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1. NOTA DE ABERTURA
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Num contexto de prolongamento e aprofundamento da crise das dívidas soberanas, o ano de
2011 fica marcado pelo pedido de assistência económica e financeira de Portugal, que culminou
na assinatura do MoU com a CE, BCE e FMI. No que se refere ao IGCP, estes factos obrigaram
a um reequacionamento profundo da sua atividade, já que através do PAEF ficam asseguradas
as necessidades de financiamento de médio e longo prazo até Setembro de 2013. Assim, o
enfoque em termos de satisfação das necessidades de financiamento passou a centrar-se no
acesso ao mercado para operações de curto prazo, designadamente pela emissão de Bilhetes
do Tesouro.
Conforme determinação estatutária, o IGCP apresenta em documento próprio o Relatório Anual
de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, disponibilizando as informações respeitantes
gestão da dívida e das disponibilidades de tesouraria, no sítio do IGCP na Internet. Portanto, o
Relatório de Atividades que agora se apresenta, não se debruça sobre os aspetos relacionados
com a gestão da dívida e da tesouraria, tendo, antes, por objetivo resumir o trabalho
desenvolvido durante 2011 no âmbito das atividades de apoio ao cumprimento da missão e
competências do Instituto e avaliar o trabalho realizado a nível dos Projetos Estruturantes que
foram enunciados no Plano de Atividades pra 2011.
No que respeita aos projetos estruturantes definidos no “Plano de Atividades para 2011”, deve
referir-se:


O CAH - Sistema de Clientes e Contas, AforroNet e Homebanking, regista dois marcos
importantes, a definição funcional da solução e o desenvolvimento dos canais e da
camada de integração;



O Sistema de Gestão de Qualidade – SGQ, cumpriu todas as fases do processo que
culminou, no início de 2012, com a Certificação da Área de Gestão da Dívida e da
Liquidez, como inicialmente previsto.



O WALSTREET SUITE V7.0 – WSS, encerrou o processo de contratação, foram
organizadas as equipas, feito o levantamento e decorreu um processo de formação que
envolveu 19 pessoas e 634 horas.

Considerando as condições difíceis que foram vividas durante 2011, os colaboradores do IGCP
continuaram a desempenhar as suas funções com dedicação e empenho, não podendo o
Conselho Diretivo deixar de lhes expressar o seu reconhecimento.
O Conselho Diretivo agradece também ao Conselho Consultivo e Comissão de Fiscalização o
apoio que manifestaram ao longo do exercício.

Março de 2011
O Conselho Diretivo
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2. OBJETIVOS E ESTRATÉGIA
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2.1 - COMENTÁRIO AO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E
GERAIS DE 2011

O Relatório de Atividades tem por objetivo referencias o que mais se destaca bem como fazer
uma inventariação dos objetivos estratégico que decorreram ao longo do ano, o que muitas das
vezes é algo repetitivo, já que os objetivos não deixam de revestir alguma estabilidade ao longo
dos anos, apesar de estar sempre no horizonte a adaptação às novas circunstâncias e aos
novos tempos e o melhorar dos métodos e estratégias, só assim se cumprem as metas
estabelecidas.
O Relatório de Atividades, para além de avaliar em que medida os objetivos estratégicos do
IGCP são alcançados no fim do ano, importa fazer uma análise e apreciar o contributo das ações
e projetos desenvolvidos para o respetivo alcance.
No Plano de Atividades para 2011 elencaram-se objetivos estratégicos e gerais, assim
designados pelo seu caráter transversal relativamente ao conjunto da organização.
Relativamente a estes, tem pertinência em avaliar o alcance que os mesmos obtiveram.

No plano institucional
Continuam a ser desenvolvidos todos os esforços para o IGCP preste serviços de qualidade em
especial na gestão centralizada e articulada da tesouraria do Estado e da dívida pública, como se
verificou com a criação dos Certificados Especiais de Dívida de Médio e Longo Prazo (CEDIM).
Apesar das dificuldades e do período singular que se vive, o Instituo não deixou de encontrar as
os vetores que dão continuidade o estatuto institucional adequado à natureza das funções que
estão na essência do IGCP.

No plano da gestão da tesouraria
2011 foi marcado pelo Projeto CAH, em que as equipas dos IGCP juntamente com a INDRA
fizeram estudos e levantamentos das necessidades do projeto, tendo no segundo semestre
passado para o desenvolvimento dos canais e da camada de integração. Salienta-se no entanto
que o projeto tem tido um atraso em relação ao projetado.

No plano da gestão da dívida pública
O que foi referido para o CAH na tesouraria aplica-se à dívida pública, é um projeto que está a
fazer o seu caminho para que em 2012 (apesar do atrasos) o IGCP passe a dispor uma nova
ferramenta que complemente as tarefas, ou seja, permite a prestação de um conjunto de
serviços a nível bancário e reforçar a componente gestão da tesouraria e financiamento do
Estado
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Adjudicado o Projeto Wallstreet Suite, decorreu a preparação de ambientes e a formação para
possibilitarem a implementação do Upgrade.
A nível de gestão da dívida pública e da liquidez, existiam 6 pontos a desenvolver de acordo com
o Plano de Atividades 2011. No entanto o pedido de assistência solicitado por Portugal junto do
Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e União Europeia, obrigou o IGCP a sair
do mercado obrigacionista, atuando apenas no curto prazo.
Apesar das condicionantes, o Instituto não deixou de fazer a sua política de promoção junto dos
investidores, e encetar os mais diversos contactos com as diferentes instituições em que a dívida
pública portuguesa possa ser apreciada.

No plano organizativo
O ano de 2011 foi marcado pelo arranque do Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ, 2011 é o
ano da concretização do projeto, ou seja depois de se terem levantado as necessidades,
compreender circuitos documentais, definir a política da qualidade, realizadas as diferentes
auditorias, ao IGCP nos primeiros dias de 2012 foi-lhe atribuído o certificados de qualidade na
Área de Gestão da Dívida e da Liquidez, como tinha sido o propósito desde o início do processo.
A feitura e revisão de normas é de importância capital para a atividade do Instituto, pois a partir
do normativo ficam balizados os caminhos que se devem seguir nos mais diversos temas e
matérias que o IGCP tem no âmbito da sua missão, pois só com regras o Instituto continuará a
prestar um serviço de qualidade e de eficiência junto de todos os intervenientes.
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3. PROJETOS ESTRURANTES EM 2011
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3.1 - CAH – SISTEMA DE CLIENTES E CONTAS, AFORRONET E HOMEBANKING

O Projeto CAH - Sistema de Clientes e Contas, AforroNet e Homebanking teve início em novembro
de 2010 e visa permitir a gestão, de forma integrada, das contas correntes dos clientes do IGCP
(cidadãos e organismos públicos), disponibilizando aos mesmos instrumentos (plataformas de
SelfService via Internet – AforroNet e Homebanking) para uma mais eficiente utilização dos serviços
disponibilizados.
O projeto tinha uma duração inicial prevista de 16 meses (até meados de 2012), sendo constituído
por duas grandes fases: uma primeira para fazer todo o desenho e implementação da solução, os
testes de aceitação, e a migração dos produtos de aforro desmaterializados (Certificados do
Tesouro - CT), dos utilizadores do AforroNet, e de um conjunto pequeno de clientes institucionais.
Na segunda fase será feita a migração dos restantes clientes institucionais, e descontinuado o atual
sistema de Homebanking.
O primeiro semestre de 2011 foi basicamente afeto à definição funcional da solução, que envolveu
um ritmo muito intenso de reuniões entre as duas equipas e a elaboração e revisão dos documentos
de suporte à mesma. As primeiras versões da maioria dos documentos da definição funcional foram
entregues ao IGCP até finais de fevereiro, mas a validação das mesmas estendeu-se até junho.
Esta fase tão longa, e que exigiu um grande esforço da equipa do IGCP, foi necessária para que os
documentos atingissem a qualidade desejável.
No 2º Semestre decorreu a fase de desenvolvimento dos canais e da camada de integração (Equipa
de Canais). As aplicações canais (AforroNet, parceiros, Homebanking, gestão de acessos e
administração) foram entregues sem grandes atrasos relativamente às datas previstas (em termos
de desenvolvimento), mas ainda sem a integração com a componente Core. Foram ainda
elaborados os cadernos de testes e o desenho dos relatórios. Estão afetos ao projeto cerca de 18
consultores da INDRA. A equipa do IGCP tem também 18 elementos, metade dos quais com uma
afetação média de 20 a 30%, e os restantes com uma afetação superior a 60%.
Paralelamente a equipa Core da INDRA (configuração do Flexcube) tem vindo a tentar encontrar a
configuração do Flexcube adequada aos requisitos que estavam definidos no caderno de encargos.
Os resultados estão aquém do desejável pelo que o IGCP tem vindo a questionar a Indra sobre os
mesmos tendo esta no final do ano de 2011 reforçado a equipa de projeto designadamente
agregando uma equipa de consultores. Os resultados desta ação ainda não são visíveis . O atraso
no projeto é estimado em cerca de 12 meses.
Durante o 4º trimestre a equipa do IGCP desenvolveu as seguintes tarefas:


elaboração e validação dos cadernos de teste que servirão de suporte à fase de testes de
aceitação;



Recolha dos dados de teste (que alimentarão os casos de teste)



Definição dos perfis dos utilizadores dos canais (e do Core);



Preparação dos dados para a Migração



Integração dos Flexcube com os canais e com os sistemas externos (e.g. swift, SIBS, etc.)
9
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3.2 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - SGQ

O IGCP obteve a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, segundo a NP EN ISO
1

9001:2008 , na Área da Gestão da Dívida e da Liquidez (AGDL), como corolário do Projeto de
Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), levado a cabo ao longo do ano de
2011. Importa referir que neste ano foi desenvolvida e concluída a Fase II deste Projeto,
correspondente à Conceção e Desenvolvimento da Implementação do SGQ.
Durante esta fase procedeu-se à implementação do Sistema de Gestão da Qualidade na Área da
Gestão da Dívida e da Liquidez (AGDL), incluindo todos os serviços prestados pelo NSM e pelo
NEM, sendo que as restantes UE envolvidas nos processos da AGDL foram tratadas como
fornecedores ou clientes, conforme aplicável, do serviço prestado por esta Área.
Tendo em conta o âmbito da certificação, foram desenvolvidas as seguintes atividades:


Elaboração e aprovação da Política da Qualidade;



Planeamento dos objetivos relativos à Política da Qualidade;



Elaboração e aprovação do Manual da Qualidade do IGCP;



Definição e esquematização dos processos de gestão, de negócio e de suporte do
âmbito da certificação;



Mapeamento dos processos e análise das entradas e saídas dos mesmos;



Elaboração dos procedimentos documentados do SGQ (NI-201, NP-206, NP-205, NP001, e NP-002);



Definição das Matrizes de Monitorização dos processos e acompanhamento dos
indicadores de cada um dos processos;



Avaliação da satisfação dos clientes internos e externos da AGDL através da aplicação
de inquéritos de satisfação;



Registo de não conformidades, e implementação de ações corretivas e preventivas;



Revisão do normativo interno do IGCP abrangido pelo âmbito da certificação;



Elaboração do relatório da revisão pela Gestão ao SGQ;



Auditoria Interna ao Sistema de Gestão da Qualidade.

A Auditoria Interna ao SGQ foi efetuada por um auditor externo à organização, indicado pela
SinAse, da qual resultaram 10 oportunidades de melhoria, não tendo sido registada qualquer não
conformidade. Depois de analisadas, as oportunidades de melhoria foram tratadas através da
implementação de ações corretivas e preventivas, conforme aplicável, tendo o seu seguimento
sido efetuado pelo NCF.
Ainda no âmbito deste Projeto foi realizada uma ação de sensibilização interna pela empresa de
consultoria – SinAse, sobre NP EN ISO 9001:2008, por forma a possibilitar que todos os
colaboradores envolvidos no Projeto tivessem o mesmo nível de conhecimento acerca da
referida Norma e isso facilitasse a implementação do SGQ no terreno.

1

Em 1 de fevereiro de 2012
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Após concluída a Fase II do Projeto, o IGCP apresentou uma proposta de certificação junto de
uma entidade acreditada no mercado para o efeito (SGS), tendo sido realizada em dezembro de
2011 a Auditoria de 1ª Fase da certificação, da qual resultaram duas constatações não criticas,
posteriormente tratadas pelo NCF, por forma a não constituírem na 2ª Fase de Auditoria,
Pedidos de Ação Corretiva (PAC) de carater menor. Desta 1ª Fase de Auditoria de concessão foi
aferido que os requisitos mínimos se encontravam efetivamente implementados para que o IGCP
pudesse passar à 2ª Fase da Certificação.

11
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3.3 - WALSTREET SUITE V7.0 - WSS

O Wallstreet Suite é um sistema de informação que o IGCP adquiriu em 1999 e no qual é feito o
registo, processamento, avaliação e acompanhamento de todas as operações ativas e passivas
contratadas pelo IGCP no âmbito do seu mandato de gestão centralizada da dívida pública direta e
da tesouraria central do Estado.
O projeto de upgrade para a versão 7.4 do Wallstreet Suite foi contratado em 2011, tendo tido início
em outubro desse ano, com a deslocação duma equipa de consultores da empresa Wallstreet
Systems (WSS) para o IGCP. Estão afetos ao projeto do IGCP 2 consultores técnicos, 2 consultores
funcionais e um gestor de projeto. Destes apenas 1 está a tempo inteiro. O Projeto tem uma
duração prevista de 9 meses.
Para além da parte de consultoria, este projeto envolve também a aquisição de um novo módulo,
TRM Swift, com o qual o IGCP pode fazer o interface entre o Wallstreet Suite e a Swift, permitindo
um verdadeiro straight through processing para as operações financeiras contratadas pelo IGCP, e
logo uma redução significativa do risco operacional.
Do lado do IGCP a equipa é constituída por cerca de 14 pessoas (envolvendo as áreas de Gestão
da Dívida, Risco, Liquidações, Contabilidade, Estudos Económicos e IT), com uma percentagem de
ocupação efetiva da ordem dos 50%.
Esta primeira fase do projeto consistiu essencialmente na preparação dos ambientes onde a
aplicação ia correr, instalação da aplicação e inventariação das parametrizações e configurações
que irão ser estudadas e testadas durante o projeto.
Foi também realizada uma ação de formação à equipa de projeto, cujo objetivo principal foi salientar
as principais diferenças entre as duas versões do Wallstreet Suite (versão atual, 6.5, e a versão
para a qual se está a fazer o upgrade, 7.4).
Nos primeiros meses de projeto foram diagnosticadas várias melhorias desta nova versão,
relevantes para o IGCP, das quais serão talvez de destacar uma muito maior flexibilidade na
configuração de instrumentos, e um aumento significativo das funcionalidades de processamento
em back office, dos fluxos financeiros e de títulos, das quais se destaca o interface com o Swift.
Com esta nova versão o IGCP estará apetrechado para responder aos desafios decorrentes das
novas competências que se prevê lhe venham a ser atribuídas em 2012, nomeadamente em
matéria da gestão da dívida da Região Autónoma da Madeira (RAM) e da carteira de derivados das
empresas publicas reclassificadas para o perímetro de consolidação orçamental.
Este projeto prevê ainda a configuração de um interface com o sistema de core banking que o IGCP
está a implementar (projeto CAH), permitindo assim uma integração entre os mesmos e uma
racionalização nas aplicações que suportam as várias áreas de negócio.
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4. ATIVIDADES DE SUPORTE À GESTÃO
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4. 1 - PROCESSAMENTO DA DÍVIDA DE RETALHO

Certificados de Aforro e Certificados do Tesouro
Cada vez é menos representativo o peso da dívida de retalho (7,3 por cento no final de 2011) no
conjunto da dívida pública total, tendência essa que tem sido característica na última década.
A comercialização de Certificados do Tesouro, iniciada a partir de 1 de julho de 2010, tem-se
mantido em níveis não significativos, tendo os resgates do produto sido iniciados a partir do início
de 2011, ou seja, 6 meses após a sua data de subscrição. O stock da dívida respeitante a
Certificados do Tesouro, no final do ano, ascendeu a € 1.308 milhões.
Manteve-se ainda a possibilidade de subscrição da Série C dos Certificados de Aforro durante o ano
de 2011.
Em 2011, registámos cerca de 107 mil operações de subscrição e 322 mil resgates, a que
corresponderam os montantes de cerca de € 1.060 milhões e de € 4.820 milhões, respetivamente
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 efetuadas 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 e de Certificados do Tesouro para herdeiros – realce-se neste caso a análise
e tratamento de 1.143 processos de habilitação de herdeiros.
No âmbito do relacionamento com Clientes, Tribunais, Direção-Geral das Contribuições e
Impostos/Autoridade Tributária e Aduaneira (DGCI/AT) e outras Entidades externas sob a forma de
expediente geral, foram tratadas mais de trinta mil peças de correspondência entrada e outras
tantas ao nível das saídas, nelas se incluindo a correspondência relativa a particulares, os pedidos
de registo, alteração ou cancelamento de penhoras, assim como a respetiva execução por ordem
dos Tribunais, Solicitadores e DGCI/AT e as declarações por solicitação de Clientes, de
rendimentos e IRS retido, para entrega na DGCI/AT, Segurança Social e outras Entidades.
Mantemos uma especial atenção à informação prestada aos cerca de 500 mil aforristas sobre a
posição e valorização da sua carteira de Certificados de Aforro e de Certificados do Tesouro e dos
movimentos que sobre a mesma são efetuados, com realce especial para a expedição trimestral de
extratos de conta.
No âmbito do AforroNet, cujo arranque ocorreu em julho de 2007, contamos com mais de 31,5 mil
aderentes ao serviço, os quais foram responsáveis por quase 57 mil subscrições, correspondentes
a um montante global de € 183 milhões, assim como de cerca de 3.500 operações de resgates no
montante global de quase € 59 milhões.
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Por outro lado, encontra-se em fase final de acordo o conteúdo de um Protocolo a ser celebrado
entre o IGCP e o Instituto dos Registos e Notariado (IRN) e Instituto das Tecnologias de Informação
na Justiça (ITIJ), no sentido de serem identificados os titulares de aforro que já faleceram, com vista
a atualizar a informação dos clientes aforristas, o que irá permitir apurar, com mais facilidade as
prescrições a favor do Fundo de Regularização da Dívida Pública (FRDP) e simultânea correção do
stock da dívida.

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 efetuar as saliências que se seguem
quanto às atividades desenvolvidas.

Tramitação de Cheques do Tesouro sem provisão
De acordo com o Despacho nº 2802/2009 de 22 de janeiro, que determinou a Direção-Geral dos
Impostos como sendo o “departamento respetivo” previsto no diploma que regula a emissão de
cheques sem provisão, não deram entrada novos processos no IGCP durante o ano de 2011.
No que respeita a processos enviados ao IGCP anteriormente a esta determinação, foram
encerrados 21, existindo ainda 75 processos a aguardar resolução, pendentes de esclarecimentos
por parte da DGCI/AT, de forma a ser possível a regularização dos mesmos.

Antecipações de Fundos
No âmbito do nº 1 do artigo 30 do RTE, foram efetuadas antecipações no montante de cerca de €
5.468 milhões conforme quadro abaixo:
Stock da dívida
em 31/12/2010
ao abrigo da alínea
b) - OE
ao abrigo da alínea
d) - OE
ao abrigo da alínea
e) - OE
TOTAL

Desembolsos em
2011

Reembolsos em
2011

Stock da dívida
em 31/12/2011

€ 45.517,63

€ 4.401.751.205,41

€ 4.401.796.723,04

€0

€0

€ 75.000.000,00

€ 75.000.000,00

€0

€ 1.544.985.203,65

€ 991.607.925,02

€ 790.609.873,77

€ 1.745.983.254,90

€ 1.545.030.721,28

€ 5.468.359.130,43

€ 5.267.406.596,81

€ 1.745.983.254,90
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De acordo com o artigo 32º do Regime da Tesouraria do Estado (RTE), as verbas disponibilizadas
ao abrigo das alíneas b) e d) foram regularizadas até 30/12/2011.
No ano de 2011, foram regularizados € 5.267.406.596,81, 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
Efetuaram-se 780 transferências bancárias no montante de cerca de € 560 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.

N.º de
operações

UE

Valores

Conselho

697

€ 455 mil

Comissão

83

€ 109 mil

780

€ 564 mil

Total

Registamos ainda a ação de auditoria ocorrida em novembro, realizada por responsáveis do
Conselho, reportada aos reembolsos de viagens no período de 2008 a 2010, cujo relatório final
ainda não foi apresentado ao IGCP. No entanto, foram salientados progressos significativos nos
procedimentos observados, comparando estes com os que tinham sido concluídos na anterior ação
de auditora em 2008 e reportada aos anos de 2006 e 2007.

Depósitos Externos
Procedeu-se à reconciliação diária entre as contas que suportam a funcionalidade “depósitos
externos” disponibilizada aos clientes HB e os ficheiros de cobranças/devoluções enviados pelos
Bancos aderentes a este serviço – CGD, BES e BCP.
A análise e resolução das divergências tiveram como universo cerca de 115 mil depósitos
efetuados.
N.º de
depósitos

Bancos

Valores
depositados

CGD

101.348

€ 337.446. 048,61

BCP

7.211

€ 43.988.115,33

BES

6.802

€ 40.572.509,95

115.361

€ 422.006.673,89

Total
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Rede de Cobranças do Estado (RCE)
Esta atividade desenvolveu-se em 3 vertentes:
1) apoio diário às diversas entidades intervenientes (Bancos, CTT, DGCI, DGAIEC,
ERS, IGT, ISP, IGFIJ, ADSE, ANPC, DGO e IRN) com o objetivo da eliminação de
erros que surjam por transmissão incorreta de informação nos cerca de 50 ficheiros
diários;
2) 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.
3) análise e resolução das divergências associadas às reconciliações efetuadas entre
a informação de:


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



Cobranças-Depósitos-Extratos-Fundos (relativa a 380 Secções de Cobrança);



Cobranças-Fundos (para CTT e SIBS).

Nos quadros abaixo, apresentam-se os dados referentes aos fluxos da rede de cobranças, em
termos de montantes cobrados e de quantidade de documentos.
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VALORES COBRADOS
Em euros
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QUANTIDADE DE DOCUMENTOS COBRADOS
Em euros
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Analisados os dados referentes às cobranças Documento Único de Cobrança (DUC), podemos
extrair as seguintes conclusões:


Face a 2010, realce-se o aumento de 5 por cento na quantidade de DUC cobrados, tendo
atingido em 2011 mais de 25,5 milhões de documentos;



Aumento de 17 por cento no valor total arrecadado face a 2010, tendo atingido em 2011 o
montante de cerca de € 51.325 milhões;



Os Bancos (23 por cento do valor e 8 por cento da quantidade de documentos) e a SIBS
(13 por cento do valor e 36 por cento da quantidade de documentos) aumentaram a sua
representatividade na RCE, quer em termos de valor de cobranças efetuadas, quer em
quantidade de documentos tratados, respetivamente, em detrimento dos CTT (16 por cento
do valor e 10 por cento da quantidade de documentos);



Durante o ano de 2011 verificaram-se 2 adesões à Rede de Cobranças do Estado:
o BPI, enquanto entidade colaboradora na cobrança;
o



ANPC enquanto entidade administradora de receita;

Verificou-se também a consolidação do “DUC contabilístico” através da sua difusão por
parte da DGO, tendo sido cobrados cerca de 3 mil documentos no montante de mais de €
3,3 milhões no primeiro ano da sua adoção.

4.3 - HOMEBANKING E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS

As atividades desenvolvidas tiveram enfoque especial ao nível da divulgação, promoção e
prestação dos serviços bancários disponibilizados pelo IGCP aos organismos Clientes, sujeitos ao
Regime da Tesouraria do Estado (RTE), aprovado pelo Decreto-Lei nº 191/99, de 5 de junho.

Prestação de Serviços de Validação da conformidade entre NIB/NIF
Encontra-se celebrado um Protocolo entre o IGCP e o Instituto de Financiamento da Agricultura e
Pescas (IFAP), com o objetivo 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
creditados na conta bancária titulada pelo respetivo beneficiário.

Clientes e Contas
Em 2011, assistiu-se a um aumento do número de organismos e de contas no HB, respetivamente
de cerca de 16% e 6%, face ao ano transato, invertendo a tendência decrescente iniciada em 2008.
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Pese embora, os Serviços Integrados (SI) e os Serviços e Fundos Autónomos (SFA) continuem a
ser os grupos de maior peso em termos de utilização da tesouraria do Estado, no entanto, e
comparativamente com o ano transato, estes serviços evidenciam uma redução do seu valor
relativo, no universo dos serviços que usam essa aplicação on-line para a execução da gestão dos
respetivos fluxos financeiros. Esta situação continua a refletir as reestruturações, que nos últimos
anos, estes serviços têm sofrido, no seguimento de alterações orgânicas introduzidas.
Os Organismos não Sujeitos à Tesouraria do Estado (ONSUTE) e as Entidades Públicas
Empresariais (EPE) mantêm a sua posição em termos do número de organismos Cliente e contas
bancárias domiciliadas no HB.
Por força do artigo 77º, da Lei nº 55/2010, de 31 de dezembro, que vinculou as empresas públicas
não financeiras ao cumprimento do RTE, assistiu-se em 2011, a uma maior representatividade das
Sociedades Anónimas (SA) que, nesse ano, passaram a ter um peso de 15,5 por cento no universo
dos organismos Clientes do IGCP, contra os 2 por cento detidos em 2010. Em termos de contas
bancárias estes novos Clientes foram responsáveis pela abertura de 153 novas contas bancárias (4
por cento do total das contas em 2011). Em termos de valores depositados, as SA passaram a deter
cerca de € 580 milhões na Tesouraria de Estado (€ 7 milhões em 2010), dos quais € 183 milhões
encontram-se aplicados em CEDIC e € 107,7 milhões em CEDIM (76,5 por cento das aplicações em
CEDIM são da responsabilidade das SA).

No gráfico acima, representa-se o peso de cada tipo de Cliente do IGCP no total dos organismos
públicos utilizadores do HB, em 2011.
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Sistema de Débitos Diretos (SDD) – Vertente Devedora
Em face das ações de promoção deste serviço bancário e dos vários contactos estabelecidos junto
dos Clientes, foi possível atingir-se os seguintes resultados, nos períodos analisados:

SDD – POSIÇÃO GLOBAL

Atualmente existem 330 serviços utilizadores da funcionalidade de Débitos Diretos, na vertente
devedora. Uma vez que, nos 330 serviços considerados estão incluídos organismos que agregam
outros com o mesmo NIF, o universo efetivo de Clientes utilizadores desta funcionalidade ascende a
118, correspondente a 9 por cento do universo total (736 Clientes).
Dos 330 serviços, 91 foram Clientes que utilizaram pela primeira vez este serviço, entre 1 de
fevereiro de 2011 e 26 de janeiro de 2011 (último período analisado). Este acréscimo é refletido nas
Autorizações de Débito em Conta (ADC) que foram proferidas pelos Clientes, as quais tiveram um
crescimento de 6% face ao anterior período. Por outro lado, as Instruções de Débitos Diretos (IDD)
pagas pelo SDD apresentam um crescimento de 75 por cento, representando no último período
analisado cerca de 15 Milhões de euros, contra os 7 milhões de euros do período anterior. Refira-se
que, desde o início desta funcionalidade (setembro de 2009) já foram pagas pelas contas na
tesouraria do Estado 24,4 Milhões de euros, na sequência da emissão de 26.463 IDD.
Os valores apresentados traduzem a dinâmica de utilização deste serviço que, de algum modo,
representam um gradual interesse manifestado pelos Clientes, pelas potencialidades deste sistema.

Sistema de Débitos Diretos (SDD) – Vertente Credora
Em 2011, continuaram os contactos com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com vista à
utilização desta funcionalidade.
Saliente-se que não
serviço.

tem existido grande interesse da parte dos clientes relativamente a este
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Cobranças DUC
No quadro abaixo, sistematizam-se os valores centralizados na tesouraria do Estado, em 2011,
através da utilização do DUC, por organismos Clientes, administradores de receita, com contas no
HB. O valor arrecadado por via do DUC rondou os 1.229 milhões de euros, correspondendo a um
crescimento de cerca de 39 por cento, face ao ano transato. Os principais responsáveis por estes
valores são a ADSE e o IGFIJ que cobraram em 2011 mais de € 466 milhões e € 660 milhões,
respetivamente.

COBRANÇA DUC
Valores
Cobrados
DUC/2011

Organismo Cliente

Encargos
Faturados
2011

Peso na
Cobrança
% 2011

Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)

€ 3.527.050 €

€12.772

0,36%

Direção Geral de Proteção Social aos Funcionários e
Agentes do Estado (ADSE)

€ 466.211.240

€ 49.029

0,01%

€ 201.882

€ 767

0,38%

Agência Portuguesa do Ambiente (APA)

€ 10.153.953

€ 34.994

0,34%

Entidade Reguladora da Saúde (ERS)

€ 6.986.597

€ 12.309

0,18%

Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC)

Instituto de Gestão Financeira das Infraestruturas da
Justiça (IGFIJ)

€ 660.899.725

€0

0,00%

Instituto de Seguros de Portugal (ISP)

€ 159.230.064

€ 19.833

0,01%

€ 1.307.210.513

€ 129.704

0,01%

TOTAL

No decurso de 2011, celebrou-se um protocolo de cobrança DUC com a ANPC e iniciaram-se
contactos no sentido da adoção deste serviço pela Caixa Geral de Aposentações (CGA) e pela
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

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 efetuam a cobrança, de vários
tipos de receita.
Do universo dos Clientes do HB, utilizam este serviço 10%, correspondendo a 75 organismos, dos
quais 24 aderiram em 2011.
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Relativamente aos valores arrecadados através desta funcionalidade, o total cobrado em 2011 foi
de cerca de 417 milhões de euros, dos quais o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
é responsável por 56% (236 milhões de euros) e o Instituto dos Registos e Notariado por 24 por
cento (100 Milhões de euros).
COBRANÇAS MULTIBANCO

Ano

Nº
Operações

25

1.377.534

€ 332.116.820

€ 826.520

0,25%

29

1.717.000

€ 417.471.248

€ 1.041.947

0,25%

2010
2011

Valor
Cobrado

Peso
dos
Custos

Entidades
Criadas

Custos

Quanto aos custos suportados pelos Clientes do HB, estes ascenderam, em 2011, a cerca de 1
milhão de euros, com um peso na cobrança correspondente a cerca de 0,25 por cento.
Comparativamente com o ano anterior verifica-se um acréscimo de 16 por cento na criação de
novas entidades de cobrança, sendo este crescimento em termos de valores cobrados de cerca de
26 por cento.

Depósitos Externos
No final de 2011, do universo de organismos Clientes do IGCP, 486 haviam já aderido à
funcionalidade de Depósitos Externos. Ainda em termos absolutos, o número de organismos que
utiliza esta funcionalidade cresceu de 474 para os 486 no último ano.
Para este facto contribuiu a captação de novos Clientes que se traduziu num incremento de 100
novos Clientes na carteira do IGCP, em 2011.
O quadro seguinte apresenta os valores totais de depósitos externos efetuados pelos organismos
em 2011 (em montante e em total de depósitos concretizados), relativos a talões cujo ciclo de vida
terminou em 2011, ou seja, foram depositados os respetivos valores.

DEPÓSITOS EXTERNOS
Depósitos Externos
Numerário
Cheques
Total

Montante
Depositado

Nº de Talões
Depositados

€ 53.684.037

82.809

€ 368.322.637

32.552

€ 422.006.674

115.361
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Dos depósitos externos efetuados em 2011, a componente de depósito de cheques volta a ser
aquela que maior peso apresenta em termos de montante, representando 87 por cento do total do
montante de depósitos externos (ligeiramente superior aos 82 por cento verificados em 2010). Já no
que respeita ao total de talões depositados, o depósito de cheques representa apenas 28 por cento
da quantidade total de talões depositados, quando em 2010 representava 65 por cento.
No que respeita ao valor dos depósitos efetuados através de cheques, o Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras foi o Cliente que mais se evidenciou, ultrapassando os 22 milhões de euros, num total de
20 depósitos efetuados, a que corresponde um valor médio por depósito de 1.118.635,00 euros.
O organismo que maior quantidade de depósitos de cheques efetuou foi a Direção-Geral de
Veterinária, com 2.468 depósitos, correspondendo um valor global entregue superior a 5 milhões de
euros (valor médio por depósito de € 2.146).
No que respeita aos depósitos em numerário, os Serviços de Ação Social da Universidade do Minho
foram o organismo que maior montante depositou em 2011, com um valor superior a 3 milhões de
euros e mais de 8.300 depósitos efetuados, traduzindo-se num valor médio por depósito de € 407.
Dos três bancos protocolados para efeitos de Depósitos Externos, os balcões da CGD são
utilizados por 81 por cento dos Clientes, arrecadando este banco 80 por cento dos montantes
depositados.
Quando comparado com o ano de 2010, constata-se que a CGD perde ligeiramente posição para os
outros dois bancos, quer em termos de total de depósitos captados, quer em termos de organismos
aderentes.

Terminais de Pagamento Automático (TPA)
No quadro abaixo, apresentam-se os valores das operações, cobranças e custos associados à
disponibilização de TPA por Cliente.
No âmbito dos acordos realizados, foi estabelecida uma plataforma de relacionamento processual e
institucional entre o IGCP e os organismos Clientes, com vista a garantir a qualidade do serviço
contratualizado para os 1.610 TPA.
Durante o ano de 2011 foram centralizados na tesouraria do Estado, através da utilização de TPA,
valores de cobrança que rondaram os 21 milhões de euros.
A ANSR continua a representar o cliente com o maior valor arrecadado, apresentando uma média
de € 21.260 de cobranças, por TPA. O IMTT, por sua vez, foi o responsável pelo maior número de
operações realizadas, quer no total, quer em média, com cerca de 1.396 operações, por TPA.
Por sua vez, os custos suportados pelos Clientes, nos termos dos acordos de prestação de serviços
celebrados com o IGCP, rondaram neste ano os 405 mil euros.
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Apesar de ter ocorrido, no ano de 2011, um aumento na ordem dos 76 por cento (13) dos Clientes
que contratualizaram, com o IGCP, equipamentos TPA, o total do valor cobrado não reflete a
percentagem registada em número de Clientes, apresentando um acréscimo de apenas 5 por cento.
Este facto é justificado pelos reduzidos valores cobrados (taxas moderadoras dos organismos da
Saúde), bem como, pelo facto de, a maioria das adesões, se terem registado no segundo semestre
de 2011.

TPA - OPERAÇÕES, COBRANÇAS E CUSTOS

Organismo Cliente

Banco

Inicio
Acordo

Nº Equipa.
TPA

ANSR
IMTT
Biblioteca Nacional
PSP
DGPA
IASFA
Governo Civil
Guarda
Hospital São João
Assembleia
Republica
SG MAI
IGESPAR
IVV
C.H. Torres Vedras
Governo Civil
Portalegre
ARS Norte
CEPRA
IVDP
Hospital Figueira
Foz
ARS LVT
C. H. Médio Ave
C. H. Médio Tejo
IGFIJ
Hospital A. João
Crisóstomo
Hospital Francisco
Zagalo
LNEC
ARS Alentejo
DRC LVT
C. H. Lisboa
Ocidental
C. H. Psiquiátrico
Lisboa
Exército - C.O. Faro

BES
CGD
BES
BES
BES
BES

Jan-08
Mai-08
Jul-08
Jul-08
Nov-09
Nov-09

500
96
6
48
1
10

96.364
134.031
890
14.910
154
15.086

€ 10.629.928
€ 7.284.021
€ 16.331
€ 395.796
€ 8.067
€ 1.040.813

€ 118.080
€ 14.822
€ 1.417
€ 11.119
€ 236
€ 2.362

€ 95.669
€ 34.715
€ 147
€ 3.562
€ 73
€ 9.367

Peso
dos
custos
na
cobranç
a
2,01%
0,68%
9,58%
3,71%
3,83%
1,13%

BES
BES

Jan-10
Jan-10

1
27

516
9.682

€ 73.309
€ 47.329

€ 177
€ 4.782

€ 660
€ 426

1,14%
11,00%

BES
BES
BES
BES
BES

Abr-10
Jul-10
Ago-10
Set-10
Out-10

2
1
20
1
6

1.280
323
15.550
773
6.630

€ 38.648
€ 9.570
€ 464.285
€ 47.857
€ 97.732

€ 443
€ 221
€ 3.838
€ 221
€ 1.236

€ 348
€ 86
€ 4.179
€ 431
€ 880

2,05%
3,21%
1,73%
1,36%
2,16%

BES
BST
BST
BES

Out-10
Nov-10
Nov-10
Nov-10

1
266
1
4

386
17.172
43
4.153

€ 33.785
€ 177.046
€ 19.540
€ 173.718

€ 221
€ 4.643
€0
€ 886

€ 304
€ 1.593
€ 176
€ 1.563

1,56%
2,62%
0,90%
1,41%

BES
BES
BES
BES
BST

Mar-11
Abr-11
Abr-11
Abr-11
Abr-11

5
284
8
18
250

1.673
50.155
2.000
11.405
129

€ 23.534
€ 363.814
€ 40.894
€ 168.120
€ 457

€ 655
€ 78.006
€ 1.063
€ 1.793
€0

€ 212
€0
€ 368
€ 1.513
€4

3,68%
21,44%
3,50%
1,97%
0,90%

BST

Jun-11

3

177

€ 4.190

€ 323

€ 38

8,61%

BST
BST
BST
BST

Jun-11
Jun-11
Jul-11
Jul-11

1
1
22
1

204
197
230
213

€ 2.992
€ 8.896
€ 1.477
€ 7.852

€ 108
€ 65
€ 203
€ 92

€ 27
€ 80
€0
€ 71

4,50%
1,63%
14,64%
2,08%

CEMG

Set-11

20

5.710

€ 99.244

€ 959

€ 796

1,77%

BST
BST

Out-11
Out-11

5
1

78
0

€ 486
€ 0

€ 138
€0

€4
€0

29,39%
0,00%

1.610

390.114

€ 21.279.730

€ 248.110

€ 157.292

TOTAIS

Nº
Operações

Valor
Cobrado

Custos
Fixos
Faturados

Custos
variáveis
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Emissão de Cartões
Concluído o ano de 2011, a que corresponde o 3º ano de existência do cartão IGCP Visa Charge
Card, verificou-se uma evolução positiva no total do número de cartões solicitados pelos Clientes do
IGCP. Na prática, o total de cartões atribuídos cresceu 33 por cento face ao ano de 2010,
principalmente à custa do aumento de pedidos de cartões IGCP Charge Card versão Plus, ao
contrário do sucedido de 2009 para 2010 em que o acréscimo de cartões IGCP Charge Card foi
conseguido, essencialmente, pelo aumento de cartões da versão Base.
Estes cartões, permitiram em 2011 efetuar um total de despesa próximo dos 460 mil euros (mais 37
por cento que em 2010), que engloba compras e levantamentos. Os levantamentos correspondem a
um total de 1.191 operações de Cash Advanced, das quais, apenas, 105 foram realizadas por
cartões da versão Plus. No quadro abaixo é possível verificar qual o peso assumido por cada uma
das versões dos cartões no que respeita às compras e levantamentos efetuados.

Versão

Compras Realizadas
em 2011

Montante

% do
Total

Cash Advance 2011

Nº

Valor

Total de
Despesa
em 2011
% do
Total

Base

€ 73.969

26,29

1.086

€155.577

87,81

€ 229.547

Plus

€ 207.434

73,71

105

€ 21.604

12,19

€ 229.038

€ 281.403

100

1.191

€ 177.181

100

€ 458.584

Total

Importa ainda referir que, às operações de Cash Advance, efetuadas por cartões da versão Base
em 2011, correspondeu um encargo suportado pelo IGCP de 2.714,49 euros (94 por cento superior
ao valor de 2010).
Refira-se que a criação da versão Base visou a eliminação de contas no sistema financeiro abertas
para suportar as despesas relacionadas com os fundos de maneio.

Certificação Digital
Durante o ano de 2011, e no seguimento do processo de certificação dos utilizadores do HB
concluído em fins de 2010, ficou finalmente assegurado que todos os utilizadores com perfis de
Executor e Autorizador pertencentes a organismos que movimentam verbas para contas não
sediadas no IGCP, são portadores do cartão Multicert. A única exceção continua a ser a DGCI onde
os seus 10 utilizadores continuam a aceder ao sistema sem esse cartão.
O quadro abaixo ilustra as certificações digitais ocorridas em 2011 (cerca de metade do que foi
emitido em 2010).
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL
2010

2011

Variação

Novos

1.812

934

-48,5%

Segundas Vias

190

197

3,7%

Leitores

468

572

22,2%

Neste ano foi cobrado pela Multicert ao IGCP um total de 91.819,94 euros, referentes a encargos
com certificação digital. Deste montante, e considerando o princípio de solidariedade do IGCP, foi
suportado por este Instituto um total de 56.353,69 euros, tendo os restantes 35.466,25 euros sido
imputados diretamente aos organismos Clientes.

Gestão de Recursos Financeiros em Modo Partilhado (GERFIP)
Foi dado apoio aos organismos aderentes, prestando informações e esclarecimentos sobre as
respetivas contas e movimentação, de forma a garantir o seu adequado funcionamento, no que
respeita à ligação dessa aplicação à tesouraria do Estado.
Nesse ano foram executadas despesas, com origem na aplicação GERFIP, num valor aproximado
de 1.407 Milhões de euros, emitidas por 37 Clientes e relativas a 209 contas bancárias.

4.4 - APROFUNDAMENTO DA UNIDADE DE TESOURARIA

Neste âmbito foram desenvolvidas ações 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.

4.5 - OUTRAS FUNCIONALIDADES

Tesouraria Externa
Durante o ano 2011, foi promovida:


A execução de todas as tarefas de receção, conferência, verificação de saldos e
assinaturas das ordens de pagamento recebidas dos Clientes;
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O registo manual dos valores concretizados pela tesouraria externa, num total de 10.697
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 reflete os valores afetados às contas dos
Cientes, em resultado dos movimentos ocorridos na tesouraria externa.

Assim, em 2011, foram registadas e concretizadas, as operações na tesouraria externa, que se
resumem no quadro abaixo:

OPERAÇÕES NA TESOURARIA EXTERNA

Tesouraria Externa

Pedidos

Montantes

Transferências Internacionais

9.570

€ 301.783.902

626

€ 38.436.095

10.196

€ 340.219.997

Emitidos

122

€ 604.237

Recebidos

379

€ 146.837

Emitidas
Recebidas
Total
Cheques s/ Estrangeiro

Total

501

€ 751.074

Total Global

10.697

€ 340.971.071,46

Os pedidos de pagamentos na ordem externa na totalidade de 9.692 foram massivamente
executados em EUR e USD. Dos 302 milhões de euros pagos, salienta-se que a moeda mais
utilizada, para pagamentos na ordem externa, foi o EUR, à semelhança do ano de 2010 e
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 que é mais oneroso quer sob o ponto de vista de
custo, quer sob o ponto de vista operacional designadamente em termos de segurança.
Os recebimentos foram na sua maioria em USD, quer em número (53 por cento), quer em valor (94
por cento). Os recebimentos por transferência apresentam maior expressão com 626 operações (62
por cento) em relação aos 379 cheques negociados (38 por cento).
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A Secretaria-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros é, sem dúvida, o organismo que solicita
mais pedidos de pagamento na ordem externa e que maiores valores movimentam, através deste
tipo de operação. Salienta-se que, acrescida aos outros organismos tutelados pelo referido
Ministério (Instituto Camões, Fundo para as Relações Internacionais e Instituto de Apoio ao
Desenvolvimento), todos eles é responsável por 34 por cento das transferências internacionais
executadas.
No final de 2011, estavam refletidos nas contas dos Clientes todos os movimentos concretizados na
tesouraria externa e apurados e registados todos os encargos bancários inerentes a essas
operações, os quais ascenderam a € 7.246,33.

4.6 - SISTEMAS DE COMPENSAÇÃO/OPERAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO

Durante 2011 foi consolidado o processamento de meios de pagamento por comunicação
eletrónica, ainda que a integração do Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
(SWIFT) com novos sistemas aplicacionais não tenha sido concluída.
O volume de mensagens trocadas evoluiu do seguinte modo:

QUANTIDADE DE MENSAGENS SWIFT ENVIADAS/RECEBIDAS

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

1.979

1.946

2.166

2.028

2.643

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

2.406

2.392

2.893

2.504

2.478

2011
Jun
Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

2.343

2.298

2.422

2.267

2.345

2.588

27.369

2010
Jun
Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

2.326

2.389

2.509

2.147

2.691

29.433

Ago

Set

Out

Nov

Dez

2.339

2.299

2.401

Variação
Jan
0,18

Fev
0,19

Mar
0,25

Abr
0,19

Mai
0,07

Jun
0,02

Jul
0,02

0,01

0,01

0,10

0,09

0,04

Quant.
evolução

0,07
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Relativamente ao TARGET2 - sistema de pagamentos de liquidação por bruto em tempo real e
contínuo, foi possível efetuar em novembro de 2011 a passagem a produção para a release 5.0 da
SSP (Single Shared Platform), após a conclusão da respetiva certificação técnica. A participação
direta no SICOI (Sistema de Compensação Interbancária)

através das compensações

interbancárias de cheques, transferências eletrónicas interbancárias, multibanco e débitos diretos e
no sistema TARGET2, é representada pelos volumes e valores das transações refletidos no quadro
abaixo:
SISTEMAS DE COMPENSAÇÃO
2010
Sistemas de Compensação
Multibanco recebidas
Trf. Via Target2 recebidas
Trf. Via Target2 emitidas
Target2 turnover global
Cheques recebidos
Cheques pagos
Cheques recebidos (média diária)
Cheques pagos (média diária)
Transferências recebidas
Transferências pagas
Transferências recebidas (média diária)
Transferências pagas (média diária)
Turnover global
Turnover global (média diária)
Débitos Diretos (vertente devedora)
Débitos Diretos (vertente credora)

€ 1.000

Montante
evolução
%

2011
€ 1.000

N.º Operações

N.º Operações

6.024.273

8.981.358

7.221.806

11.006.551

19,9

178.369.477
225.728.327
404.097.803
1.487
637.781
5,95
2.551
2.530.132
20.443.553
9.922,08
80.170,80
23.612.952
92.649,95
7.337,29

27.582
62.405
89.987
2.281
1.147.552
9
4.590
402.280
13.576.687
1.578
53.242
15.128.800
59.419
8.663

286.933.592
286.845.706
573.779.298
274
495.720
1,10
1.983
2.338.229
21.556.616
9.169,52
84.535,75
24.390.839
95.689,25
14.767,04

35.481
57.853
93.334
522
767.090
2
3.068
418.303
13.840.739
1.640
54.277
15.026.654
58.988
15.750

60,9
27,1
42,0
-81,6
-22,3

-

-

-

-

-7,6
5,4

3,3
101,3

Pela análise dos valores representativos do SICOI, destaca-se a tendência decrescente nos
cheques transacionados, já evidenciada em anos anteriores, por contrapartida do incremento no
número de operações multibanco e transferências interbancárias.
Durante o ano, o IGCP alargou o âmbito de utilização da SEPA (Single Euro Payments Area), tendo
paralelamente terminado a sua atuação no sistema Peach. Consequentemente as transferências
passaram a ser processadas na SEPA, sendo previsível um aumento considerável em 2012.
Representado no quadro seguinte, encontra-se a evolução verificada:
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SEPA
2010
Montante
Total
Transferências recebidas
Transferências pagas
Débitos diretos (vert.
devedora)
Débitos diretos (vert.
credora)

PEACH

2011
Montante
Total

N.º

2010
Montante
Total

N.º

N.º

2011
Montante
Total

N.º

605.459

1.207

262.159.230

14.468

838.829

218

3.178.317

1.026

8.151

1.293

30.447.315

5.390

12.428.893

2.048

23.521.170

5.363

-

-

-

-

-

-

-

-

No âmbito das operações em divisas e euros para fora do espaço europeu, o IGCP é titular de
contas sediadas no exterior, em bancos líderes de serviços financeiros à escala mundial. As contas
são movimentadas em resultado de instruções ordenadas pelos clientes, para emissão de cheques
e transferências. Em 2011, é verificado um aumento considerável do valor emitido em
transferências, consequência da atuação direta do IGCP na liquidação de operações de
financiamento contratadas. Nos quadros abaixo é sintetizada a evolução das referidas operações:
TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS
2010
Divisa

Divisa/1000

€ 1.000

2011
N.º Operações

Divisa/1000

€ 1.000

N.º Operações

AUD

1.350,54

961,60

101

1.123,71

856,53

103

CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
INR
JPY
NOK
SAR
SEK
TND
USD

5.038,93
620.899,84
15.442,81
76.972,47
1.107.797,53
66.509,18
41.603.810,28
48.474,20
1.836,92
14.031,62
437,05
11.106.710,37

3.796,88
460.945,46
2.096,64
76.972,47
1.292.668,04
1.124,57
370.757,22
6.010,53
375,94
1.481,58
233,25
8.248.666,18

260
383
87
4.985
707
88
105
71
35
100
38
3.919

5.703,28
49.484,19
14.466,53
72.441,01
1.093.824,48
65.145,87
77.501.498,82
47.543,04
1.373,98
9.810,16
426,61
45.500.783,37

4.241,93
39.780,99
1.963,14
72.441,01
1.309.273,45
1.051,09
773.288,14
6.105,18
267,88
1.108,15
222,21
35.158.588,80

247
371
72
4.383
733
87
107
60
31
91
35
3.821

ZAR

6.006,35

647,33

82

5.128,31

525,51

100

10.466.737,68

10.961

37.369.714,00

10.241

Total
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EMISSÃO DE CHEQUES INTERNACIONAIS
2010
€ 1.000
8.346

2011

N.º Cheques

€ 1.000

996

N.º Cheques

12.796

372

Relativamente à liquidação dos instrumentos de emissão de dívida, salienta-se a atuação direta do
IGCP no contexto internacional através da ICSD (International Central Securities Depository)
Euroclear. Junto das Centrais de Liquidação nacionais a sua principal atividade foi a criação de
Bilhetes do Tesouro junto do Banco de Portugal e de Obrigações do Tesouro na Interbolsa – CVM
(Central de Valores Mobiliários). A evolução do montante e número de operações relativas a
Obrigações do Tesouro sofreu um acentuado decréscimo, derivado do programa de ajuda financeira
a Portugal.
No quadro abaixo demonstra-se a evolução verificada junto do Euroclear:
LIQUIDAÇÕES NO EUROCLEAR
2010
Montante
N.º
Liquidado
Liquidações
€ 1000

2011
Montante
N.º
Liquidado
Liquidações
€ 1000

OT

20.713.716

752

7.483.489

108

BT

21.173.971

693

23.778.733

556

Turnover
Global
€ 1000
Repo

N.º
Liquidações

50.771.803

98

Turnover
Global
€ 1000
22.104.224

N.º
Liquidações
146

Paralelamente, foi efetuado o acompanhamento no desenvolvimento do projeto T2S (TARGET2Securities), uma plataforma única para liquidação de títulos em moeda do banco central, que
procura entre vários objetivos a harmonização financeira em toda a Europa com a respetiva redução
de custos.
Considerando a intenção de melhoria nas previsões diárias da tesouraria, que permita encontrar o
equilíbrio certo entre o valor apurado para pagamentos e recebimentos num prazo não superior a
dois dias, o IGCP acompanhou e analisou informação disponibilizada pelos sistemas de suporte à
atividade da tesouraria. Junto dos organismos institucionais contributivos com elevadas verbas para
a Tesouraria Central do Estado, interveio diretamente solicitando esclarecimentos adicionais que
permitissem aumentar o grau de eficiência na previsão.
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4.7 - CONTABILIDADE DA DÍVIDA PÚBLICA

No ano 2011, 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 2010, garantindo o seu envio à DGO e ao Tribunal de Contas.
Relativamente às operações associadas à dívida pública, realizadas do ano 2011, assegurou o
apuramento dos valores a requisitar ao Orçamento do Estado no que respeita a juros, amortização
e outros encargos da dívida pública.
Procedeu, ainda, à entrega do produto de empréstimos bem como dos impostos retidos sobre o
rendimento de pessoas singulares e coletivas.
Na afetação do produto de empréstimos, efetuaram-se alterações decorrentes dos empréstimos
recebidos no âmbito da ajuda financeira, tendo-se passado a utilizar duas novas classificações de
Receita do Estado (Passivos Financeiros) associadas a “Empréstimos a médio e longo prazo Resto do mundo - União Europeia” e “Empréstimos a médio e longo prazo - Países terceiros e
organizações internacionais”.
Ainda decorrente da ajuda financeira à República Portuguesa, definiram-se regras de contabilização
para os empréstimos obtidos, de acordo com as especificidades de cada tomador: Fundo Monetário
Internacional (FMI), European Financial Stability Facility (EFSF) e European Financial Stabilisation
Mechanism (EFSM).
Foi efetuado 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 param
a comercialização dos Certificados de Aforro e do Tesouro, através do acompanhamento diário da
respetiva conta corrente e do cálculo dos juros compensatórios devidos.
No final do ano 2011, deu-se inicio à participação no projeto de upgrade do Finance Kit com
reimplementação do Wallstreet Suite, na vertente da contabilização das operações inerentes à
gestão da dívida pública.
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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 2011, na Tesouraria do Estado com reflexo nas respetivas contas
orçamentais e de terceiros bem como o seu envio à Direção-Geral do Orçamento e ao Tribunal de
Contas, dentro dos prazos estabelecidos. Em meados de 2011, esta informação passou a ser,
também, reportada ao Banco de Portugal.
Aquando do encerramento do exercício económico de 2010, 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 atividade financeira da tesouraria, é
parte integrante da Conta Geral do Estado, na ótica da contabilidade da tesouraria deu-se
continuidade, no ano 2011, ao esforço de melhoria contínua do processo contabilístico.
Neste âmbito, introduziram-se alterações no modelo de contabilização, que conduziram à entrada
em produção de uma nova versão da aplicação de contabilidade, as quais se traduziram no
seguinte:


A conta contabilística associada à conta de liquidação no Banco de Portugal passou a ser
uma conta única, eliminando-se as contas distintas de pagamentos, recebimentos e por
balcão. Esta decisão decorreu do facto da Contabilidade da Tesouraria ter atingido um
elevado grau de automatismo, permitindo efetuar o controlo do saldo da conta do IGCP no
Banco de Portugal sem recurso ao seu desdobramento por natureza de operação;



Foram eliminados alguns registos contabilísticos adicionais cujo efeito deixou de ser
imprescindível;



As contas de regularização de cheques e transferências deixaram de apresentar o
desdobramento de acordo com o sistema de compensação envolvido.

O grau de automatismo obtido pela Contabilidade da Tesouraria veio garantir maior fiabilidade e
tempestividade da informação contabilística, possibilitando um apuramento rigoroso dos valores a
incluir na Conta Geral do Estado. Neste sentido, assegurou-se:


A conciliação da despesa orçamental com a DGO;



O controlo da devolução, à Entidade Contabilística Estado, dos saldos não utilizados pelos
organismos que aderiram ao RIGORE;



O controlo, com as entidades administradoras da receita (ex-DGCI e ex-DGAIEC), dos
valores cobrados, reembolsados e abatidos.
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Estes procedimentos implicaram a análise de cerca de 1100 contas.
O Plano de Contas da Tesouraria, durante o ano 2011, foi significativamente alterado em
consequência, principalmente, do elevado número de contas de clientes que foram abertas e
fechadas, conforme quadro seguinte:

CONTAS CONTABILÍSTICAS ABERTAS E ENCERRADAS EM 2011
Nº de contas
Natureza do movimento
Encerramento de
Contas

Contas
elementares

Abertura de Contas
Total

Contas não
elementares

Total

678

44

722

434

192

626

1,112

236

1,348

No decorrer do Projeto “Clientes, Aforronet e Homebanking – CAH”, foram desencadeadas diversas
atividades entre as quais se realça:


Elaboração do documento que possui a correspondência entre os produtos/transações que
foram definidos para o CAH e os códigos de movimentos que residem no SGT, de modo a
garantir que as operações com origem no CAH sejam contabilizadas no SGT;



Definição das regras de contabilização a utilizar no CAH (aplicação flexcube);



Revisão dos circuitos contabilísticos associados aos produtos que serão disponibilizados no
CAH a clientes particulares e institucionais;



Criação do Plano de Contas a utilizar no CAH (flexcube) que assenta na filosofia do Plano
de Contas do sistema bancário.

4.9 - CONTROLO DAS CAIXAS DO TESOURO
Prosseguimos com as operações de controlo das cobranças efetuadas pelas caixas do Tesouro
(Serviços de Finanças e Alfândegas) bem como os respetivos depósitos, cumprindo assim o regime
legal em vigor.
Ao longo do ano, continuaram a detetar-se alguns erros na transmissão das cobranças e dos
depósitos que podendo inviabilizar o controlo efetuado às caixas, necessitaram de um maior
acompanhamento por parte destes serviços.
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Salientamos que o número de erros diminui em 2011 relativamente a 2010 bem como o tempo de
resolução dos mesmos.
Mantivemos o procedimento de mensalmente extrairmos relatórios de reconciliações entre as
cobranças e os depósitos e, os erros detetados, foram comunicados atempadamente à DireçãoGeral dos Impostos, para que pudessem ser corrigidos 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

Manteve-se como orientação fundamental relativamente às certificações das contas de gerência, a
redução dos prazos de certificação das mesmas, mais especificamente das contas não anuais,
dando cumprimento ao regime legal em vigor. As certificações devem ser efetuadas num prazo
muito reduzido após a receção no IGCP. Em 85 por cento das situações esse objetivo foi atingido.
O incumprimento foi por razões alheias ao Instituto, tais como a existência de erros de cobrança e
ou os bancos não terem transmitidos os movimentos com os corretos códigos de transmissão, o
que em termos contabilísticos, podem originar movimentos incorretos na Contabilidade da
Tesouraria do Estado e consequentemente impossibilitar a certificação das contas de gerência nos
prazos estipulados.
Em termos anuais foram certificados cerca de 1700 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.

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.

37

Relatório de Atividades 2011

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 corretos, verificados os movimentos.
Prosseguimos ainda na efetivação de ações de controlo exaustivas sobre contas de OET
(especificamente contas de regularização e ou de passagem) tendo em vista determinar e justificar
os saldos existentes. Relativamente às contas “Bancos - Outros Valores a Regularizar” foi solicitado
o encerramento de 235 contas saldadas, em virtude das mesmas serem referentes a contas
bancárias já encerradas.

4.12 -

GESTÃO DO FRDP E FRV

O IGCP assegurou a gestão e o controlo do Fundo de Regularização da Dívida Pública (FRDP),
tendo procedido às aplicações definidas na Lei. A sua intervenção no mercado secundário
intensificou-se no ano 2011, através da aquisição e alienação de valores mobiliários representativos
de dívida pública, tendo sido transacionados os seguintes títulos e montantes:

TÍTULOS TRANSACIONADOS EM 2011 (EM VALOR NOMINAL)
em EUR

Natureza dos Títulos
Bilhetes do Tesouro
Obrigações do
Tesouro
Total

Aquisição de
Títulos

Alienação de
Títulos

1,698,306,943.00

1,638,122,916.00

111,188,541.00

40,000,000.00

1,809,495,484.00

1,678,122,916.00

Nestes valores encontram-se os bilhetes do Tesouro no valor de 1.500 milhões de euros, que o
Fundo adquiriu em 2010, destinados à colateralização dos contratos CSA – Bilateral e que foram
alienados antes da sua data de maturidade (2011) e substituídos por outros da mesma natureza,
cujo vencimento ocorrerá em 2012.
Ainda no âmbito das competências do IGCP, no que respeita ao FRDP, procedeu-se ao
levantamento das contas aforro que possuíam saldos em condições de serem considerados como
prescritos a favor destes Fundo, tendo sido regularizado o saldo de cerca de 830 contas.
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Iniciou-se no final do ano 2011, um projeto de alteração do modelo de contabilização das operações
do FRDP, com o objetivo de iniciar o processo de prestação de contas com base no POCP.
Procedeu igualmente à gestão do Fundo de Renda Vitalícia, garantindo o cumprimento dos
respetivos compromissos.
No âmbito da prestação de contas elaborou as contas de gerência dos fundos acima referidos, as
quais foram remetidas à Direção-Geral do Orçamento e ao Tribunal de Contas, dentro dos prazos
legais.

4.13 - ENTIDADE CONTABILÍSTICA DO ESTADO

Em 2011 mantém-se unicamente a ser processado no SIC (Sistema de Informação Contabilística) o
capítulo referente aos "Encargos da Divida".
Todos os restantes integram a Entidade Contabilística Estado e são processados diretamente no
site da Direção-Geral do Orçamento, através de um portal criado por esta que acede diretamente
aos seus serviços.

4.14 - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO E SISTEMA DE
INFORMAÇÃO

O ano de 2011 foi um ano de grande estabilidade dos principais sistemas de informação do IGCP,
assim como de toda a infraestrutura tecnológica de suporte à atividade do Organismo. Durante este
ano foi garantida a atualização e funcionamento da infraestrutura tecnológica do IGCP, a gestão dos
repositórios de dados e a manutenção dos sistemas aplicacionais.

Ao nível da Exploração de Sistemas e de Base de Dados
Relativamente à Exploração de Sistemas e de Base de Dados identificam-se como atividades mais
relevantes as seguintes:


Instalação e configuração, ao nível de sistema operativo e de base de dados, dos
equipamentos que vão suportar os ambientes de desenvolvimento, teste, qualidade e préprodução do Sistema de Clientes, Contas, Aforronet e Homebanking (CAH). Foram ainda
configurados diversos produtos ORACLE e TIBCO;
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Todos os ambientes foram configurados com soluções de alta disponibilidade;



De referir que, foram instalados diversos servidores de apoio ao sistema CAH,
nomeadamente, para transferência de ficheiros, balanceadores de carga, registo de casos e
resultados de teste e de instalação automática de aplicações;



No âmbito deste sistema foi, ainda, dado apoio na definição funcional dos módulos de
administração, gestão de acessos e usabilidade;



Instalação da aplicação iCAH, responsável pelo encaminhamento de todo o tipo de ficheiros
referentes a meios de pagamento, com base na relação conta/sistema residente,
nomeadamente do CAH;



Instalação e configuração dos equipamentos que vão suportar os ambientes de teste do
sistema Wall Street Suite (WSS);



Acompanhamento e apoio em tarefas relacionadas com a infraestrutura tecnológica do
projeto;



No âmbito da atualização da plataforma de Homebanking, foram atualizadas diversas
componentes da infraestrutura tecnológica de suporte, nomeadamente, os equipamentos de
processamentos “batch”, “Web Services”, expurgos, controlador de domínio e DNS;



Instalação e configuração de um novo servidor de base de dados (última release suportada
pelo fabricante), numa máquina virtual inserida na nova infraestrutura de virtualização do
IGCP;



Instalação e configuração dos equipamentos Reuters DACS e RDMS de suporte à
utilização dos Sistemas da Reuters, utilizando uma nova plataforma tecnológica;



Instalação e configuração da versão Swiftnet 7.0., da aplicação Swift;



Instalação de uma nova versão do sistema de gestão e registo de correspondência do
IGCP, com implementação de novos conetores e formulários, que irá permitir alargar a sua
utilização a todos os colaboradores do IGCP;



Instalação e configuração de um equipamento para suporte ao sistema de gestão de
inventário, service desk e gestão de contratos, como suporte às melhores práticas ITIL para
a gestão da prestação de serviços de tecnologias de informação;



No âmbito do projeto de Disaster Recovery do IGCP foi alargada a instalação de mais
Sistemas, no Centro de Dados externo, nomeadamente, a instalação de servidores de
máquinas virtuais, e da componente cliente dos Sistemas Finance Kit e Swift, de forma a
melhorar as condições de recuperação de desastre em caso de falha do polo técnico do
IGCP;



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;



Face à necessidade de um elevado número de ambientes de desenvolvimento, testes e
qualidade dos Sistemas do IGCP, foi continuado o projeto de virtualização de sistemas,
para melhor gestão dos mesmos, diminuição dos consumos energéticos e melhoria das
condições de segurança;
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Nesse sentido foi instalada uma nova solução de virtualização que vai permitir o controlo e
a gestão do ciclo de vida de uma infraestrutura de máquinas virtuais, com as capacidades
de tolerância a falhas de hardware e software, ciclos de downtime de hardware,
recuperação de desastres e as capacidades de flexibilidade, escalabilidade e poupanças
físicas associadas às modernas soluções de virtualização.

Ao nível do Desenvolvimento dos Sistemas de Informação
Quanto ao desenvolvimento dos Sistemas de Informação, destaca-se:


Relativamente ao novo Sistema de Contas, Clientes, AforroNet e Homebanking (CAH), no
âmbito da integração com todos os sistemas de pagamentos, criação de uma nova
aplicação, iCAH, responsável pelo encaminhamento de todo o tipo de ficheiros referentes a
meios de pagamento, com base na relação conta/sistema residente. Em sintonia com esta
nova aplicação, foram adaptados, no que diz respeito ao formato de comunicação, os
seguintes sistemas: Homebanking, SGTcc, SCTT, SCTM, SCTC,SEPT e TARGET2;



Desenvolvimento de uma nova versão dos sistemas Homebanking e SGTcc, resultante da
adaptação à existência do novo Sistema de Contas, Clientes, AforroNet e Homebanking
(CAH), quer a nível das funcionalidades On-Line, quer a nível dos processos batch,
incluindo o desenvolvimento de um novo processo de sincronização com o CAH,
relativamente à informação de contas, tanto na vertente de disponibilização, como na de
consumo;



Relativamente ao novo Sistema de Contas, Clientes, AforroNet e Homebanking (CAH), no
âmbito da migração, criação da Base de Dados SAL e desenvolvimento dos respetivos
processos de extração de dados, que garante a disponibilização, ao CAH, da informação
proveniente dos sistemas SPA, Aforronet, Homebanking e SGTcc;



Relativamente ao novo Sistema de Contas, Clientes, AforroNet e Homebanking (CAH), no
âmbito da integração, criação da Base de Dados SPA-CAH, que garante a disponibilização
da informação, ao CAH, numa base diária, mensal e anual, proveniente do sistema SPA.



Adaptação do sistema SPA de forma a passar a incluir os respetivos processos de extração
de dados;



Desenvolvimento da análise de impacto no SPA, da migração de Certificados do Tesouro
para o CAH;



Participação na definição da especificação funcional dos módulos que compõem o CAH,
nomeadamente, da componente de canais (Aforronet, Parceiros e Homebanking), da
componente Core (Clientes, Contas, Produtos e Serviços) e de todos os módulos de
Integração (com os restantes sistemas do IGCP e externos) e de Migração (de informação
de particulares e institucionais);
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Desenvolvimento e disponibilização em produção de uma nova versão do SEPT, refletindo
o conteúdo da versão 1.6. da SEPA-CT e respetivo On-Line;



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),
relativamente ao pagamento de juros, incluindo o cálculo, o registo e o pagamento dos
juros.


Ao nível das Comunicações, Segurança e Instalações
Relativamente às comunicações, segurança e instalações identificam-se como atividades mais
relevantes as seguintes:


Instalação e configuração das componentes de comunicação e segurança, dos ambientes
de desenvolvimento, teste, qualidade e pré-produção do sistema CAH;



Instalação e configuração das componentes de comunicação e segurança, do ambiente de
teste do sistema WSS;



Migração dos equipamentos de Firewall e de Proxy/Reverse proxy para versões mais
recentes, e instalação de novas plataformas de segurança e reformulação de algumas das
existentes;



Instalação e configuração de uma nova versão do sistema de gateway/filtro de correio
eletrónico, utilizando a tecnologia de virtual appliance, que garante maior segurança,
robustez e disponibilidade;



Apoio ao desenvolvimento e teste da solução de cerificação digital da componente de
Homebanking do sistema CAH;



Instalação de um novo sistema de ar condicionado vocacionado para o arrefecimento de
Centros de Dados. Foi, também, aumentado o tempo de autonomia da UPS de suporte aos
equipamentos do polo técnico;



Início da revisão e atualização das “Normas e Procedimentos de Segurança dos Sistemas
de Informação”, face às alterações tecnológicas implementadas, ao longo do ano.
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4.15 - ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS E AUDITORIA INTERNA

Foram prosseguidas, em 2011, as ações de elaboração e revisão dos procedimentos internos do
IGCP. No quadro que se apresenta de seguida, procedeu-se à sua sistematização:

Ref.ª

Descrição

Data de
Aprovação

Operação

NI 801

Gestão do Risco de Crédito - Anexos 1, 2 e 3 - Versão 6.1

06-Jan

Revisão

NI 405

Bases da Política de Pessoal - Versão 1.1

24-Mar

Revisão

NI 406

Remunerações e Promoções - Anexo 1 - Versão 1.4

24-Mar

Revisão

NI 407

Formação e Anexos 1,2,3 - Versão 2.0
Sistema de Comunicação Interna e Estrutura Documental e Anexos 1,2,3,4,5,6,7 e
8

24-Mar

Revisão

24-Mar

Revisão

19-Mai

Revisão

05-Ago

Revisão

NI 801

Delegação de Competências para Aquisição de Bens e Serviços - Versão 6.0
Delegação de Competências para as Operações de Gestão da Dívida e da
Tesouraria - Versão 3.2
Anexo 1 - Lista das Contrapartes para as Operações com Risco de Crédito - Versão
6.2

23-Set

Revisão

NI 306

Delegação de Poderes de Assinatura - Anexos I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX - Versão 2.7

13-Out

Revisão

NI 502

Política de Segurança – Equipamentos Portáteis e Anexo 1 - Versão 1.0

13-Out

Elaboração

NI 306

Anexo IV - Versão 2.8

27-Out

Revisão

NI 407

Anexo 3 - Ações de Formação – Avaliação Versão 2.1

25-Nov

Revisão

NP 809

Operações de Recompra e Anexo 1 - Versão 1.2

06-Jan

Revisão

NP 101

10-Fev

Revisão

NP 824

Antecipação de Fundos e Anexo 1 - Versão 2.0
Certificados Especiais de Dívida de Médio e Longo Prazo - CEDIM Anexos 1, 2 e 3Versão 1.0

24-Fev

Elaboração

NP 204

Receção, Encaminhamento e Compensação de Cheques - Versão 1.3

17-Mar

Revisão

NP 205

Gestão do Arquivo e Anexos 1,2,3,4,5,6,7 - Versão 1.0

17-Mar

Elaboração

NP 109

Abertura, Alteração e Encerramento de Contas no Plano de Contas da Tesouraria
e Anexos 1,2,3 e 4 - Versão 2.0

24-Mar

Revisão

NI 201
NI 304
NI 312
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Ref.ª

Descrição

Data de
Aprovação

Operação

NP 201

Sistema de Comunicação interna e Anexo 1 - Versão 4.0

24-Mar

Revisão

NP 206

Estrutura Documental – Controlo de Documentos e Registos - Versão 1.0

24-Mar

Elaboração

NP 812

Gestão de colateral - Versão 3.0

14-Abr

Revisão

NP 002

Não Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas e Anexo 1 e 2 - Versão 1.0

21-Abr

Elaboração

NP 001

Auditorias Internas e Anexos 1,2,3,4,5 e 6 - Versão 1.1

05-Mai

Revisão

NP 101

19-Mai

Revisão

NP 511

Antecipação de Fundos e Anexo 1 e 2 - Versão 2.1
Controlo sobre os bens/serviços adquiridos e Avaliação de Fornecedores - Versão
1.0

19-Mai

Elaboração

NP 813

Anexo 2 - Procedimentos do Sistema de Leilões - BT

28-Jun

Revisão

NP 815

07-Jul

Revisão

NP 124

Financiamento das Necessidades Intercalares de Tesouraria - Versão 2.0
Pagamentos e Recebimentos de Ordem Externa dos Organismos Clientes - Versão
2.0

07-Jul

Revisão

NP 003

Objetivos da Qualidade e Anexo 1 - Versão 1.0

21-Jul

Elaboração

NP 820

Operações Cambiais e Anexos 1,2 e 3 - Versão 1.1

05-Ago

Revisão

NP 825

Financiamento da República Portuguesa através do fundo Monetário Internacional
e Anexos 1,2 e 3- Versão 1.0

05-Ago

Elaboração

NP 812

Gestão do Colateral - Versão 3.1

11-Ago

Revisão

NP 002

Anexo 1 - Relatório de Não Conformidade e Ação Corretiva/Preventiva - Versão 1.1

08-Set

Revisão

NP 003

Anexo 1 - Matrizes de Monitorização dos Processos - Versão 1.1

08-Set

Revisão
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Data de
Aprovação

Operação

08-Set

Revisão

22-Set

Revisão

06-Out

Elaboração

13-Out

Revisão

13-Out

Revisão

Auditoria Interna e Anexos 4,5 e 6 - Versão 1.2
Estrutura Documental – Controlo de Documentos e Registos - Versão
1.1

25-Nov

Revisão

25-Nov

Revisão

Manual de Procedimentos do SGT e Anexo 1 - Versão 1.1
Manual de Procedimentos do NEM e Anexos 1,2,3,4,5,6 e 7 - Versão
1.1

17-Mar

Revisão

13-Out

Revisão

01-Jul

Elaboração

Ref.ª

Descrição
Operações com Derivados no Mercado OTC e Anexos 1,2,3,4 e 5 Versão 1.2
Anexo 1 - Ficha Técnica - Versão 2.2 e Anexo 2 - Ficha Técnica - Versão
1.1

NP 817
NP 101

Financiamento da República Portuguesa através do European Financial
Stability Facility e do European Financial Stabilisation Mechanism e
Anexos 1,2 e 3 - Versão 1.0
Controlo de Contas das Caixas da DGCI – Serviços de Finanças - Versão
1.1
Certificação das Contas de Gerência dos Serviços de Finanças e Anexo
1 - Versão 1.1

NP 826
NP 107
NP 108
NP 001
NP 206
MP.08.SGT
MP.05.NEM
MU_ASI_ServiceDesk

ServiceDesk Versão 1.0

Foram realizadas quatro Auditorias Internas em 2011:


Auditoria aos processos relativos à Conferência e Certificação das Contas de Gerência das
Caixas da DGCI e Controlo das Caixas do Tesouro;



Auditoria ao processo de Gestão de Colateral;



Auditoria de controlo dos registos contabilísticos efetuados pelo SOC relativos às operações
relacionadas com o financiamento do FMI;



Auditoria interna ao Sistema de Gestão da Qualidade.

Destas auditorias resultou um conjunto de constatações e de recomendações descritas nos
respetivos relatórios de auditoria, originando a elaboração de planos de ação conducentes à
implementação de medidas corretivas e à revisão do normativo interno.

Ação de Controlo Realizada pelo Tribunal de Contas
Por ter sido celebrado um empréstimo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), inserido nas
medidas de assistência financeira a Portugal, com ocorrência do primeiro desembolso em maio de
2011, o Tribunal de Contas realizou em agosto deste ano um controlo junto do IGCP sobre a gestão
e utilização daquele desembolso, com relevância para o sistema de controlo interno do Instituto
aplicável e às operações a ele associadas.
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Esta ação de controlo teve como objetivos: identificar os procedimentos de controlo interno que se
encontravam instituídos no IGCP à data da realização das transações decorrentes do primeiro
desembolso efetuado pelo FMI e verificar, por amostragem, se tais procedimentos foram
respeitados na realização dessas transações e verificar também em que medida o normativo e
controlos internos do IGCP – entretanto reforçados na sequência da missão da Safeguards
Assessment of Funds do FMI em junho de 2011 – acolheram as orientações, recomendações ou
guidelines formuladas pelo FMI. A verificação realizada permitiu concluir que foram respeitados os
procedimentos de controlo interno que se encontravam em vigor e que o sistema de controlo interno
do IGCP, no que respeita às operações relacionadas com o financiamento da República Portuguesa
pelo FMI, passou a incorporar desde o princípio de agosto, as guidelines formuladas pelo FMI.

4.16 - REPORTS E PREVISÕES

Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF)
O PAEF assinado pelo Governo português com a Comissão Europeia, Banco Central Europeu e
Fundo Monetário Internacional teve um impacto significativo na atividade core do IGCP.
O IGCP esteve desde o início envolvido na discussão do programa, oferecendo inputs importantes,
sobretudo relacionados com as previsões das necessidades de financiamento da República e com a
perspetiva de evolução do mercado de dívida.
O IGCP tem também participado de forma regular nas reuniões de avaliação trimestral do
Programa, fornecendo informação sobre as condições de financiamento da República, e
contribuindo nomeadamente para a definição dos critérios de performance da dívida pública.
Para além disso, o IGCP tem mantido um contacto regular com as instituições que suportam o
Programa, sobretudo fornecendo informação sobre a execução do programa de financiamento e a
evolução das condições do mercado de dívida pública portuguesa. Em particular, o IGCP é
responsável pelo envio regular de previsões das necessidades e fontes de financiamento do
Estado, e do respetivo saldo de disponibilidades de Tesouraria, para os meses seguintes.

Reporte regular de informação estatística
O maior interesse pela evolução da dívida pública refletiu-se de forma notória nos pedidos de
informação estatística recebidos. Com efeito, para além da estatísticas enviadas de forma regular
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ao Banco de Portugal, INE, e outros organismos do Ministério das Finanças, o IGCP passou a
reportar de forma regular dados relativos ao stock e fluxos de dívida pública, tanto às instituições
internacionais, como a outras entidades nacionais, como a UTAO, a CMVM, o Tribunal de Contas, e
a ESAME.

Comunicação com as agências de rating
O ano de 2011 foi também pródigo em várias alterações de rating da República portuguesa por
parte das agências de notação financeira. Neste contexto, o IGCP foi chamado a intervir em
diversas ocasiões, fornecendo informação sobre a execução do programa de financiamento da
República e das condições do mercado de dívida pública, bem como sobre a implementação das
reformas em curso.

Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da Região Autónoma da Madeira
(RAM)
No final de 2011 a RAM solicitou a ajuda financeira ao Estado português. Tal como no pedido de
ajuda internacional de Portugal, o IGCP esteve também envolvido desde o início no Grupo de
Trabalho que preparou o Programa de Ajustamento Financeiro da RAM, contribuindo sobretudo
para a definição da metodologia de controlo do serviço da dívida (nomeadamente através da
aplicação do princípio da unidade de Tesouraria). O IGCP ficará responsável por garantir o
financiamento necessário à cobertura das necessidades da RAM autorizadas pelo Programa, bem
como pela gestão da sua carteira de derivados.

4.17 - ENQUADRAMENTO JURÍDICO

A atividade jurídica no ano de 2011 caracterizou-se pelo acompanhamento técnico da generalidade
das atribuições que integram o objeto do IGCP, destacando-se:


No que respeita à gestão da Tesouraria, o acompanhamento do desenvolvimento do CAH Sistema de Clientes, Contas, AforroNet e Homebanking;
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No que respeita à gestão do endividamento público direto do Estado, a assessoria à
ultimação dos contratos e demais documentação integrantes do Programa de Assistência
Internacional a Portugal, os quais tiveram como contrapartes o Fundo Monetário
Internacional, o European Financial Stability Facility (EFSF) e o European Financial
Stabilisation Mechanism (EFSM)

No desempenho das atribuições comummente cometidas à Área Jurídica, a gestão do contencioso,
as negociações do novo ISDA-Credit Support Annex/bilateral para as operações de derivados
financeiros e os procedimentos de contratação pública, em especial o relativo ao upgrade do
Wallstreet Suite - plataforma tecnológica de suporte, acompanhamento e gestão quer das
operações de financiamento e gestão de dívida pública, quer das operações de aplicação de
excedentes da Tesouraria realizadas pelo Instituto – assumiram principal relevância.
Durante todo o ano de 2011, a Área Jurídica acompanhou igualmente um dos principais “dossiers”
em debate no contexto da crise europeia de dívida soberana, a saber o relativo à estabilização dum
acervo de cláusulas a introduzir na documentação das emissões de dívida pública soberana no
espaço EURO a partir de 2013, aptas à facilitação de procedimentos de alteração das condições
contratuais iniciais das emissões (as comummente designadas Cláusulas de Ação Coletiva -vulgo
CACs ).
2

Esta tarefa foi desempenhada no âmbito do Comité da União Europeia designado por EFC SubCommittee on EU Sovereign Debt Markets (ESDM).

4.18 - ARQUIVOS, DOCUMENTAÇÃO E CONTEÚDOS

Arquivo
Ao nível do Arquivo e Documentação, 2011 foi o ano de finalização de alguns processos que
vinham de anos anteriores:


Centralização do Arquivo do IGCP nas novas instalações, processo complexo ao nível da
logística e da organização, tenho a sua conclusão terminado com êxito no 1,º semestre
2011;

2

Economic and Financial Committee
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O Concurso lançado em 2010 para a microfilmagem das séries Processos Ordinário,
Sumários e Sumaríssimos (entre 1936 e 2006), foi revogado por incapacidade do
fornecedor;



Abertura de procedimento para aquisição do fornecimento de serviços de microfilmagem
das séries documentais Processos Ordinários (1936) e Processos (2005-2006) num total de
1.000.000 (um milhão) de documentos;



Com a entrada em vigor da NP 205 em março de 2011, Gestão de Arquivo, o IGCP ficou
dotado de um instrumento importante a nível da gestão documental, ou seja, por um lado
define a os circuitos documentais, por outro estabeleceu o Plano de Classificação,
permitindo gerir e organizar a nível intelectual e também físico toda a documentação
produzida no instituto estabelecendo o ciclo de vida documental.

Para além dos processos de desmaterialização de documentos que algumas Unidades de
Estrutura já haviam iniciados, reforçou-se este vetor (a documentação produzida pelo SCC e de
apoio às caixas do Tesouro e às certificações das Contas de Gerência, bem como ao controlo das
contas de OET é mantida em arquivo informático, produzindo-se assim cerca de 30.000 ficheiros) e
foram associadas mais 3 Unidade de Estrutura que deverão ter o processo de arquivo informático
implementado em 2012.

Arquivo Informático
A utilização do arquivo informático foi alargada no ano 2011 também aos extratos bancários
remetidos pelos serviços de finanças. Assim toda a documentação produzida pelo SCC e de apoio
às caixas do Tesouro e às certificações das Contas de Gerência, bem como ao controlo das contas
de OET é mantida em arquivo informático, produzindo-se assim cerca de 30.000 ficheiros.
Tendo em consideração o património que o IGCP herdou da extinta Junta do Crédito Público, em
especial documentação referente às nacionalizações de 1975, deu-se início ao processo de
inventariação das séries documentais, visto que ocorreram algumas consultas por doutorandos;
O Arquivo

durante 2011 incorporou 619 unidades de instalação repartidas por 8 Unidades de

Estrutura (48 por cento das U.Es do IGCP) e 1262 Processos provenientes do SDR, respondendo
a 167 pedidos de documentos em suporte papel (as consultas feitas aos microfilmes não são
registadas).

Comunicação e Informação
Durante 2011 foram iniciadas as adaptações ao programa de gestão de correspondência, prevendose que a sua conclusão ocorra no 1,º semestre de 2012 e desta forma se dê início a um processo
mais eficiente.
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Edições
A edição do Relatório de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública de 2010 passou apenas a estar
disponível no sítio do IGCP na Internet não tendo ocorrido qualquer distribuição (investidores e
institucionais) como acontecia em anos anteriores.

INTERNET
A Resolução do Conselho de Ministros 8/2011 de 9 de dezembro de 2010 no n.º 1, determina “...
que, a partir de 1 de janeiro de 2012, o Governo e todos os serviços, organismos e entidades
sujeitos aos poderes de direção, superintendência e tutela do Governo aplicam a grafia do Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa, aprovado pela Resolução da Assembleia da República n.º 26/91
e ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 43/91, ambos de 23 de agosto...”, o que
obrigou a que a Página do IGCP na Internet fosse adaptada à grafia do Acordo.
A página do

IGCP durante 2011 teve 703.976 visitas, o que dá uma média diária de 1928

consultas, realçando os relatórios semestrais que os dias de maior consulta correspondem aos da
disponibilização das taxas de juro dos certificados quer de Aforro, quer do Tesouro, bem como as
Palavra-chave/STRING DE PESQUISA/TAG de maior pesquisa correspondem igualmente aos dois
tipos de certificados que o IGCP disponibiliza ao mercado de retalho.

ACESSOS À INTERNET
Semestre - Ano

Acessos

1.º SEM/2010

252786

2.º SEM/2010

330127

1.º SEM/2011

417078

2.º SEM/2011

286898

Total

582913
703976

Analisando os registos de 2011 e comparando-os com os de 2010, verifica-se um crescimento de
20,76 por cento de acessos à pagina do Instituto em 2011, com especial destaque para o 1.º
semestre, 417.078 acessos, o que equivale a 59,29 por cento dos acessos de todo o ano.
A página foi sofrendo alterações consoante as necessidades que se vão revelando, uma, como se
registou acima, diz respeito ao Acordo Ortográfico, mas outra existiram de igual importância,
adaptar os simuladores à nova taxa liberatória, criar a área da Qualidade (dentro do processo
certificação), bem como inserir dados que a publicação de nova legislação obriga.
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INTRANET
Instrumento de grande importância para o Instituto, permite a centralização

da maioria da

informação transversal ao IGCP e é igualmente um excelente veículo de difusão, como pode ser
constatado pelo dados que se apresentam nos relatórios semestrais e que em síntese, para 2011,
existe uma média de 400 consultas por dia por mês o que equivale a uma média de 55 utilizadores
por dia por mês.
Para além da informação definida/residente, tem a mesmo sido um excelente auxiliar na criação de
team sites para os novos projetos que o Instituto tem em desenvolvimento, mais concretamente o
CAH – Sistema de Clientes, Contas, Aforronet e Homebanking e o Upgrade do WALLSTREET
SUITE (VERSÃO 7).

Portal do Cidadão
O Portal do Cidadão, como a designação indica, é um Portal, um sítio na Internet em que é
disponibilizada um conjunto de informação aos cidadãos e onde o IGCP está incluído.

Durante 2010 foi dado início a um novo processo do Portal do Cidadão, alterando a filosofia de
apresentação da informação, o que obrigou o Instituto a elaborar novos textos que se
enquadrassem nos atuais princípios, esse processo decorreu

em 2011 e presentemente a

informação disponibilizada encontra-se de acordo com as novas diretrizes.

4.19 - MEDIDAS DE CONTROLO DE CUSTOS/INDICADORES RELEVANTES

No que respeita às medidas de controlo de custos, dá-se relevo a:


Faturação dos serviços prestados pelo IGCP na sua atividade bancária, aos vários
organismos do Estado sujeitos à unidade de tesouraria, designadamente o aluguer e
utilização de TPA, encargos com DUC, pagamentos e serviços multibanco e encargos com
certificação digital;



O IGCP participa nos procedimentos efetuados pela Unidade Ministerial de Compras do
Ministério das Finanças, tendo-se verificado preços mais vantajosos nas aquisições
efetuadas, tais como material informático, consumíveis de secretaria, produtos de limpeza e
higiene, serviços de limpeza, seguros, entre outros procedimentos;



Relativamente aos gastos com as centrais telefónicas verifica-se tendência para decréscimo
dos custos.
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Custos com Água
Anos

2007

Meses

2007

2008
2008

Jan
Fev

- €
336,00 €

Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov

- €
382,00 €
- €
204,00 €
- €
426,00 €
- €
454,00 €
- €

€
465,00 €
€
461,00 €
219,00 €
1.073,00 €
309,00 €
322,00 €
324,00 €
273,00 €
324,00 €

Dez

226,00 €

252,00 €

2.028,00 €

4.023,00 €

Total

2009
variação
%

2010
variação
%

valor

valor

2011
variação
%

38,39%

333,00 €
333,00 €

-28,39%

332,79 €
332,79 €

-0,06%

20,68%
425,98%
-24,41%
-39,87%

305,00 €
338,00 €
326,00 €
60,00 €
327,00 €
340,00 €
343,00 €
333,00 €
344,00 €

-26,68%
48,86%
-94,41%
5,83%
5,59%
5,86%
21,98%
6,17%

305,15 €
338,15 €
326,47 €
59,85 €
327,02 €
339,97 €
343,25 €
332,84 €
344,30 €

11,50%

109,00 €

-56,75%

3.304,00 €

valor

0,04%
0,14%
-0,25%
0,01%
-0,01%
0,07%
-0,05%
0,09%

325,04 €
289,40 €
€
590,75 €
698,70 €
218,79 €
414,62 €
165,00 €
25,41 €
596,43 €
20,43 €

-2,33%
-13,04%
100,00%
74,70%
114,02%
265,56%
26,79%
-51,47%
-92,60%
79,19%
-94,07%

108,64 €

-0,33%

616,11 €

467,11%

3.491,22 €

6%

3.960,68 €

Gastos c/ água
1.200,00 €
1.000,00 €
2007

800,00 €

2008

600,00 €

2009

400,00 €

2010

200,00 €

2011

- €
Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Jul

Ago Set Out Nov Dez
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Custos com eletricidade
Anos

2007

2008

2009

2010

2011

Meses

valor

valor

valor

valor

valor

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov

1.702,00 €
1.716,00 €
1.238,00 €
2.172,00 €
1.803,00 €
1.835,00 €
1.632,00 €
1.780,00 €
2.348,00 €
2.600,00 €
2.822,00 €

929,00 €
4.961,00 €
2.824,00 €
2.784,00 €
3.212,00 €
3.272,00 €
2.388,00 €
3.385,00 €
2.864,00 €
2.956,00 €
2.957,00 €

3.326,00 €
3.192,00 €
3.326,00 €
4.312,00 €
3.191,00 €
3.572,00 €
3.058,00 €
2.734,00 €
3.929,00 €
3.397,00 €
4.477,00 €

3.767,00 €
3.991,00 €
3.195,00 €
3.223,00 €
3.996,00 €
3.709,00 €
2.762,00 €
3.649,00 €
3.491,00 €
3.844,00 €
3.503,00 €

3.731,17 €
4.049,56 €
3.000,00 €
4.167,59 €
3.096,77 €
5.137,81 €
3.455,63 €
4.577,39 €
4.299,80 €
5.321,18 €
4.635,10 €

Dez

2.822,00 €

3.492,00 €

3.676,00 €

3.799,00 €

5.299,58 €

24.470,00 €

36.024,00 €

42.190,00 €

42.930,00 €

50.771,58 €

Total

Gastos com Eletricidade
6.000,00 €
5.000,00 €
2007

4.000,00 €

2008

3.000,00 €

2009
2010

2.000,00 €

2011

1.000,00 €
- €
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

O aumento dos custos com a eletricidade devem-se nomeadamente ao aumento do IVA (a partir
de outubro) e à presença de consultores (cerca de 20) que têm um horário de trabalho prolongado.
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Tratamento de correspondência

Correio recebido

Anos

Quantidades

2007

24.660

2008

39.100

2009

33.252

2010

34.164

2011

33.659

Correio Recebido
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000

Correio Recebido

20.000
15.000
10.000
5.000
0
2007

2008

2009

2010

2011
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O correio expedido teve a seguinte evolução:

Correio expedido
70.000
60.000
50.000
Quantidade

40.000

valor

30.000
20.000
10.000
0
2007

2008

2009

2010

2011

EVOLUÇÃO
Anos

2007

2008

Quantidade
Valor

41.019
23.056 €

54.527
22.979 €

Variação
%
132,93%
-0,33%

2009

Variação
%

2010

65.780
27.934 €

120,64%
121,56%

45.267
19.922 €

Variação
%
-31,18%
-28,68%

2011
38.779
14.909 €

Variação
%
-14,33%
-25,16%

Faturação
A faturação efetuada sofreu um ligeiro decréscimo durante o ano 2011, no entanto o total dos
valores faturados aumentou significativamente.

Anos

Receita Cobrada

2009
2010

€ 734.156,39
€1.962.018,67

2011

€ 2.270.275,21
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Receita Cobrada
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
Receita cobrada

1.000.000,00 €
500.000,00 €
- €
2009

2010

2011

Relativamentea aos custos com as centrais telefónicas mantêm-sea sua tendência de descida. Esta
variação negativa acentuou-se a partir de 2010 aquando da subsituição da operadora PT
Comunicações para a PT Prime.

Anos

2007

2008

2009

2010

2011

Jan

1.104,00 €

1.904,00 €

698,00 €

698,49 €

857,75 €

Fev

1.371,00 €

2.322,00 €

864,00 €

864,09 €

871,49 €

Mar

1.272,00 €

2.158,00 €

812,00 €

811,97 €

821,52 €

Abr

1.343,00 €

2.051,00 €

977,00 €

977,14 €

802,50 €

Mai

1.337,00 €

2.427,00 €

846,00 €

846,00 €

736,98 €

Jun

1.308,00 €

1.599,00 €

907,00 €

907,44 €

909,88 €

Jul

1.432,00 €

1.854,00 €

804,00 €

804,33 €

727,85 €

Ago

1.488,00 €

1.146,00 €

722,00 €

721,62 €

728,21 €

Set

1.817,00 €

1.433,00 €

697,00 €

696,57 €

717,92 €

Out

2.267,00 €

1.762,00 €

830,00 €

830,29 €

789,71 €

Nov

2.212,00 €

1.790,00 €

851,00 €

851,50 €

743,82 €

Dez

1.959,00 €

1.847,00 €

908,00 €

908,22 €

925,02 €

18.911,00 €

22.294,00 €

18.700,00 €

9.918,00 €

9.632,63 €

Meses

Total
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Gastos C/ Centrais Telefonicas
3.000,00 €
2.500,00 €
2007

2.000,00 €

2008

1.500,00 €

2009
2010

1.000,00 €

2011

500,00 €
- €
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

4.20 - OUTRAS ATIVIDADES
Programa Integrado de Cooperação e Assistência Técnica em Finanças Públicas
(PICATFin)
Durante o ano 2011 não foi solicitada a este Instituto qualquer missão no âmbito do PICATFin. .
Prevendo-se que em 2012, ano nem que termina o acordo de cooperação sejam intensificadas as
missões.

Controller Financeiro de projetos cofinanciados
Durante o ano 2011 continuou a existir um único projeto cofinanciado pelo Quadro de Referência
Estratégico Nacional (QREN), para o qual foi solicitada a reprogramação financeira e temporal,
dado no final do ano termos solicitados o último reembolso de fundos e esgotado a totalidade dos
fundos a solicitar. Aguardamos ainda pela disponibilização das verbas afetas a este reembolso que
no entanto ascendem somente a cerca de € 90.000,00. Relativamente à reprogramação solicitada,
embora em termos temporais o pedido tenha sido aceite foi indeferido em termos financeiros.

Tratamento de Informação Sobre Contas Bancárias dos Clientes
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.
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5. RECURSOS HUMANOS E FORMAÇÃO
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5.1 - RECURSOS HUMANOS

Em 31 de dezembro de 2011 o IGCP tinha ao seu serviço, excluindo os corpos sociais, 103
trabalhadores, menos 1 colaborador do que no final de 2010.

Anos

N.º efetivos

2007

106

2008

110

2009

111

2010

104

2011

103

N.º efectivos
112
110
E
f
e
t
i
v
o
s

108
106
104
102
100
98
2007

2008

2009

2010

2011

Anos

Embora tivesse havido uma redução de 7 empregados de 2010 para 2011, tendo saído 3
coordenadores (um por aposentação e dois por requisição), 2 técnicos e 2 administrativos foram
admitidos 5 técnicos e 1 administrativo.
No corrente ano, dois técnicos foram nomeados coordenadores, em virtude do seu bom
3
desempenho profissional e da necessidade de substituir os anteriores coordenadores .
Dos 48 funcionários provenientes da DGTF, que celebraram com este Instituto “Acordos de
Cedência Especial”, permanecem no final de 2011, 23 funcionários com esse estatuto.

3

Um é membro do Governo e outro exerce funções de assessor num gabinete de um membro do Governo.
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O nível etário médio manteve-se nos 46 anos.
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.

5.2 - FORMAÇÃO

Com a entrada em vigor em 24 de março de 2011 da versão 2.0 da NI 407 (Formação), foi
determinado no capítulo III Formação, na alínea o) que “Até ao final do 1º trimestre de cada ano, o
GA-Doc procede à elaboração de um relatório de avaliação da formação realizada no ano anterior”.
Os quadro que se apresentam, retirados do Relatório de Avaliação de Formação de 2011, permitem
ter uma visão global das diversas componentes da formação do IGCP em 2011.

AÇÕES PREVISTAS

75

AÇÕES REALIZADAS

78

AÇÕES NOVAS

3

NÚMERO DE PARTICIPANTES
NAS AÇÕES DE FORMAÇÃO

78

DIAS DE FORMAÇÃO

167,5

HORAS DE FORMAÇÃO

1049

U.E. ENVOLVIDAS

13

AÇOES COM
COORDENADORES

16

AÇOES COM TÉCNICOS

49

AÇOES COM
ADMINISTRATIVOS

13

CUSTO TOTAL

54.004,10 €
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Ações

N.º

In house

63

Off site - Portugal

11

Off site - estrangeiro

4

Número de
Ações

Categoria

Horas de
Formação

Comportamental

0

0

Técncia

5

86

Técncia-Operacional

57

678

Informática

16

280

EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO 2011

450

n.º de horas de formação

900

n.º de ações

60
57
54
51
48
45
42
39
36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0

0
COMPORTAMENTAL

TÉCNICA

TÉCNICA-OPERACIONAL INFORMÁTICA

Tipo de Formação
n.º de ações

n.º de horas de formação
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AVALIAÇÃO QUALITATIVA FA FORMAÇÃO
Ações de Formação - Avaliação (NI 407 V.2.0 – Anexo 3)

DADOS GERAIS

N.º

%

AÇÕES

78

100

AÇÃO ANTES DA N.I 407 V2.0

8

10,26

AÇÕES QUE NÃO REQUEREM PREENCIMENTO DO ANEXO 3 DA NI 407

46

58,97

AÇÕES QUE REQUEREM PREENCIMENTO DO ANEXO 3 DA NI 407

24

30,77

AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO

N.º

MUITO

POUCO

NADA

N.º

%

N.º

%

N.º

%

3.1 - Aplicação prática dessa ação nas funções que exerce?

22

91,67

2

8,33

0

0

3.2 - Os temas abordados contribuíram para
aumentar os seus conhecimentos?

19

79,17

5

20,83

0

0

* 6.1 - Aplicação prática dessa ação nas funções
exercidas pelo colaborador?

17

70,83

1

4,17

0

0

* 6.2 - Considera que a ação de formação foi eficaz?

16

66,67

2

8,33

0

0

AÇÕES QUE REQUEREM PREENCIMENTO DO ANEXO 3 DA NI 407

24

* - Existem fichas que os superiores hierárquicos não
preencheram o campo 6.1 e 6.2

Das 78 ações de formação realizadas em 2011, estavam previstas 75, tendo no entanto ocorrido
mais 3, ou sejam um aumento de 4 por cento e todas na vertente técnica.

Dos 104 colaboradores do Instituto ao longo de 2011, 75 por cento frequentaram ações de
formação, num total de 1.049 horas, ou seja cada formando em média esteve 13,44 horas em
formação, tendo a mesma ocorrido em 167,5 dias.

As ações contaram com a presença de 16 coordenadores, 49 técnicos e 13 administrativos (há que
considerar que o mesmo colaborador frequentou mais que uma ação), o que em termos relativos,
114 por cento dos coordenadores, 119 por cento dos técnicos e 27,65 dos administrativos
frequentaram ações de formação.

Numa apreciação com uma vertente qualitativa, 91,67 por cento dos formandos qualificaram como
MUITO a Aplicação prática dessa ação nas funções que exerce e 8,33 por cento classificaram com
POUCO.
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Para o ponto 3.1 do mesmo anexo, em que se solicita a avaliação aos temas abordados e se os
mesmos contribuíram para aumentar os conhecimentos, 79,17 por cento avaliaram com MUITO e
20,83 por cento avaliou com POUCO.
A avaliação feita pelos Coordenadores, 6.1 - Aplicação prática dessa ação nas funções exercidas
pelo colaborador? e 6.2 - Considera que a ação de formação

foi eficaz?, nem todos os

responsáveis hierárquicos preencheram estes campos, o que traduz uma realidade com alguma
carência de dados. Para o ponto 6.1, 70,83 por cento valorizaram a ação com MUITO e 4,17 por
cento com POUCO, já no ponto 6.2, 66,67 por cento valorizam a ação com MUITO e 8,33 com
POUCO.
Conclui-se destes dados que as avaliações na visão global têm nota positiva, mas se forem
analisados os quadros dos diferentes tipos de formação que se apresentaram no Relatório da
Avaliação da Formação em 2011, a avaliação é igualmente positiva, ou seja, na Técnica o
MUITO varia entre os 60 e os 100 por cento, a Técnico-Operacional entre os 66,67 e os 88, 89 por
cento e a ações a nível Informático atingem os 100 por cento.
A formação ao ano de 2011 desenvolveu-se à volta do Projeto da Qualidade, do Wallstreet
SuiteBusiness Upgrade training from 6,5 to 7,4 e no âmbito dos Programas e Sistemas que
foram adquiridos pela ASI o que originou que 80,76 por cento da formação tivesse ocorrido in
house/IGCP e apenas 19,23 por cento off site e desta, 5.12 por cento fora de Portugal.
As ações distribuem-se da seguinte forma, Técnico-Operacionais 73,07 por cento, enquanto 20,51
por cento foram alocadas à Informática e 6,41 por cento as ações de caráter técnico, registando-se
que em 2011 não ocorreram ações a nível comportamental.
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6. RECURSOS FINANCEIROS
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6.1 – RECURSOS FINANCEIROS
Em 31 de Dezembro de 2011 o IGCP apresentava um imobilizado bruto corpóreo de 7.645 mil
euros. Relativamente ao valor de 2010, 6.929 mil euros, o imobilizado teve um acréscimo de 10 por
cento, em resultado dos investimentos em curso com sistemas informáticos de Gestão da Dívida
Pública e Gestão da Tesouraria do Estado.
O imobilizado financeiro relativo à participação no capital da MTS Portugal SA, manteve-se em
93.749 euros.
Os custos registados em 2011, contabilizados na perspetiva Plano Oficial de Contabilidade Pública
(POCP), ascenderam a 24.828 mil euros, respeitando 4.502 mil euros a encargos com pessoal e
encargos sociais, 19.367 mil euros a fornecimentos e serviços adquiridos a terceiros e 940 mil euros
a amortizações de imobilizado. Da rubrica de fornecimentos e serviços de terceiros destacam-se os
encargos com a cobrança de receitas “DUCs” (15.266 mil euros), o arrendamento de instalações
(486 mil euros), a assistência técnica e conservação de bens (360 mil euros), os custos relativos a
serviços de informação de mercado (308 mil euros) e comunicações (110 mil euros).
A receita contabilizada a título de vendas e prestação de serviços, no montante de 17.170.275,21€,
é proveniente, da comissão de gestão anual fixada em 14.900.000€ 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 2.270.275,21 euros de receitas
diversas de que se destaca o aluguer de TPA´s serviços de Multibanco, informações prestadas a
solicitadores e os emolumentos cobrados pelo Serviço de Dívida de Retalho (SDR).
No Programa de Investimento de Despesas de Desenvolvimento da Administração Central
(PIDDAC), no corrente ano houve receitas no valor de 903.773,71 euros e despesas de 903.773,00
euros, a diferença foi devolvida ao Tesouro.
As receitas totais (incluindo PIDDAC) foram de 33.418.283,01 euros e as despesas totais (incluindo
PIDDAC) foram de 25.559.669,31 euros.
Do saldo do exercício apurado, transitará para o orçamento de 2012, o montante de 7.858.612,99
euros, sobre o qual será solicitado um crédito especial de igual montante, para fazer face a
investimentos em sistemas informáticos para gestão da dívida e da tesouraria do Estado.
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SIGLAS
ADC

A uto ridade da Co nco rrência

IM T T

Instituto da M o bilidade e do s Transpo rtes Terrestres,I.P

A D SE

Direcção Geral de P ro tecção So cial ao s trabalhado res em funçõ es públicas

IN E

Instituto Nacio nal de Estatística

ANP C -

A uto ridade Nacio nal de P ro tecção Civil

IR C

Impo sto so bre o Rendimento das P esso as Co lectivas

A N SR

A uto ridade Nacio nal de Segurança Ro do viária

IR N

Instituto do s Registo e No tariado

AP A

A gência P o rtuguesa do A mbiente

IR S

Impo sto so bre o Rendimento de pesso as Singulares

ARS

A dministração Regio nal de Saúde

IS D A

Internatio nal Swaps and Derivatives A sso ciatio n

AT

A uto ridade Tributária e A duaneira

IS P

Instituto de Seguro s de P o rtugal

BAS

B lo o mberg A uctio n System

IV A

Impo sto so bre o valo r acrescentado

CAF

Certificado s de A fo rro

IV P P

Instituto de P aleo nto lo gia de Vertebrado s e P aleo antro po lo gia

CAH

Sistema de Clientes, Co ntas, A fo rro net e Ho mebanking

IV Q

Internatio nal Vo catio nal Qualificatio n

CDCO

Certificado Digital de Co labo rado r do Organismo

IV V

Instituto da Vinha e do Vinho

C E D IC

Certificado s Especiais de Dívida P ública

LN E C

Labo rató rio Nacio nal de Engenharia Civil;

C EP R A

Centro de Fo rmação P ro fissio nal da Reparação A uto mó vel;

M oU

M emo randum o f understanding

C GE

Co nta Geral do Estado

M TS

Sistema Euro peu de Transacçõ es Electró nicas para B enchmarks da Dívida P ública

C M VM

Co missão do M ercado de Valo res M o biliário s

N EM

Núcleo de Emissõ es e M ercado s

CTT

Co rreio s de P o rtugal

N IB

Número de Identificação B ancária

C VM

Central de Valo res M o biliário s

N SM

Núcleo da Sala de M ercado s

D G A IE C

Direcção -Geral das A lfândegas e Impo sto s Especiais so bre o Co nsumo

OET

Operaçõ es Específicas do Teso uro

D GC I

Direcção -Geral do s Impo sto s

OT

Obrigaçõ es do Teso uro

D GO

Direcção -Geral do Orçamento

P A EF

P ro grama de A justamento Eo nó mico e Financeiro

D GP A

Direcção - Geral das P escas e A quicultura

P IC A T F IN

P ro grama Integrado de Co o peração e A ssistência Técnica em Finanças P úblicas

D GT F

Direcção Geral do Teso uro e Finanças

P ID A C C

P ro grama de Investimento e Despesas de Desenvo lvimento da A dministração
Central

D R E LV T

Direção Regio nal de Educação de Lisbo a e Vale do Tejo

P OA P

P ro grama Operacio nal da A dministração P ública

D UC

Do cumento Único de Co brança

P OC P

P lano Oficial de Co ntabilidade P ública

EC C

Entidades Co labo rado ras da Co brança

P OP H

P ro grama Operacio nal do P o tencial Humano

EC E

Entidade Co ntabilística Estado

P SP

P o licia de Segurança P ublica

EF SM

Euro pean Financial Stabilisatio n M echanism

QR EN

Quadro de Referência Estratégico Nacio nal

EM T N

Euro M edium Term No tes

RAM

Região A utó no ma da M adeira

EP E

Entidades P úblicas Empresariais

RTE

Regime da Teso uraria do Estado

ER S

Entidade Regulado ra da Saúde

SC E

Sistema de Co branças do Estado

ESA M E

Estrutura de A co mpanhamento do s M emo rando s

SC T M

So ciedade Co nstruçõ es Técnicas da M adeira Lda;

FAT

Fundo de A cidentes de Trabalho

SC T T

Sistema de Co mpensação do Teso uro de Transferências

FM I

Fundo M o netário Internacio nal;

SD D

Sistema de Débito s Directo s

FRDP

Fundo de Regularização da Dívida P ública

SEF

Serviço de Estrangeiro s e Fro nteiras

FRV

Fundo de Renda Vitalícia

SEP A

Single Euro P ayments A rea

G E R F IP

Gestão de Recurso s Financeiro s P artilhada na A dministração P ública

SF A

Serviço s e Fundo s A utó no mo s

HB

Ho mebanking

SGT

Sistema de Gestão de Co ntas

IC S D

Internatio nal Central Securities Depo sito ry;

S IB S

So ciedade Interbancária de Serviço s

ID D

Indústria de Desmilitarização e Defesa S.A

S IC

Sistema de Info rmação Co ntabilística

IE C

Instituto de Estudo s de Criança;

S IC O I

Sistema de Co mpensação Interbancária

IG C P

Instituto de Gestão da Teso uraria e do Crédito P úblico

SP A

Sistema de P ro duto s de A fo rro

IG E S P A R

Instituto de Gestão do P atrimó nio A rquitectó nico e A rqueo ló gico ;

SSP

Single Shared P latfo rm

IG F IJ

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça

S WIF T

So ciety fo r Wo rldwide Interbank Financial Teleco mmunicatio n

IG T

Inspecção -Geral do Trabalho

T EI

Transferência Electró nica Interbancárias

IIM F A P

Instituto de Info rmática do M inistério das Finanças e da A dministração P ública

TP A

Terminais de P agamento A uto mático

IM I

Impo sto municipal so bre imó veis

UM C

Unidade M inisterial de Co mpras

IM S V

Instituto de Estatística M atemática e Ciências A tuariais

UP S

Unidades de A limentação Ininterrupta

IM T

Impo sto M unicipal so bre as Transacçõ es Onero sas de Imó veis

UT A O

Unidade Técnica de A po io Orçamental
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