrança SEPA-DD paga”, “cobrança SEPA-DD devolvida”, “reversão 

SEPA-DD recebida”, “reversão SEPA -DD devolvida”, “compensação SEPA-DD sem ADC”, etc. 

O grau de automatismo obtido pela Contabilidade da Tesouraria veio garantir maior fiabilidade e 

tempestividade da informação contabilística, possibilitando um apuramento ainda mais rigoroso dos 

valores a incluir na Conta Geral do Estado. 

Durante o ano, o IGCP introduziu melhorias em alguns circuitos que afectam as contas de clientes 

do IGCP realçando-se o processo de transição de saldos de receitas consignadas cujas operações 

deixaram de ter reflexo nas contas dos organismos envolvidos, e passaram apenas a ter expressão 

nas contas orçamentais.      

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. 

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 (incluem-se as contas associadas à cobrança de receitas através 

de transferência bancárias – não DUC); 

• Desactivação das contas que evidenciavam saldos nulos e não apresentavam movimentos 
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nos anos mais recentes; 

• Actualização das designações das contas, uniformizando a informação existente na 

contabilidade com a residente nas contas correntes. 

Projectos 

No decorrer da fase inicial do Projecto “Clientes, Aforronet e Homebanking – CAH”, foi efectuado o 

levantamento e caracterização de todas as contas e balcões existentes no IGCP no sentido de 

suportar a decisão no que respeita às contas que transitarão para essa nova aplicação.  

Ainda no âmbito deste projecto foi desenvolvido um estudo sobre os requisitos que o interface entre 

o CAH e o SGT - Contabilidade terá que verificar, de modo a garantir a contabilização automática 

das operações que residirão na nova aplicação.   

Iniciou-se no final do ano 2010, um processo de definição de um novo circuito de movimentação das 

contas para DGCI, com o objectivo de eliminar as contas sem verificação de saldo. 

 

  4.9 CONTROLO DAS CAIXAS DO TESOURO 

 
Prosseguimos com as operações de controlo das cobranças efectuadas pelas caixas do Tesouro 

(Serviços de Finanças e Alfândegas) bem como os respectivos depósitos, cumprindo assim o 

regime legal em vigor. 

Ao longo do ano, detectaram-se alguns erros na transmissão das cobranças e dos depósitos que 

podendo inviabilizar o controlo efectuado às caixas, necessitaram de um maior acompanhamento 

por parte destes serviços. Assim, mensalmente, foram extraídos relatórios de reconciliações entre 

as cobranças e os depósitos e, os erros detectados, comunicados à Direcção-Geral dos Impostos, 

para que pudessem ser sanados oportunamente, de modo a possibilitar um controlo atempado das 

contas das caixas e consequentemente a emissão e envio trimestral dos correspondentes 

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

dos depósitos bem como o saldo a depositar.  

Assim, foram emitidos cerca de 1900 documentos de quitação, bem como 30 certidões de 

depósitos, relativamente às caixas da DGAIEC. 

 

  4.10 CERTIFICAÇÃO DAS CONTAS DE GERÊNCIA 

 
Como orientação fundamental relativamente às certificações das contas de gerência, mantém-se, a 

redução dos prazos de certificação das mesmas, mais especificamente das contas não anuais. Para 

cumprimento do estipulado no regime legal em vigor a sua certificação deverá ser efectuada em 

tempo muito reduzido e, nos casos em que não se cumpriu esses prazos foi por razões alheias ao 

IGCP. No entanto em 60% das situações, conseguimos responder prontamente. 

Em termos anuais foram certificados cerca de 1600 modelos de contas de gerência, incluindo todos 

os movimentos constantes dos mesmos, bem como a totalidade das cobranças inscritas no modelo 

11 e todas remetidas dentro dos prazos legais em vigor. 
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  4.11 CONTROLO DAS CONTAS OET 

 
Mensalmente foram verificadas as contas cujos saldos eram contrários à sua natureza e 

interpeladas as Unidades de Estrutura responsáveis para que essas situações fossem regularizadas 

atempadamente.  

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

acompanhamento das contas bancárias, entre outras os saldos das contas de aplicações 

financeiras e das contas de apoio aos recebimentos e pagamentos na ordem externa: Nas 

situações em que os saldos não se encontravam correctos, verificados os movimentos. 

Prosseguimos ainda na efectivação de 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. Relativamente às contas de 

Bancos - Outros Valores a Regularizar, foram apurados os saldos pendentes de 2005 a 2007, e 

efectuada a sua regularização, assumindo-se os mesmos, como custo deste Instituto. O montante 

da regularização foi de 17.186,41 euros 

 

  4.12 GESTÃO DO FRDP E FRV 

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

procedido às aplicações definidas na Lei. Neste âmbito, e considerando que durante o ano 2010 

este Fundo adquiriu valores mobiliários representativos de dívida pública destinados à 

colateralização dos contratos CSA – Bilateral, opção que se enquadra no objectivo previsto na lei 

(nº 3, do artigo 77º, da Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril) de intervenção em operações de derivados 

financeiros, criou as condições orçamentais para operacionalizar essa decisão.  

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

respectivos compromissos. 

Iniciou o processo de cálculo das reservas matemáticas do Fundo de Renda Vitalícia, de forma a 

criar condições para a tomada de decisão sobre a eventual actualização da renda paga pelo Fundo.         

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, dentro dos prazos 

legais. 

 

  4.13 ENTIDADE CONTABILÍSTICA DO ESTADO 

 
Em 2010, o IGCP mantém unicamente a ser processado no SIC (Sistema de Informação 
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Contabilística) o capítulo referente aos "Encargos da Divida".  

Todos os restantes integram a Entidade Contabilística Estado e são processados directamente no 

site da Direcção-Geral do Orçamento, através de um portal criado por esta que acede directamente 

aos seus serviços. 

 

  4.14 EXPLORAÇÃO DE SISTEMAS E BASE DE DADOS 

 
O ano de 2010 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.  

De realçar, durante o ano de 2010, pelo seu impacto e importância, as seguintes actividades 

desenvolvidas pela ASI:  

• Elaboração de um novo Caderno de Encargos e lançamento do Concurso Público 

Internacional do novo Sistema de Contas, Clientes, AforroNet e Homebanking (CAH) e 

análise e avaliação das propostas concorrentes; 

• Elaboração dos Procedimentos para a adjudicação da plataforma de servidores e do 

software de Base de Dados de acordo com os requisitos definidos na Proposta 

seleccionada no Concurso Público Internacional para o novo Sistema de Contas, Clientes, 

AforroNet e Homebanking (CAH);  

• Início do projecto para desenvolvimento, configuração e parametrização do novo Sistema 

de Contas, Clientes, AforroNet e Homebanking (CAH); 

• Início do projecto de actualização da versão 6.5 do Finance Kit para a versão 7 do Wall 

Street Suite. Elaboração do procedimento para aquisição da plataforma de servidores e do 

software de Base de Dados de acordo com os requisitos definidos pelo Fornecedor do 

Sistema;  

• Implementação do Sistema de Débitos Directos na Plataforma SEPA - Single Euro 

Payments Area, na vertente devedora. Neste Sistema, o IGCP interage com a SIBS 

Processos, sendo esta a entidade responsável pelas validações de aspectos directamente 

relacionados com o processo de compensação, incluindo a troca de ficheiros com a SIBS 

SA. Esta estratégia, permitiu ao IGCP centrar os seus desenvolvimentos nos sistemas que 

servem directamente o cliente, dando maior enfoque a questões mais relevantes à 

actividade do IGCP. Esta implementação implicou alterações nos sistemas Homebanking e 

Sistema de Gestão de Contas do Tesouro (SGT – componente de Contabilidade); 

• Conclusão do desenvolvimento e disponibilização em produção da componente de emissão 

de transferência através da plataforma SEPA, na versão 1.51, ficando concluído o circuito 

SEPA CT de emissão e recepção de transferências. Esta implementação implicou 

alterações, no Sistemas de Gestão de Contas do Tesouro (SGT – componente Contas 

Correntes e Contabilidade) e Homebanking (HB); 

• Adaptação do Sistema de Produtos de Aforro (SPA) e do AforroNet para os novos requisitos 

definidos para a comercialização do novo produto Certificado do Tesouro (CT – 10 anos), 

no que respeita à emissão e resgate de subscrições; 

• Continuação do projecto de configuração e instalação dos equipamentos em Centro de 
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Dados externo, minimizando o IGCP os impactos de ocorrências, mais ou menos graves, 

que impeçam o funcionamento dos sistemas alojados no IGCP; 

• Reformulação da forma de comunicação com a SIBS SA; 

• Alargar a todos os utilizadores do Homebanking, utilização de Certificados Digitais. 

 

  4.15 CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 
 Ao nível da Exploração de Sistemas e de Base de Dados 

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

relevantes as seguintes: 

• Elaboração dos Procedimentos para a adjudicação da plataforma de servidores e do 

software de Base de Dados de acordo com os requisitos definidos na Proposta 

seleccionada no Concurso Público Internacional para o novo Sistema de Contas, Clientes, 

AforroNet e Homebanking (CAH). Análise a avaliação das propostas concorrentes. 

• Início do projecto de actualização da versão 6.5 do Finance Kit para a versão 7 do Wall 

Street Suite. Elaboração do procedimento para aquisição da plataforma de servidores e do 

software de Base de Dados de acordo com os requisitos definidos pelo Fornecedor do 

Sistema. Análise e avaliação das propostas concorrentes. 

• No âmbito da actualização da plataforma de Homebanking, foram actualizadas diversas 

componentes da infra-estrutura tecnológica de suporte, nomeadamente, os equipamentos 

de balanceamento de carga e de segurança (firewall).  

• Aquisição, instalação e configuração da plataforma tecnológica de suporte ao Sistema 

Euroclear, nomeadamente, a actualização para a versão 8, das componentes Servidor e 

Cliente, deste Sistema. 

• No âmbito do projecto de Disaster Recovery do IGCP foi alargada a instalação de mais 

Sistemas, no Centro de Dados externo, tendo sido criados mecanismos automáticos de 

réplicas desses sistemas. O sucesso destas operações é garantido por esquemas de 

monitorização, também, automáticos.  

• Foi alargada a utilização da 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. Neste âmbito foi instalada uma 

componente que permite o envio de mensagens para as redes telefónicas (móveis e fixas). 

• Face à necessidade de um elevado número de ambientes de desenvolvimento, testes e 

qualidade dos Sistemas do IGCP, foi continuado o projecto de virtualização de sistemas, 

para melhor gestão dos mesmos, diminuição dos consumos energéticos e melhoria das 

condições de segurança. Foram, também, virtualizadas, algumas máquinas físicas que 

funcionavam como “cold backup”. 

Foram criados ambientes de teste para experimentação de diversas soluções de mercado na área 

de virtualização. 

 Ao nível do Desenvolvimento dos Sistemas de Informação 

Relativamente ao desenvolvimento dos sistemas de informação foram realizadas as seguintes 

actividades: 
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• No âmbito da aquisição do Sistema de Clientes, Contas, AforroNet e Homebanking (CAH), 

no sentido de permitir ao IGCP prestar um serviço mais alargado de maior qualidade, tanto 

a nível bancário para as Entidades Públicas, como a nível de produtos de retalho aos 

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

Encargos e lançado o respectivo Concurso Público Internacional. Na sequência deste novo 

processo, foram analisadas todas as propostas concorrentes e atribuídas as classificações 

finais.  

Com o início ao projecto, foi efectuado o acompanhamento do mesmo, nomeadamente, 

com a participação em reuniões e a finalização de documentação a disponibilizar. 

Ainda neste contexto, foi iniciada a tarefa de avaliação da integração prevista entre o CAH e 

os restantes sistemas do IGCP, Sistemas de Compensação, SPA, Homebanking e SGT. 

Foram identificados os fluxos a manter, enumeradas as alterações a efectuar nos sistemas 

actuais e iniciaram-se os respectivos desenvolvimentos de adaptação. 

• Foi implementada a vertente devedora do Sistema de Débitos Directos na Plataforma SEPA 

- Single Euro Payments Área, numa óptica inovadora, em que o IGCP interage com a SIBS 

Processos, sendo esta a entidade responsável pelas validações de aspectos directamente 

relacionados com o processo de compensação, incluindo a troca de ficheiros com a SIBS 

SA. Neste sentido, esta implementação traduziu-se em alterações nos sistemas 

Homebanking e na componente de Contabilidade do Sistema de Gestão de Contas do 

Tesouro, acompanhadas dos vários tipos de teste, unitários, de integração e globais. 

No primeiro caso, foram criadas todas as funcionalidades de forma a permitir aos Clientes 

utilizadores deste sistema o uso da Versão SEPA dos Débitos Directos, quer a nível das 

autorizações, quer a nível dos diversos movimentos financeiros, dos quais se destacam as 

Instruções de Débito Directo, Reversões e Revogações. 

Relativamente ao SGT Contabilidade, foram efectuados os desenvolvimentos necessários 

de forma a serem contemplados no módulo de contabilização automática, os novos tipos de 

movimentos criados nesta implementação. 

• No que diz respeito à SEPA, foi disponibilizada, em ambiente de produção, a versão 1.51 

da componente de emissão de transferências. Assim, todos os sistemas do IGCP ficaram 

aptos a receber e emitir transferências SEPA. 

Esta implementação implicou alterações no Sistema de Compensação SEPA e nos 

Sistemas Homebanking e SGT, este último em ambas as componentes Contas Correntes e 

Contabilidade.  

• Com a criação de um novo produto de dívida de retalho, o Certificado do Tesouro (CT-10 

anos), foram efectuadas todas as alterações ao Sistema de Produtos de Aforro (SPA) e o 

AforroNet que permitisse ao IGCP a sua comercialização.  

Assim, face às maiores diferenças deste novo produto, relativamente aos já existentes, das 

quais se destacam o facto de ser um produto desmaterializado e de ter juros distribuídos, 

foram adaptados os processos de emissão e de resgate de subscrições. 

• Na sequência da adesão efectuada pelo IGCP ao sistema Target2, foi implementada a 

versão 4.0 da AT2;  
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• Desenvolvimento de uma Base de Dados dos Investidores, permitindo uma gestão 

centralizada de toda a informação relativa aos investidores do IGCP; 

• Adaptação dos sistemas à nova versão dos Débitos Directos Nacionais, contemplando o 

processo de migração de autorizações dos Débitos Directos Nacionais para os Débitos 

Directos SEPA; 

• No âmbito do Sistema de Cobranças do Estado (SCE) foi desenvolvida uma nova aplicação 

SCEJS (SCE Joiner-Spliter) que efectua a gestão (junção e separação) dos vários ficheiros 

provenientes do Sistema de Gestão da Receita (SGR) da Direcção Geral do Orçamento, 

com a informação de pagamento de DUC. Este circuito foi implementado, para permitir aos 

organismos com SGR, efectuar a classificação de receita através da utilização de DUC. 

• Implementação do serviço de confirmação da titularidade de NIB para o organismo IFAP, no 

Sistema de Compensação de Transferências. 

   

  4.16 COMUNIÇÕES, SEGURANÇA E INSTALAÇÕES 
 

Relativamente às comunicações, segurança e instalações identificam-se como actividades mais 

relevantes as seguintes: 

• Reformulação da forma de comunicação com a SIBS SA, passando o IGCP a utilizar a infra-

estrutura da extranet SIBS, disponibilizada por esta entidade. 

• Face à decisão de alargar a todos os utilizadores do Homebanking, a utilização de 

Certificados Digitais, foram efectuadas 7 fases de instalação dos mesmos em Entidades 

Públicas, encontrando-se o processo, praticamente, concluído. 

• 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. 

• As “Normas e Procedimentos de Segurança dos Sistemas de Informação” foram revistas e 

actualizadas, face às alterações tecnológicas implementadas, ao longo do ano. 
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  4.17 ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS E AUDITORIA INTERNA 

 
Foram prosseguidas, em 2010, as acções de elaboração e revisão dos procedimentos internos do 

IGCP. No quadro que se apresenta de seguida, procedeu-se à sua sistematização: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACÇÃO REFª. ASSUNTO 

Revisão 
NI 306 Delegação de Poderes de Assinatura - Versão 2.5 

NI 312 Delegação de Competências para as Operações de Gestão da Dívida e da Tesouraria - 
Versão 3.1 

Revisão 

NP 812 Gestão de Colateral - Versão 2.0 

NP 203 Gestão de Correspondência e Anexo 1 e 2 - Versão 1.5 

NP 816 Implementação e Manutenção do Benchmark e Anexos 1, 2 e 3 - Versão 2.1 

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

Anexo 1 - Versão 1.0 

NP 118 Sistema de Cobranças do Estado – Integridade e Fiabilidade da Informação Recebida e 
Enviada - Versão 1.0 

Revisão NP 124 Pagamentos e Recebimentos da Ordem Externa dos Organismos Clientes - Versão 1.1 

Elaboração 

NP 136 Controlo das Contas de Apoio aos Pagamentos e Recebimentos da Ordem Externa - 
Versão 1.0 

NP 001 Realização de Auditorias Internas - Versão 1.0 

NP 133 Gestão de Organismos, Balcões e Contas – Sistema de Gestão de Contas Correntes e 
Anexos 1, 2 e 3 - Versão 1.0 

Revisão 

NP 806 Contratação e Registo de Opções e Anexos 1 e 2 - Versão 2.1 

NP 817 Operações com Derivados no Mercado OTC e Anexos 1,2 e 3 - Versão 1.1 

NP 818 Operações de Aplicação dos Excedentes de Tesouraria e Anexo 1 - Versão 2.0 

NP 811 Certificados Especiais de Dívida de Curto Prazo - CEDIC e Anexos 1,2,3 e 4 - Versão 3.1 

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

de Clientes e Anexos1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 - Versão 1.0 

NP 119 Sistema de Cobranças do Estado – Conciliação entre os Valores Cobrados e Depositados 
e os respectivos Fundos - Versão 1.0 

Revisão 

NP 701 Movimentos a Débito nas Contas de Funcionamento do IGCP e Anexo 1 - Versão 2.0 

NP 101 Antecipação de Fundos Comunitários e Anexo 1 - Versão 1.3 

NP 811 Anexo 2 - Pricing de CEDIC - Versão 3.1 

NP 805 Anexo 1 – Acordo Bilateral OT - Versão 3.1  
Anexo 2 - Acordo Bilateral BT - Versão 3.1 

NP 902  Certificados de Aforro - Informações a Entidades e Imobilizações a Pedido de Terceiros e 
de Clientes e dos Anexos 1,1a,1d,4 e 4a - Versão 1.1 

Elaboração 
NP 903 Certificados do Tesouro e Anexos 1,2,3,4,5 e 6 - Versão 1.0 

NP 137 Gestão do Envelope Financeiro do Conselho da União Europeia e Anexo 1 - Versão 1.0 

Revisão 

NP 813 Emissões de OT, BT e ao abrigo do Programa EMTN e respectivos Anexos 1,2,3,4,5,6,7 e 
8 - Versão 2.0 

NP 818 Aplicação dos Excedentes de Tesouraria e Anexo 1 - Versão 3.0 

NP 804 Gestão do Risco de Crédito - Versão 3.0 

Revisão 
MP.01.SDR Manual de Procedimentos do SDR e Anexos 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 - Versão 2.0 

MP.04.NCF Manual de Procedimentos do NCF - Versão 2.0 

Elaboração MP.08.SGT Manual de Procedimentos do SGT - Versão 1.0 

Publicação 
MU_SGT-CC Manual de Utilizador do SGT - Contas Correntes 

MU_HB Manual de Utilizador do Homebanking 
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Foram realizadas duas Auditorias Internas em 2010: 

• Auditoria aos processos relativos aos pagamentos e recebimentos de ordem externa; 

• Auditoria aos processos de antecipações de fundos. 

Destas auditorias resultou um conjunto de constatações e de recomendações descritas nos 

respectivos relatórios de auditoria, originando a elaboração de planos de acção conducentes à 

implementação de medidas correctivas e à revisão do normativo interno. 

 

  4.18 ENQUADRAMENTO JURÍDICO 
 

Na actividade jurídica desenvolvida no ano de 2010 evidenciam-se dois “dossiers” de particular 

relevância, cada um respeitante a cada um dos domínios principais do objecto prosseguido pelo 

IGCP. Assim: 

• No que respeita à gestão da Tesouraria, concluiu-se o procedimento de aquisição do que 

será o sistema de suporte estrutural da gestão integrada da Tesouraria e do financiamento 

público directo do Estado, o CAH - Sistema de Clientes, Contas, AforroNet e Homebanking; 

• No que respeita à gestão do endividamento público directo do Estado, concluiu-se a análise 

técnica que permitiu a estabilização de um novo enquadramento jurídico na colateralização 

das operações de derivados financeiros, tendo-se bilateralizado o até agora unilateral 

Anexo do ISDA Master Agreement para tais operações - o Credit Support Annex (CSA). 

Esta evolução contratual fica assinalada como sendo a primeira concretização de CSA – bilateral 

tendo como contraparte um soberano. 

Paralelamente, concluiu-se o projecto de revisão do regime de Tesouraria do Estado, e, na 

sequência do processo de consulta activado pela tutela, iniciou-se a análise das observações 

aduzidas sobre o mesmo, nomeadamente, pela DGO, pela DGCI e pela DGTF. 

Estabilizou-se, outrossim, um novo clausulado para o contrato “standard” adoptado nas operações 

de reporte – o GMRA - Global Master Repurchase Agreement -, ajustando-o às novas condições de 

actuação da República Portuguesa nos mercados financeiros ( a imporem critérios de indispensável 

maior flexibilidade na ponderação do requestado pelas contrapartes). 

No demais, permaneceu-se no desempenho das atribuições comummente cometidas à Área 

Jurídica, desde a gestão do contencioso, à representação do IGCP em alguns “dossiers” surgidos 

em 2010 em fórum da União Europeia, no âmbito do contexto especifico que caracterizou, a partir, 

principalmente, do ultimo semestre de 2010, o enquadramento da dívida pública soberana no 

espaço da União. 

Neste âmbito, destaca-se o acompanhamento do European Finantial Stabilisation Fund. 
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  4.19 ARQUIVOS E DOCUMENTAÇÃO 
 

O ano de 2010 decorreu sob o signo das grandes alterações a nível da gestão de espaços e 

organizativo do Arquivo do IGCP, devendo-se esta situação ao imperativo com que o IGCP se 

deparou, ou seja, obrigatoriedade do abandono de dois espaços que o Instituto detinha na Praça do 

Comércio. 

O abandono deve-se ao facto das instalações se inserirem nos espaços que o Ministério das 

Finanças e da Administração Pública vai entregar à Sociedade Frente Tejo. 

Perante tal imperativo o IGCP tomou as seguintes decisões: 

• Encontrar um espaço para centralizar todo o seu Arquivo (documentação existente na 

Praça do Comércio e do espaço da Musgueira), tendo o processo de desocupação e 

transferência iniciado em 2010, prevendo-se a sua conclusão no 1.º quadrimestre de 2011. 

• Foi lançado um Concurso Público para a microfilmagem das séries Processos Ordinário, 

Sumários e Sumaríssimos (entre 1936 e 2006), no valor de € 75.000,00 (setenta e cinco mil 

euros). 

Dentro da política adoptada nos últimos anos, durante 2010 procedeu-se à microfilmagem das 

Séries: 

• FICHA DE CLIENTE E DE CONTA AFORRO (modelo 701) - 28.000 documentos; 

• REQUISIÇÕES CORRESPONDENTES ÀS ORDENS DE PAGAMENTO PROCESSADAS 

PARA AMORTIZAÇÃO DE C.A – SÉRIE A -106.000 documentos; 

• ORDENS DE PAGAMENTO CERTIFICADOS DE AFORRO SÉRIE A – 215.000 

Documentos. 

Procedeu-se à eliminação da documentação microfilmada em anos anteriores e que obteve parecer 

positivo da Direcção Geral de Arquivos. 

Concluiu-se o processo respeitante ao Plano de Classificação e Tabela de Avaliação, prevendo-se a 

sua entrada em funcionamento no primeiro trimestre de 2011. 

Associado às novas funcionalidade do programa de correspondência, vai ser integrado no mesmo, 

o Plano de Classificação, permitindo de uma forma eficaz classificar a totalidade da 

correspondência. 

As novas funcionalidades e entrada em funcionamento, têm uma previsão de implementação para o 

1.º trimestre de 2011. 

Prosseguiu-se a consolidação do arquivo informático, continuando, nomeadamente, a tarefa de 

digitalização de todos os documentos recebidos, emitidos e elaborados por este serviço, 

nomeadamente, relativamente ao Controlo das Caixas do Tesouro, Certificação das Contas de 

Gerência e Controlo das Operações Especificas do Tesouro. Assim, foram fabricados cerca de 

25.000 ficheiros informáticos. 



 

48 
 

Relatório de Actividades 2010 

 

 

 

  4.20 COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 
Decorreu um processo de Ajuste Directo no que respeita à Gestão de Correspondência, que 

envolve um upgrade do sistema informático, permitindo que o registo de correspondência, 

independente do suporte, esteja mais facilitado (userfriendly). 

 

  4.21 EDIÇÕES 

 
À semelhança dos anos anteriores foi editado o Relatório de Gestão da Tesouraria e da Dívida 

Pública de 2009, sendo o mesmo colocado à disposição de qualquer utilizador na Internet ou 

através de Pendrive para um mail list previamente definida (actuais e potenciais investidores). 

O lançamento de um novo produto de aforro, Certificados do Tesouro, no mês de Julho, obrigou o 

IGCP à prepararão de uma acção publicitária junto da imprensa para promoção do produto. 

 

  4.22 MEDIDAS DE CONTROLO DE CUSTOS/INDICADORES RELEVANTES 
 

De destacar os seguintes pontos: 

• Facturação dos serviços prestados aos vários organismos sujeitos à unidade de tesouraria 

do Estado designadamente o aluguer e utilização de TPA, DUC, serviços multibanco e 

certificação digital. 

• Participação do IGCP nos procedimentos efectuados pela Unidade Ministerial de Compras 

do Ministério das Finanças, tendo-se verificado preços mais vantajosos nas aquisições 

efectuadas (seguros, material informático, consumíveis de secretaria, produtos de limpeza e 

higiene, serviços de limpeza, combustíveis para além de outros ainda em curso). 

• O IGCP assumiu a Tesouraria Central do Estado em Setembro de 2007, no entanto, 

verifica-se reduções significativas de custos, nomeadamente, telefones fixos, telemóveis, 

electricidade e água. 
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  Custos com Água 

 

 
  Custos com electricidade 
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  Tratamento de correspondência 
 
 

 
 

O correio expedido teve a seguinte evolução: 

 

  

 

 

 

 

   

 

Correio expedido 

Evolução 

Anos 2007 2008 Acresc. 
% 2009 Acresc. 

% 2010 Acresc. 
% 

Quantidade 41.019 54.527 32,93% 65.780 20,64% 45.267 -31,18% 

Valor 23.056 € 22.979 € -0,33% 27.934 € 21,56% 19.922 € -28,68% 
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  Facturação 

 

Contabilidade 

Facturação - evolução 

2008 2009 Acresc. % 2010 Acresc. % 

266 503 89,10% 2990 594,43% 

 

  

   

 

• Verifica-se que o custo com as centrais telefónicas tem vindo a decrescer desde 2009, 

tendo ainda reduzido 47% em 2010, em resultado da substituição da operadora PT 

Comunicações pela PT Prime. 
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  4.23 OUTRAS ACTIVIDADES 
 

Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade no IGCP 

Em 2010 foi iniciado o Projecto de Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade constituído 

pelas seguintes fases: 

Fase I - Diagnóstico/Identificação de Processos, Levantamento de Necessidades e Planeamento; 

Fase II - Concepção e Desenvolvimento da Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, 

avaliação e melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade; 

Fase III - Acompanhamento do Processo de Certificação. 

Foi concluída a Fase I do Projecto, tendo sido realizado o diagnóstico e levantamento das 

necessidades do IGCP, de acordo com os requisitos da NP EN ISO 9001:2008. Nesta primeira fase 

estiveram envolvidos os Coordenadores de todas as UE, com os quais foram realizadas reuniões 

individuais de diagnóstico orientadas pelos consultores da SinASE. 

Objectivos do diagnóstico: 

• Identificar, para caracterização e definição de processos, as actividades e serviços 

prestados pelo IGCP; 

• Avaliar o nível de adesão e cumprimento dos requisitos da qualidade definidos pela norma 

ISO 9001; 

• Efectuar um levantamento de necessidades, para satisfação dos requisitos necessários à 

implementação e certificação do IGCP, conforme a norma ISO 9001. 

Decorrente do resultado do diagnóstico, foi decidido numa primeira etapa, pelo Conselho Directivo, 

delimitar o âmbito da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade à Área da Gestão da Dívida e 

da Liquidez, incluindo todos os serviços prestados pelo NSM e pelo NEM, sendo que as restantes 

UE envolvidas nos processos da AGDL serão tratadas como fornecedores ou clientes, conforme 

aplicável, do serviço prestado por esta Área. Pretende-se que a AGDL seja pioneira na certificação 

da qualidade e sendo este projecto bem sucedido, o âmbito da certificação poderá ser 

posteriormente alargado a outras UE do IGCP. 

Ainda na sequência do Relatório de Diagnóstico, foram identificadas necessidades de formação na 

área da Gestão da Qualidade, tendo como resultado a definição de várias acções de formação 

ligadas a esta temática, a serem frequentadas pelos colaboradores envolvidos no Projecto e a 

terem lugar durante o ano de 2011. 

O objectivo final deste Projecto será a melhoria contínua dos processos e o aumento da satisfação 

e expectativas dos Clientes do IGCP, com vista à obtenção da certificação do Sistema de Gestão da 

Qualidade, com que se espera culminar o projecto no 1.º trimestre de 2012. 
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PICATFin 

No âmbito do Programa Integrado de Cooperação e Assistência Técnica das Finanças Públicas 

(PICATFin) Cabo Verde, deslocaram-se à cidade da Praia, à Direcção-Geral do Tesouro do 

Ministério das Finanças de Cabo Verde, entre os dias 8 e 12 de Março de 2010 um técnico de 

Arquivo do IGCP e uma técnica do Arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças, Secretaria-

Geral do Ministério das Finanças e Administração Pública, para dar execução ao Projecto 10 - 

Gestão de Arquivo, Acção 10.1 – Efectuar o diagnóstico da documentação com vista à organização 

do arquivo de documentos relativos às Empresas Participadas, Tesouraria e Dívida Pública. 

Foi ainda neste âmbito recebidas 2 delegações no IGCP de Cabo Verde e Moçambique, com o 

objectivo de observar a experiência portuguesa na emissão e gestão da dívida pública. 

Relativamente, à área da tesouraria deslocaram-se 2 técnicos do IGCP por 1 semana a 

Moçambique, para apoiarem o Tesouro desse país na implementação do Plano Diário de 

Tesouraria e sobre a contabilização das operações de tesouraria. 

Desenvolvimento do Potencial 

O programa dividiu-se em duas partes: 

• A primeira designada de Develepomnet Center, teve por base duas acções, Assessment e 

Feedback; 

• A segunda parte, Programa de Desenvolvimento, com uma composição de 4 acções 

programáticas. 

A primeira parte do Programa foi concluída na íntegra. Quanto à segunda, só se verificou o início 

das acções, sendo as restantes interrompidas e adiadas uma vez que o IGCP centralizou todos os 

esforços na gestão da dívida. 

Controller Financeiro de projectos co-financiados 

Durante o ano 2010 continuou a existir um único projecto co-financiado pelo QREN, que embora 

tendo sofrido alguns atrasos face à calendarização inicial, teve o lançamento de novo concurso 

público e a sua adjudicação no ano em apreço. Ainda durante o mês de Dezembro, foi solicitado o 

2º reembolso de fundos, de cerca de 49% do total de financiamento aprovado, que foi integralmente 

satisfeito em inícios de 2011. Assim e embora os atrasos verificados, foi já apresentada despesa ao 

QREN, de 59% do total do montante ilegível. 

INTERNET 

Não existindo nesta área intervenções de fundo, há no entanto que adaptar a estrutura e os 

conteúdos às necessidades legais ou às directivas superiores, bem como encontrar os conteúdos 

que vão aos anseios e necessidades dos utilizadores internos e externos. 

A criação de mais um instrumento de dívida, Certificados de Aforro, obrigou a adaptar a página do 

IGCP na Internet a esta nova realidade, disponibilizando os conteúdos e a informação que os 

potenciais interessados necessitam, que vão desde o investidor até à comunicação social. 

Os Certificados do Tesouro tiveram um efeito significativo no número de consultas ao sítio do IGCP, 

ou seja, no segundo semestre de 2010 há um crescimento de 30,6 por cento em relação ao primeiro 

semestre, 330.127 e 252.786 respectivamente, e fazendo a comparação com o semestre homólogo 

de 2009, existem mais 101.049 acessos (44,11 por cento). 
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5. RECURSOS HUMANOS 
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Em 31 de Dezembro de 2010 o IGCP tinha ao seu serviço, excluindo os corpos sociais, 104 

trabalhadores, menos 7 que no final de 2009.  

Houve uma redução de 7 empregados de 2009 para 2010, tendo saído 1 coordenador, 5 

técnicos e 3 administrativos e foram apenas admitidos 2 técnicos. 

No ano 2010, um administrativo foi reclassificado como técnico devido a melhoria nas suas 

habilitações literárias. 

Dos 48 funcionários provenientes da DGTF, que celebraram com este Instituto “Acordos de 

Cedência Especial”, permanecem no final de 2010, 25 funcionários com esse estatuto. 

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 2010 acções de formação profissional individualizadas num total de 

18, tendo-se dado prioridade ao pessoal da informática e à formação de técnicos em congéneres 

no estrangeiro. 

Implementação e acompanhamento do Programa de Avaliação e Desenvolvimento de Potencial 

para os Coordenadores do Instituto, que o Conselho Directivo decidiu levar a efeito. 

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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6. RECURSOS FINANCEIROS 
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Em 31 de Dezembro de 2010 o IGCP apresentava um imobilizado bruto corpóreo de 6 929 mil 

euros, que teve um acentuado acréscimo relativamente aos 5 009 mil euros no final de 2009, em 

resultado dos investimentos em curso com sistemas informáticos de Gestão da Dívida Pública e 

Gestão da Tesouraria do Estado.  

O imobilizado financeiro relativo á participação no capital da MTS Portugal SA, manteve-se em 

93 749 euros. 

Os custos registados em 2010, contabilizados na perspectiva POCP, ascenderam a 25 553 mil 

euros, respeitando 5 231 mil euros a encargos com pessoal e encargos sociais, 19 236 mil euros 

a fornecimentos e serviços adquiridos a terceiros e 794 mil euros a amortizações de imobilizado. 

Da rubrica de fornecimentos e serviços de terceiros destacam-se os encargos com a cobrança 

de receitas “DUC” (13 354 mil euros), regularização de situações do passado (2 774 mil euros), o 

arrendamento de instalações (456 mil euros), a assistência técnica e conservação de bens     

(313 mil euros), os custos relativos a serviços de informação de mercado (286 mil euros) e 

comunicações (107 mil euros). 

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

15 212 018,67€, é proveniente, da comissão de gestão anual fixada em 13 250 000€ nos termos 

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

1 962 018,67€ de receitas diversas de que se destaca o aluguer de TPA serviços de Multibanco, 

informações prestadas a solicitadores e os emolumentos cobrados. 

No PIDDAC, no corrente ano houve receitas no valor de 437 914,00€ e despesas de igual 

montante. 

As receitas totais (incluindo PIDDAC) foram de 33 359 296,11€ e as despesas totais (incluindo 

PIDDAC) foram de 27 433 777,91€. 

Do saldo apurado do exercício transitará, para o orçamento de 2011, o montante de 2 000 000€, 

encontrando-se em fase de aprovação, um crédito especial dessa importância, para fazer face a 

investimentos em sistemas informáticos para Gestão da Dívida e da Tesouraria do Estado. 
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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 Entidades 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 Dívida 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 Transacções 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 Serviços 

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 

 


