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NOTA DE ABERTURA 
 
 
Entre outras atribuições é à Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E., 

que compete em nome da República Portuguesa gerir o financiamento e a dívida pública direta do 

Estado, no entanto desde 2010 que se vive uma situação  atípica, pois nesse ano deu-se início à  

crise das dívidas soberanas que se prolongou e aprofundou, obrigando   Portugal  em 2011 a fazer 

um pedido de assistência económica e financeira. 

A Assinatura do Memorando de Entendimento - MoU com 3 organizações internacionais, Comissão 

Europeia - CE, Banco central Europeu - BCE e Fundo Monetário Internacional - FMI, e que se 

traduz no Programa de Assistência Económica e Financeira - PAEF, determinou que até 2013 

Portugal não recorre-se aos Mercados Financeiros para emissão de títulos  de longo  prazo, 

assegurando  as instituições as necessidades de financiamento  portuguesas. 

O ano de 2012 foi um ano marcante para a instituição: 

• A publicação do Decreto-lei 200/2012 (novos estatutos) transforma o IGCP, I.P. na Agência 

de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, IGCP, E.P.E., com competências acrescidas 

e uma missão mais ambiciosa; 

• Nomeação de um novo Conselho de Administração; 

• Cancelamento das subscrições dos Certificados do Tesouro - CT; 

• Alteração das condições de remuneração dos Certificados de Aforro - CA; 

• Iniciou-se o processo de acompanhamento por parte  do IGCP, E.P.E.   da carteira de 

derivados das entidades do Setor Empresarial do  Estado; 

• Realização com sucesso de  uma oferta de troca de Obrigações do Tesouro; 

• Entidade pagadora no que respeita ao Programa de Assistência à Região  Autónoma da 

Madeira. 

No que respeita à gestão  da tesouraria e da dívida pública, bem como as atividades financeiras 

que estão  neste universo, o Relatório Anual de Gestão  da Tesouraria e da Dívida Pública é o 

documento  que disponibiliza toda a informação e atividade ao  longo  de 2012 e que é  

disponibilizado  no sítio  da Internet do  IGCP, E.P.E. 

O presente Relatório debruça-se sobre : 

• Projetos Estruturantes; 

• Grau de execução dos objetivos e projetos propostos para 2012; 

• Relatório das atividades de suporte à gestão. 

O Plano de Atividades para 2012 – PA 2012, apontou 2 projetos estruturantes, WALsSTREET 

SUITE V7.0 – WSS e o CAH - Sistema de Clientes e Contas, AforroNet e Homebanking. 

O projeto WallStreet foi  concluído  em 2012, encontra-se em plena produção e a responder de 

forma capaz às solicitações das unidades que a ele recorrerem. 
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O segundo  projeto estruturante previsto para 2012, o CAH, foi  suspenso tendo  em consideração 

os constrangimentos que surgiram por parte dos fornecedores de serviço. 

O Conselho de Administração encontrou Recursos Humanos qualificados e motivados, duas 

componentes fundamentais para o sucesso da instituição e por isso agradece o empenho 

demonstrado por todos os colaboradores. 

O Conselho de Administração deixa uma palavra de  agradecimento ao  Dr. Alberto Soares e Dr. 

Luís Varennes responsáveis pelos destinos do  IGCP no último triénio,  bem como ao Conselho 

Consultivo e Comissão de Fiscalização, o apoio que manifestaram ao longo do exercício. 

 

 

 

 

Março de 2013 

O Conselho de Administração 
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2.1 - COMENTÁRIO AO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E  
GERAIS DE 2012 

 
 
Um Relatório Anual, tem como objetivo principal relatar a atividade desenvolvida pela organização  

ao longo  de um ano. Em instituições com uma atividade estabilizada ao fim de algum tempo corre-

se o risco da repetição, o que obriga a uma análise cuidada e a um exercício  de destaque e da 

apreciação das ações e projetos que foram desenvolvidos e contribuíram para o engrandecimento  

quer das unidades orgânicas  quer das Instituições. 

No ano de 2012, no decurso das circunstâncias impostas pelo PAEF e pelas novas 

responsabilidades acometidas em 2012, destacam-se os seguintes desenvolvimentos na vida do  

IGCP, E.P.E.: 

 

No plano institucional 

A importância que a gestão da Tesouraria e da Dívida Pública foi ganhando ao longo  dos anos e a 

necessidade de melhorar o funcionamento e alargar as competências, levou a que o IGCP, E.P.E. 

deixasse  de ser um Instituto Público  e passasse para o universo das E.P.E (Agência de Gestão da 

Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E.). 

O reconhecido valor do  trabalho desenvolvido,  ao  longo  do  ano, justifica o acometimento de 

novas atribuições e funções. 

 

No plano da gestão  da tesouraria 

A suspensão do Projeto  CAH, apesar de não ter trazido condicionantes à Tesouraria, obrigou  à 

adoção de uma nova estratégia tendo-se recorrido a uma solução  contingente,  que permita que 

não  haja estrangulamentos ao nível das missões do IGCP, E.P.E.  

 

No plano da dívida pública 

Apesar de não  ter sido  projetado, 2012 foi o ano em que ocorreram algumas transformações a 

nível da dívida de retalho, suspensão  das subscrições dos Certificados do Tesouro,  e alterações á 

condições de remuneração  do Certificados de Aforro. 

O projeto do  WallStreet foi implementado  e entrou em funcionamento  como  planeado, dotando a 

instituição com um meio mais poderoso e que mitiga riscos operacionais não  negligenciáveis. 

O trabalho de comunicação junto dos operadores de mercados de dívida e outros agentes 

intervenientes direta ou indiretamente no processo, bem como um plano de regresso aos mercados 

foi iniciado em 2012, tenho  o primeiro  sinal positivo ocorrido  com a troca de dívida em Outubro e  

culminou  com a emissão bem sucedida em janeiro de 2013 (reabertura da OTOUT2017). 
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O Plano de Financiamento de curto prazo, Bilhetes do  Tesouro foi cumprido, contribuindo  desta 

forma  para o regresso  aos mercados. 

 

No plano organizativo 

Conclusão do  Sistema de Gestão  da Qualidade com a respetiva atribuição  do Certificado  de 

Qualidade (NP EN ISO9001:2008), tendo  a auditoria feita posteriormente confirmado a certificação. 

A elaboração  e revisão  do  normativo, permitem adaptar o IGCP, E.P.E às realidades que vão  

sendo  criadas com as novas funções e competências. 

Criação do GA-Der, criar as condições para  a transferência da gestão da carteira de Derivados 

Financeiros da Entidades do  Setor Empresarial do Estado para o IGCP, E.P.E. 
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3. GRAU DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E 
PROJETOS PARA 2012 
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3.1 - Avaliação  dos Objetivos 

UNIDADE  
DE  

ESTRUTURA 

O B J E C T I V O S AVALIAÇÃO  FINAL (%) 

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

                

GA 

JUR 

1 Concretização normativa da especificidade reconhecida na Lei-Quadro dos IP`S ANL 

2 

Atualizar a legislação vigente, quer no que respeita ao diploma-base, a ser totalmente 
substituído por um novo, quer no que respeita à sua regulamentação, sistematizando todo 
este acervo normativo e ajustando-o à realidade da gestão da tesouraria integrada com a 
gestão da dívida pública direta do Estado. 

      90 

3 
Atualizar a publicação, quer integrando todas as alterações legislativas ocorridas desde 
2004, quer corrigindo e/ou desenvolvendo as despectivas anotações doutrinárias e 
jurisprudenciais. 

0       

PM 

1 

Gestão eficaz do projeto CAH e do projeto de Upgrade com reimplementação para a versão 
7.4.7 do Wallstreet suite, visando a consecução tempestiva dos seus objetivos, a articulação 
das várias U.E. do IGCP envolvidas, e o controlo dos custos. 

    50   

DOC 

1 Rever a Página do  IGCP para a adaptar às novas realidades tecnologias, de design, 
renovar  conteúdos e assim disponibilizar  uma informação mais transparente 

0       

2 
Estabelecer os apoios necessários às Unidades de Estrutura, com objetivo de criar circuitos 
documentais e arquivo de documentos em suporte eletrónico  em detrimento do  suporte 
papel 

      100 

                

AGDL 

AGDL 

1 
Executar o Programa de financiamento para 2012       100 

2 
Preparação do regresso de Portugal aos mercados de dívida de médio e longo Prazo em 
2013 

      100 

3 
Colaborar com as entidades nacionais e instâncias europeias relevantes no desenho dos 
mecanismos de assistência financeira que se vierem a considerar. 

      100 

NSM 

1 

Promover contatos com as instituições e a contratação de operações de forma a permitir a 
colocação da dívida (financiamento), a contratação de operações de gestão ativa (com 
especial enfâse na cobertura dos SDR) e a aplicação de fundos, de uma forma atempada e 
eficiente permitindo cumprir os objetivos estratégicos. 

      90 

2 

Participar na reimplementação do sistema Fkit, reconfigurando-o em consonância com a 
alteração estrutural do IGCP decorrente da integração das funções TCE e novos 
instrumentos utilizados na gestão ativa da carteira. 

      100 

3 

Participar na obtenção da Certificação da AGDL e na manutenção do Sistema de Gestão da 
Qualidade. 

      100 

NEM 

1 
Promover a adequação da emissão de Bilhetes do Tesouro ao perfil sazonal das 
necessidades de financiamento, desembolsos do PAEF e normal funcionamento do mercado 
secundário 

      100 

2 

Retomar uma estratégia de comunicação ativa junto dos segmentos de investidores que 
potencialmente poderão investir em dívida pública portuguesa, procurando em especial 
informar os investidores sobre os desenvolvimentos orçamentais e reformas estruturais 
implementadas em Portugal 

      100 

3 
Estudo de impactos benéficos na sustentabilidade da dívida, através de operações de 
recompra e troca de dívida, especialmente em títulos de dívida emitidos por empresas 
públicas dentro do perímetro 

      100 
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UNIDADE  
DE  

ESTRUTURA 

O B J E C T I V O S AVALIAÇÃO  FINAL (%) 

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

                

AOP 

SAO 

1 Análise, desenvolvimento e configuração do projeto Wallstreet Suite - Projeto de upgrade 
com reimplementação 

      100 

2 Participação nos testes e nas tarefas finais para entrada em produção do sistema CAH - 
Sistema de Clientes, Contas, Aforronet e Homebanking 

0       

3 Potenciar a integração entre diferentes sistemas, promovendo a qualidade da informação e 
melhorando consideravelmente o nível de automatismo. 

      100 

SCC 

1 Responder a todas as solicitações de certificações no prazo máximo de 10 dias, emitindo os 
respetivos documentos de certificação 

      100 

2 Controlar mensalmente todas as contas de OET, garantindo a qualidade e a veracidade dos 
registos contabilísticos 

      90 

3 Manter atualizado o controlo dos movimentos das contas de disponibilidades  em moeda 
estrangeira 

      90 

SOC 

1 
Participar no projeto associado ao sistema CAH - Sistema de Clientes, Aforronet e 
Homebanking no âmbito do funcionamento do módulo GL que o integra e no que respeita ao 
interface com o SGT - Módulo de Contabilidade. 

0       

2 Participar no projeto de upgrade com reimplementação do Wallstreet Suite designadamente 
no que se refere ao módulo GLM nele inserido. 

      100 

3 Promover a melhoria da qualidade na prestação de contas dentro dos prazos legais definidos 
para o efeito. 

      100 

      
        

ACL 

SDR 

1 Efetuar o atendimento a Clientes de dívida de retalho e efetuar operações por estes 
ordenadas 

      100 

2 Apoiar os CTT nas operações realizadas com a dívida de retalho e efetuar operações 
encaminhadas  por aquela entidade 

      100 

3 Colaborar na implementação do CAH     50   

SGT 

1 Garantir o controlo às entidades bancárias que suportam a prestação de serviços a Clientes 
do IGCP 

      100 

2 Garantir o controlo da Rede de Cobranças do Estado, através do acompanhamento 
efetuado às entidades aderentes 

      100 

3 Colaborar na implementação do CAH     50   

SGC 

1 Garantir o controlo às entidades bancárias que suportam a prestação de serviços a Clientes 
do IGCP 

      100 

2 Garantir o controlo da Rede de Cobranças do Estado, através do acompanhamento 
efetuado às entidades aderentes 

      100 

3 Colaborar na implementação do CAH     50   
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UNIDADE  
DE  

ESTRUTURA 

O B J E C T I V O S AVALIAÇÃO  FINAL (%) 

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

                

ASI 

ASI 

1 
Atualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projetos de forma a atingir os objetivos 
definidos pelo IGCP para a Gestão da Tesouraria em 2012,  nomeadamente, através da 
atualização do sistema WSS e configuração e instalação do sistema CAH.    

      90 

2 

Atualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projetos de forma a atingir os objetivos 
definidos pelo IGCP para a Gestão da Dívida Pública em 2012, nomeadamente, através da 
atualização do sistema WSS, do sistema Euroclear e configuração e instalação do sistema 
CAH.  

      90 

3 

Atualizar a infraestrutura tecnológica e desenvolver projetos de forma a atingir os objetivos 
definidos pelo IGCP ao nível organizativo em 2012, através, nomeadamente, do incremento 
da segurança interna,  da continuação do desenvolvimento da solução de Disaster Recovery 
e Continuidade de Negócio e na gestão dos serviços das tecnologias da informação. 

      90 

NDS 

1 

Conceber, desenvolver, adaptar e implementar sistemas de informação por forma a atingir 
os objetivos definidos pelo IGCP para a Gestão da Tesouraria em 2012, através, 
nomeadamente, da conclusão do novo sistema de Clientes, Contas, AforroNet e 
Homebanking (CAH), do desenvolvimento do Sistema de  Report ao Banco de Portugal e na 
adaptação dos atuais sistemas aplicacionais aos novos sistemas.   

      90 

2 

Conceber, desenvolver, adaptar e implementar sistemas de informação por forma a atingir 
os objetivos definidos pelo IGCP para a Gestão da Dívida Pública em 2012, através, 
nomeadamente, da conclusão do novo sistema para produtos de aforro, integrado no 
sistema de Clientes, Contas, AforroNet e Homebanking (CAH) e da respetiva adaptação do 
sistema SPA. 

      90 

3 
Criar um portal para a gestão das entregas de todos os pacotes de software, efetuadas na 
sequência dos vários desenvolvimentos inerentes à manutenção dos Sistemas de 
Informação internos ao IGCP, de acordo com as boas práticas 

      90 
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UNIDADE  
DE  

ESTRUTURA 

O B J E C T I V O S AVALIAÇÃO  FINAL (%) 

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

                

NCF 

1 Colaborar ativamente no upgrade com reimplementação do Wallstreet Suite.       100 

2 Continuar a investir na abrangência e atualização do  normativo interno do  IGCP, E.P.E.       100 

3 Garantir um número mínimo de duas auditorias internas a processos e uma auditoria interna 
ao SGQ. 

      100 

               

GES 

1 
Participar no projeto de upgrade com reimplementação do Wallstreet Suite v.7 (ex-Finance 
Kit). Adaptar procedimentos e ficheiros a esta nova versão do sistema de informação do 
IGCP, de forma a tornar mais eficiente o reporte de informação estatística. 

      100 

2 Aprofundar análise estatística das previsões de Tesouraria, nomeadamente estimando 
intervalos de confiança para as diferentes rubricas orçamentais. 

      75 

3 Elaborar estudos que permitam aferir a real possibilidade de regressar ao mercado de 
dívida de médio e longo prazo em 2013 (e em caso afirmativo preparar esse regresso). 

      90 

               

SGA 

1 Desenvolver uma politica de redução de custos administrativos       90 

2 Garantir as melhores condições de trabalho a todos os colaboradores do IGCP       70 

3 Utilizar a Unidade Ministerial de Compras (UMC) para adquirir todos os bens e ou serviços 
abrangidos por esta 

      90 

                

  

  
ANL Anulado/Não há necessidade de intervenção 
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3.2 - Avaliação dos Projetos 
 

UNIDADE 
 DE 

ESTRUTURA 

P R O J E C T O S AVALIAÇÃO  FINAL (%) 

N.º DESIGNAÇÃO 
0-
10 

11-
30 

31-
60 

61-
100 

                

GA 

JUR 

1 
REVISÃO /ATUALIZAÇÃO DOS ESTATUTOS DO IGCP  

      100 

2 
CONCLUSÃO DO PROJECTO DE REVISÃO DO REGIME JURÍDICO DA  
TESOURARIA DO ESTADO 

  25   

  

 
ATUALIZAÇÃO DA PUBLICAÇÃO EMISSÃO E GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - 
LEGISLAÇÃO ANOTADA, VISLIS, MAIO 2004 

0       

PM 

1 CAH - SISTEMA DE CLIENTES E CONTAS,  AFORRONET E HOMEBANKING ANL 
  WALLSTREET SUITE - PROJETO DE UPGRADE COM REIMPLEMENTAÇÃO        100 

   GESTÃO DE DERIVADOS EPR -  NOVO       100 

DOC 
1 REVISÃO DA PÁGINA DA INTERNET 0       

2 ARQUIVOS E CIRCUTOS DOCUMENTAIS DIGITAIS       100 

                

AGDL 

NSM 
1 

OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE  
GESTÃO DA QUALIDADE DO IGCPE.P.E.  E MANUTENÇÃO DO MESMO       100 

NEM 1 
IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MINIMIZAÇÃO DE ENCARGOS 
FINANCEIROS       100 

2 COMUNICAÇÃO COM INVESTIDORES       100 

3 CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE       100 

                

AOP 

SAO 

1 
WALLSTREET SUITE - PROJECTO DE UPGRADE COM 
REIMPLEMENTAÇÃO        100 

2 
CAH - SISTEMA DE CLIENTES E CONTAS, AFORRONET E 
HOMEBANKING 0       

3 TARGET2 - SECURITIES       100 

4 RTE - REGIME DA TESOURARA DO ESTADO 0       

5 OPTIMIZAÇÃO ORGANIZACIONAL DO SAO       100 

6 
INTEGRAÇÃO DOS BILHETES DO TESOURO NA CENTRAL DE VALORES 
MOBILIARIOS -  NOVO       100 

7 LEILÕES DE CARBONO  -  NOVO       100 

SCC 

1 CERTIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS DE COBRANÇA E DEPÓSITOS  E EMISSÃO 
DOS RESPETIVOS DOCUMENTO DE QUITAÇÃO       100 

2 CONTROLO MENSAL DE TODAS AS CONTAS DE OET       90 

3 MANTER ATUALIZADO O CONTROLO DOS MOVIMENTOS DAS  CONTAS DE  
DISPONIBILIDADES EM MOEDA ESTRANGEIRA       90 

4 
MANTER ATUALIZADO O ARQUIVO INFORMÁTICO RELATIVAMENTE  À 
CONCILIAÇÃO DAS  CAIXAS DO TESOURO       100 

5 CONTROLLER FINANCEIRO DO PROJETO CO-FINANCIADO - CAH     40   

SOC 

1 
PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE NA  PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DENTRO DOS PRAZOS LEGAIS DEFINIDOS PARA O EFEITO       100 

2 
ATUALIZAR A BASE DE DADOS DOS TITULARES DO FUNDO DE  
RENDA VITALÍCIA (DL 43453 E DL 75-I/77) E CERTIFICADOS DE AFORRO     50   
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UNIDADE 
 DE 

ESTRUTURA 

P R O J E C T O S AVALIAÇÃO  FINAL (%) 

N.º DESIGNAÇÃO 
0-
10 

11-
30 

31-
60 

61-
100 

                

ACL 

SDR 

1 REVER NORMAS DE PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVEM O SDR 0       

  

ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO AFORRO COM A DATA DE  
FALECIMENTO DOS CLIENTES INFORMADOS PELO IRN/ITIJ  
DECORRENTE DO PROTOCOLO CELEBRADO EM FEVEREIRO DE 2012 -  NOVO       100 

2 

PRESCRIÇÃO A FAVOR DO FRDP DOS VALORES DETIDOS POR  
AFORRISTAS FALECIDOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2002,  
CUJA INFORMAÇÃO DECORREU DO PROTOCOLO CELEBRADO  
COM O IRN/ITIJ EM FEVEREIRO DE 2012 -  NOVO 

      100 

SGT 9 REVER NORMAS DE PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVEM O SGT 0       

SGC 

1 REVER NORMAS DE PROCEDIMENTOS QUE  ENVOLVEM O SGC 0       

2 
PROMOVER A FORMAÇÃO DOS UTILIZADORES DOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
RELATIVAMENTE AO CAH 0       

3 CERTIFICAÇÃO DIGITAL       100 

                

ASI 

ASI 

1 
CAH - CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SUPORTE AO 
SISTEMA       80 

2 
CAH - SERVIÇO DE ALOJAMENTO EXTERNO  (PRODUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE 
DESASTRE) E APOIO  À EXPLORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA ANL 

3 FINANCEKIT - UPGRADE DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA       100 

4 SEGURANÇA INFORMÁTICA - REDE INTERNA       90 

5 DISASTER RECOVERY & BUSINESS CONTINUITY       90 

6 ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SUPORTE DAS TIC       100 

7 ATUALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE SUPORTE A SISTEMAS        90 

8 
ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA   DE SUPORTE A SISTEMAS 
EXTERNOS       100 

9 ITIL - BOAS PRÁTICAS NOS PROCESSOS DE TI       90 

NDS 

1 SISTEMA DE REPORT BANCO DE PORTUGAL       80 

2 SPA - NOVAS FUNCIONALIDADES       90 

3 HOMEBANKING (HB) - NOVAS FUNCIONALIDADES       100 

4 SISTEMA DE CONTAS CORRENTES (SGT) - NOVAS FUNCIONALIDADES       90 

5 SEPT - NOVA VERSÃO       100 

6 GESTÃO DE ENTREGAS DE PACOTES DE SOFTWARE       90 
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P R O J E C T O S AVALIAÇÃO  FINAL (%) 
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0-
10 

11-
30 

31-
60 

61-
100 

                

NCF 

1 
OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA  QUALIDADE DO 
IGCP E MANUTENÇÃO DO MESMO        100 

2 EXPANSÃO E OTIMIZAÇÃO DO NORMATIVO INTERNO       100 

3 PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA       100 

4 

ALTERAÇÕES REGULATÓRIAS AOS MERCADOS DE DERIVADOS  [DODD-FRANK 
ACT (EUA) E REGULATION ON OTC DERIVATIVES,  CCPS AND TRADE 
REPOSITORIES (CE)] 0       

                

GES 

1 
PRODUTOS DE RETALHO: ANÁLISE DA EVOLUÇÃO RECENTE E PROPOSTAS 
PARA FUTURO       100 

2 

UPGRADE  COM REIPLEMENTAÇÃO DO WALLSTREET SUITE V.7  
(EX-FINANCE KIT) E IMPLEMENTAÇÃO DO CAH:  REVISÃO DOS  
 FICHEIROS DE REPORTE DA INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA       100 

3 
PREVISÕES DE TESOURARIA: ANÁLISE HISTÓRICA DOS ERROS  DE PREVISÃO 
E EXTRAPOLAÇÃO DE INTERVALOS DE CONFIANÇA       75 

4 
PERSPETIVAS SOBRE O MERCADO DE DÍVIDA PÚBLICA EUROPEIA PARA 2013 

    50   

5 

 NOTAS AOS INVESTIDORES + NOVA APRESENTAÇÃO AOS INVESTIDORES -  
NOVO       100 

                

SGA 

1 DESENVOLVIMENTO DE UMA POLITICA DE REDUÇÃO DE CUSTOS       80 

2 
MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DE TODOS OS COLABORADORES 
DO IGCP       70 

3 
REDUÇÃO CUSTOS ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE MINISTERIAL DE 
COMPRAS       90 

                

  

AD Adiado 
    

       

  
ANL Anulado/Não há necessidade de intervenção 

    

       

  

  Projeto Novo 
    

       

  

  Projeto Reformulado 
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4. PROJETOS ESTRURANTES EM 2012 
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4.1 - WALSTREET SUITE V7.0 - WSS 

 
O projeto de upgrade para a versão 7.4 do Wallstreet Suite (WSS) foi contratado em 2011, tendo 

tido início em outubro desse ano, com a deslocação duma equipa de consultores da empresa 

Wallstreet Systems para o IGCP, E.P.E.. Estiveram afetos ao projeto do IGCP, E.P.E. 2 consultores 

técnicos, 2 consultores funcionais e um gestor de projeto. 

Para além da parte de consultoria, este projeto envolveu também a aquisição de um novo módulo, 

TRM Swift, com o qual o IGCP, E.P.E. 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.P.E., e logo uma redução significativa do risco operacional. 

Do lado do IGCP, E.P.E. a equipa foi 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 por cento. 

As grandes alterações da versão 7.4 prendem-se com os instrumentos financeiros, com as 

configurações de backoffice, em especial tudo o que diz respeito às regras e às mensagens swift, e 

com as configurações de segurança (perfis, menus, permissões, etc.). 

O sistema dispõe agora, em especial nestes domínios, de ferramentas muito mais poderosas, mas 

aumentou também significativamente a complexidade associada à sua configuração. 

Pelo que, e em termos do projeto, uma parte muito significativa do trabalho foi desenvolvido pelo 

NCF e pelo SAO, tendo sido muito suportadas pelas outras U.E., nomeadamente NSM e SOC, que 

facultaram sempre transações para testar as configurações, ou correram a contabilidade para as 

validar. A suportar toda a atividade esteve a equipa da ASI, que teve que rapidamente habituar-se a 

uma instalação completamente diferente do produto, e acompanhar todo o trabalho desenvolvido 

pelos consultores técnicos da Wallstreet. 

O projeto foi provavelmente mais exigente do que o IGCP, E.P.E. estimou, baseado na experiência 

que o IGCP, E.P.E. já tem no produto, mas essa maior dificuldade foi compensada com uma grande 

dedicação da equipa do IGCP, E.P.E. (e também de alguns elementos da equipa da Wallstreet, que 

claramente trabalharam para além do horário previsto), o que permitiu evitar atrasos significativos. 

O sistema entrou em produção no início em julho de 2012, tendo sido migradas para este sistema 

todas as operações referentes à carteira de dívida direta do Estado e às aplicações de excedentes 

de tesouraria vivas a 30 de junho de 2012. Em termos temporais, o projeto de upgrade teve uma 

duração dentro do previsto. 

Não migraram as operações relativas a Certificados Especiais de Dívida de Curto Prazo- CEDIC, 

Certificados Especiais de Dívida de Médio e Longo Prazo  - CEDIM e Antecipações de Fundos de 

Tesouraria, que na altura se previa irem migrar para o CAH (assim que esse projeto terminasse). Já 

depois da entrada em produção, e face à resolução do contrato com a INDRA (o que implicou o fim 

do projeto CAH), foi preciso adaptar o sistema para permitir o registo dos 3 instrumentos acima 

referidos. Esse trabalho foi executado em novembro. 
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5. ATIVIDADES DE SUPORTE À GESTÃO 
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5. 1 - PROCESSAMENTO DA DÍVIDA DE RETALHO 
 
 

Certificados de Aforro e Certificados do Tesouro 
 

Mantém-se a tendência, verificada nos últimos 15 anos, de diminuição do peso da dívida de retalho 

no total da dívida pública, tendo atingido menos de 6 por cento, no final de 2012. 

A distribuição dos principais instrumentos da dívida de retalho Certificados de Aforro e Certificados 

do Tesouro, à data de fim de ano, encontra-se de seguida descrita: 

 
Quantidade de Subscrições Valores em Euros 

CA - Série A 27.589.860 151.867.995,77 

CA - Série B 1.997.345.076 8.961.334.508,82 

CA - Série C 538.718.097 556.185.044,98 

CT 1.415.966.650 1.415.966.650,00 

Totais 3.979.619.683 11.085.354.199,57 

 

Em resumo, concluímos que as cerca de 4 milhões de subscrições existentes representavam um 

valor de cerca de € 11,1 mil milhões. 

Em 2012, registámos mais de 68 mil operações de subscrição, das quais cerca de 75 por cento 

respeitam a Certificados de Aforro e 216 mil operações de resgate, sendo 97 por cento relativas a 

Certificados do Tesouro. Os montantes subscritos ascendem a € 406 milhões, repartidos de forma 

idêntica por Certificados de Aforro e Certificados do Tesouro e os montantes resgatados atingiram o 

valor de € 2.229, sendo apenas 5 por cento da responsabilidade dos Certificados do Tesouro. 

  

Alteração das condições de comercialização. 

A partir de setembro foram alteradas as taxas de remuneração dos Certificados de Aforro, Séries B 

e C, assim como foi determinada a suspensão da subscrição dos Certificados do Tesouro. 

Para os Certificados de Aforro – Série B, a taxa de juro base calculada através de 0,60*TBA passou 

a ser acrescida de um prémio de 1 por cento, o qual manter-se-á em vigor até 31 de dezembro de 

2016, não podendo resultar deste mecanismo uma taxa de remuneração superior a 5 por cento. Os 

prémios de permanência, que acrescerão à taxa acima calculada, já atingiram o máximo de 2 por 

cento para todas as subscrições. Esta melhoria das condições de remuneração pretendem 

contribuir para a diminuição do fluxo de resgates, tornando mais atrativo o investimento. 
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Para os Certificados de Aforro – Série C, a taxa de juro base calculada através de 0,85*E3+0,25, 

em que E3 é a média dos valores da Euribor a três meses observados nos dez dias úteis anteriores, 

passou a ser acrescida de um prémio de 2,75 por cento, o qual manter-se-á em vigor até 31 de 

dezembro de 2016, não podendo resultar deste mecanismo uma taxa de remuneração superior a 5 

por cento. Os prémios de permanência, que acrescerão à taxa base, encontram-se suspensos até 

31 de dezembro de 2016. Esta melhoria das condições de remuneração pretendem contribuir para 

o aumento das subscrições, assim como a manutenção das existentes, tornando também mais 

atrativo o investimento. 

As referidas novas condições permitiram fundamentalmente reduzir significativamente o volume de 

resgates, tendo também contribuído para um aumento das subscrições. Estas conclusões poderão 

ser extraídas da análise do quadro abaixo, onde se demonstra que, embora se mantenha um maior 

volume de resgates que de subscrições, a diferença reduziu-se significativamente a partir de 

setembro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Releva-se ainda que, em colaboração com os CTT Correios, foi desencadeada em dezembro uma 

campanha publicitária diversificada – spots de rádio, anúncios em imprensa, outdoors, dando 

ênfase às melhores condições de remuneração dos Certificados de Aforro. 

 

AforroNet. 

O AforroNet representa o balcão virtual do IGCP, E.P.E., através do qual podem ser realizadas 

diversas operações, entre as quais destacamos o pedido de subscrição de CA, através do qual é 

gerada uma referência Multibanco para pagamento, o resgate de CT, a consulta diária à carteira de 

aforro, assim como a disponibilização de extrato digital mensal. 

 

 

 

 

 

                                                         Médias diárias                                   Montantes em milhões de Euros 

Período temporal 
Resgates CA Resgates Subscrição Subscrição Situação Líquida 

A-B-C 
 

CT 
 

CA 
 

CT 
 

Subscrições-Resgates 
 

Até 31/08/2012 10,71 0,54 0,15 1,27 -9,83 

A partir de 01/09/2012 3,81 0,18 2,02   -1,97 
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O IGCP, E.P.E. tem vindo a promover o AforroNet, de forma sistemática, podendo a sua atividade 

em 2012 ser caraterizada através dos dados que de seguida se demonstram: 

• 2.636 novos utilizadores; 

• 5.812 pedidos de subscrição de CA; 

• 3.854 pedidos de subscrição de CT; 

• Cerca de € 15 milhões subscritos em CA; 

• Cerca de € 20,5 € milhões subscritos em CT; 

• 1.359 pedidos de resgate de CT; 

• Cerca de 18 € milhões resgatados em CT. 

Em termos globais, o AforroNet dispõe de mais de 34 mil utilizadores ativos, os quais foram 

responsáveis, desde o seu arranque em meados de 2007, por cerca de 66 mil pedidos de 

subscrição, correspondente a um montante global de € 218 milhões, assim como de cerca de 4.916 

operações de resgate no montante de € 76 milhões.        

 

Outras operações em geral. 

Continua a dar-se continuidade a 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 no IGCP, E.P.E. e nos CTT, assim 

como operações que requerem uma maior fidedignidade e consistência da informação recolhida, 

como sejam a imobilização de contas, a abertura de contas, a integração de contas, a emissão de 

novas vias, as alterações de movimentador, a inserção e alteração de moradas e Número de 

Identificação  Bancária - NIB e, em especial, a transmissão de Certificados de Aforro e Certificados 

do Tesouro para herdeiros. 

Em 2012 concluíram-se 1.420 processos de habilitação de herdeiros, número que é superior em 

cerca de 25 por cento ao que foi tratado no ano anterior.  

Prosseguiu-se o esforço para melhorar o relacionamento com os Clientes, Tribunais, Autoridade 

Tributária e Aduaneira -  AT e outras Entidades externas sob a forma de expediente geral, 

sublinhando-se o empenho em dar resposta no menor prazo possível. O volume de 

correspondência ascendeu a cerca de 30 mil peças, nelas se incluindo o tratamento de 

correspondência de Particulares, o registo e cancelamento de penhoras, assim como de execuções 

por ordem dos Tribunais, Solicitadores e AT. Acresce ainda a emissão, por solicitação dos Clientes, 

de mais de 3 mil declarações de rendimentos auferidos e IRS retido, para posterior entrega na 

Segurança Social, na AT e outras Entidades.    
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A partir de setembro, a periodicidade do extrato enviado por via postal deixou de ser trimestral, 

passando a sua periodicidade a ser semestral, informação essa que foi difundida pelos Clientes, em 

simultâneo com a divulgação do serviço AforroNet, através do qual, tal como já se referiu, é 

possível aos seus utilizadores acederem à valorização diária e mensal da carteira, com a 

possibilidade de acesso aos 12 últimos extratos digitais. Esta decisão permite uma diminuição de 

custos anuais em cerca de € 200 mil.      

 

Protocolo IGCP-IRN-ITIJ. 

O IGCP, E.P.E. celebrou um Protocolo com o Instituto dos Registos e Notariado - IRN e o Instituto 

das Tecnologias de Informação na Justiça - ITIJ, através do qual passa a ser possível obter a data 

de óbito dos Clientes registados no Aforro e nas Rendas Vitalícias que faleceram, cuja informação 

se encontra registada na Base de Dados do Registo Civil. 

Com os dados obtidos, é atualizada a data de falecimento na base de dados de Clientes e efetuada 

a imobilização das contas dos Aforristas e Rendistas falecidos, salvaguardando-se assim os 

interesses dos legítimos herdeiros, assim como são prescritos a favor do Fundo de Regularização 

da Dívida Pública  -FRDP os valores de Clientes que faleceram há mais de 10 anos. 

Nesse sentido, em 2012 foram efetuadas cerca de 13 mil imobilizações de contas de Clientes e a 

transferência para o FRDP de cerca de € 19 milhões de valores prescritos, estes respeitantes a 

cerca de 3 mil Clientes. 

Este processo originou um aumento significativo do expediente com herdeiros e o acréscimo em 

cerca de 25 por cento dos processos de habilitação tratados. 

 

 

5.2 - CONTAS DO TESOURO 

 

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

quanto às atividades desenvolvidas.  

 

Antecipações de fundos. 

No âmbito do nº 1 do artigo 30º do Regime da Tesouraria do Estado -RTE, aprovado pelo Decreto-

Lei nº 191/99, de 5 de junho, foram realizadas antecipações de fundos no montante de cerca de     

€ 5.600 milhões conforme quadro abaixo: 
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   (valores em Euros) 
Stock da dívida 
em 31/12/2011 

Desembolsos em 
2012 

Reembolsos em 
2012 

Stock da dívida 
em 31/12/2012 

ao abrigo da alínea b) - OE 0,00 4.637.997.706,58 4.637.997.706,58 0,00 

ao abrigo da alínea d)  - RAA 0,00 45.313.674,00 45.313.674,00 0,00 

ao abrigo da alínea e)  - Outros                                                   

consagrados na LOE* 
1.745.983.254,90 897.907.303,80 1.372.839.834,95 1.271.050.723,75 

Total  1.745.983.254,90 5.581.218.684,38 6.056.151.215,53 1.271.050.723,75 

          * IFAP/IFDR/DGADR 

 

De acordo com o artigo 32º do RTE, as verbas disponibilizadas ao abrigo das alíneas b) e d) foram 

regularizadas até 31/12/2012. 

Do total dos reembolsos efetuados em 2012 para regularização de antecipações de fundos 

disponibilizadas o âmbito da alínea c), 545 mil euros respeitam a operações realizadas entre 2010 e 

2011, a pedido do Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, I.P -  IFDR (Quadro de 

Referência Estratégico Nacional - QREN). 

 

Evolução AF 2011-2012 

 

 

Reembolso de viagens 

A Comunidade Europeia participa no pagamento de viagens a funcionários que se desloquem a 

determinadas reuniões no estrangeiro. 

No que respeita ao Conselho, recebemos no início do ano um “envelope financeiro”, destinado ao 

reembolso de despesas com viagens da sua responsabilidade. Os pedidos de reembolso são 

enviados pelos Organismos Públicos ao IGCP, E.P.E., validados quanto à sua elegibilidade e 

arquivados digitalmente para futura auditoria, periodicamente realizada, por parte do Conselho. 

Para os pedidos considerados elegíveis, o IGCP, E.P.E. transfere o respetivo valor para o 

Organismo solicitante. 

0,00

1.000.000.000,00

2.000.000.000,00

3.000.000.000,00

4.000.000.000,00

5.000.000.000,00

IFAP IFDR RAA OE

2011 AF Concedidas

2012 AF Concedidas

2011 AF regularidas

2012 AF regularidas



 

27 
 

Relatório de Atividades 2012 

 

 

 

No que respeita a reembolso de despesas com viagens da responsabilidade da Comissão, o IGCP, 

E.P.E é credor também do valor reembolsado, sendo o mesmo transferido para o Organismo em 

causa, após confirmação das despesas efetuadas.  

Nesse sentido, foram efetuadas 717 transferências bancárias no montante de mais de € 450 mil no 

que respeita a reembolsos de viagens, dando cumprimento às orientações comunitárias sobre esta 

matéria. 

 

 

 

 

 

Subsistem ainda por confirmar, por parte dos Organismos Públicos, 30 reembolsos de viagens no 

âmbito da Comissão, que ascendem a cerca de € 20 mil.   

 

Depósitos externos 

Os Organismos Públicos podem depositar cheques e numerário em Bancos – CGD, BES e BCP, 

com os quais se protocolaram um conjunto de procedimentos, os quais são validados diariamente, 

através da reconciliação das contas bancárias neles domiciliadas, sendo esses valores transferidos 

para as contas dos Organismos no IGCP, E.P.E.. 

O IGCP, E.P.E. procede ao controlo das transferências executadas, aplicando aos Bancos, sempre 

que se justifique, as penalizações determinadas contratualmente e confirmando se as 

transferências ou eventuais devoluções de cheques foram devidamente considerados nos fluxos 

ocorridos em contas IGCP, E.P.E.. 

Pela análise do quadro abaixo, verificamos que foram tratados cerca de 127 mil talões de depósito, 

dos quais 77,2 por cento respeitam a depósito de numerário e o restante a cheques. 

Em termos de valor, o mesmo ascende a cerca de € 446 milhões, sendo 13,5 por cento relativo a 

depósito de numerário e 86,5 por cento de cheques. 

Os Organismos Públicos privilegiam os balcões da CGD para os depósitos que efetuam, 

representando quase 90 por cento do total. O BES e o BCP são responsáveis, de forma mais ou 

menos idêntica, pelos restantes depósitos. 

 

 

 

UE N.º de operações Valores (€) 

Conselho 679 425.845,02 

Comissão 38 38.539,41 

Total 717 464.384,43 
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Bancos Quant. Talões Valor Talões % Quant. % Valor 

BCP 6.333 29.276.655,30 5,0% 6,6% 

Cheques 2.575 23.336.228,50 2,0% 5,2% 

Numerário 3.758 5.940.426,80 3,0% 1,3% 

BES 7.857 27.356.792,59 6,2% 6,1% 

Cheques 2.388 19.935.503,26 1,9% 4,5% 

Numerário 5.469 7.421.289,33 4,3% 1,7% 

CGD 112.653 389.186.267,60 88,8% 87,3% 

Cheques 23.968 342.190.337,35 18,9% 76,8% 

Numerário 88.685 46.995.930,25 69,9% 10,5% 

Total 126.843 445.819.715,49   
 

 

Contas de apoio às Caixas do Tesouro  

Em abril foi celebrado Protocolo com a Caixa Económica Montepio Geral  - MG no âmbito da 

recolha e tratamento de valores relativos a 7 Secções de Cobrança da AT. 

Neste momento já se encontram celebrados Protocolos, além do referido, com o Banco Espírito 

Santo - BES, Banco Santander Totta BST, Banco  Internacional do  Funchal - BANIF, Banco  BIC - 

BIC e Banco Português de investimentos - BPI, relativamente a cerca de 400 Secções de Cobrança 

da AT. 

Diariamente o SGT concilia os movimentos registados nas contas domiciliadas nesses Bancos, 

controlando as transferências dos respetivos montantes para contas sediadas no IGCP, E.P.E. e 

aplicando as penalizações definidas contratualmente, sempre que houverem razões justificativas. 

 

Contratualização de TPA – Terminais de Pagamentos Automáticos  

Encontram-se contratualizados 1.624 Terminais de Pagamento  Automático - TPA com Bancos – 

CGD, BIC, BST, BES e MG, com os quais foram celebrados diversos Protocolos, cujas condições e 

custos são transferidos para os Organismos Públicos que requerem os referidos equipamentos. 

No último trimestre foi ainda efetuada uma consulta a 7 Bancos para colocação de 662 

equipamentos em 34 Organismos, cuja concretização do processo de instalação ocorrerá em 2013. 

Periodicamente verificam-se os fluxos movimentados nas 89 contas dos Bancos, abertas para o 

efeito, confirmando que os mesmos são a devido tempo transferidos para contas no IGCP, E.P.E., 

aplicando eventuais penalizações contratuais, sempre que ocorrer um atrasos. 

Por outro lado, é verificada a informação sobre a atividade dos TPA, enviada pelos Bancos e que 

será, depois de validada, objeto de envio aos respetivos. 
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Rede de Cobranças do Estado - RCE  

Através da Rede de Cobranças do Estado é possível assegurar o controlo dos pagamentos de  

Documento Único de Cobrança - DUC, ocorridos junto das Entidades Colaboradoras: Bancos, 

SIBS, CTT e IRN, com as quais o IGCP, E.P.E. tem a prestação de serviços contratualizada.  

A RCE permite ainda controlo idêntico para as cobranças realizadas quer nas caixas do Tesouro –  

Secções de Cobrança da Autoridade Tributária e Aduaneira, quer nos canais disponibilizados nas 

aplicações geridas pelo IGCP – Homebanking e Sistema de Gestão de Contas Correntes. 

Os pagamentos realizados através das Entidades acima referidas são transmitidos ao IGCP, E.P.E., 

validados e posteriormente transmitidos às Entidades Administradoras da Receita (AT, IGFEJ, 

CGA, ADSE e outras) que atualizarão os seus sistemas de informação e atuarão em conformidade. 

O SGT realiza o controlo diário dos fluxos: 

• da informação de cobrança, transmitidos informaticamente pelas citadas Entidades, e 

respetivos depósitos em contas tituladas pelo IGCP, E.P.E.,; 

• de fundos, verificando se os mesmos conferem com os valores anteriormente depositados, 

e se deram entrada nas respetivas contas no IGCP, E.P.E.,, aplicando penalizações 

contratuais sempre que se justificarem. 

Ainda no âmbito dos contratos celebrados, são conferidas as faturas que as Entidades 

Colaboradoras enviam, justificando a prestação de serviços efetuada, com vista a: 

• verificar, comparando com a informação transmitida informaticamente, se a quantidade de 

documentos faturados corresponde à registada no Sistema de Cobranças do Estado, 

promovendo, caso necessário, as penalizações constantes no contrato; 

• ser preparada a informação a enviar ao SGC, que servirá de suporte à justificação dos 

custos repassados e a imputar às Entidades Administradoras da Receita. 

Nos quadros abaixo encontram-se os valores e as quantidades dos DUC cobrados em 2012, 

detalhados por entidade administradora da receita (Clientes) e entidades que procederam á 

respetiva cobrança: 
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Quantidade de DUC cobrados por Entidade Cobradora em 2012 

Ent. Liq./Ent. Cob Bancos CTT SIBS 
Cx. do 

Tesouro 
IGCP IRN Total Ent. Liq 

ADSE  19.602 0 29.794 0 9.305 0 58.701 
ANPC  1.560 0 6.460 0 59 0 8.079 
APA  10.267 0 32.885 0 446 0 43.598 
CGA  9.827 0 8.921 0 3.146 0 21.894 
DGO   0 0 0 0 6.273 0 6.273 
ERS  1.352 1.502 9.340 0 349 0 12.543 
ISP   4.602 0 24.941 0 593 0 30.136 
ACT 5.849 0 0 0 2 0 5.851 
AT 1.514.967 1.903.966 8.390.506 12.001.451 44.989 60.197 23.916.076 
CS 4 0 0 0 7.767 0 7.771 
IGFEJ 422.357 0 845.329 0 24.829 0 1.292.515 
Total Ent. Cobradora 1.990.387 1.905.468 9.348.176 12.001.451 97.758 60.197 25.403.437 

 

 

Montante de DUC cobrados por Entidade Cobradora em 2012 (em €) 

Ent. Liq./Ent. Cob Bancos CTT SIBS 
Cx do 

Tesouro IGCP IRN Total Ent. Liq 

ADSE  139.844.577 0 127.987.330 0 173.487.049 0 441.318.956 

ANPC  563.622 0 1.610.545 0 58.493 0 2.232.659 

APA  13.316.772 0 1.815.903 0 12.297 0 15.144.972 

CGA  469.367.187 0 157.407.828 0 462.998.611 0 1.089.773.626 

DGO   0 0 0 0 7.734.125.813 0 7.734.125.813 

ERS  689.824 707.828 3.925.766 0 773.366 0 6.096.784 

ISP   139.281.100 0 15.874.247 0 216.373 0 155.371.720 

ACT 2.623.827 0 0 0 7.622 0 2.631.448 

AT 12.084.655.202 6.538.002.842 6.482.010.243 17.680.509.229 1.836.244.431 49.631.012 44.671.052.960 

CS 394 0 0 0 4.919.076 0 4.919.470 

IGFEJ 274.088.539 0 240.461.595 0 28.540.678 0 543.090.813 

Total Ent. Cobradora 13.124.431.044 6.538.710.670 7.031.093.458 17.680.509.229 10.241.383.808 49.631.012 54.665.759.221 

 

Face aos dados de 2011, salientamos o aumento de 6 por cento no valor total arrecadado, tendo 

atingido em 2012 o montante que ascende a 54.666 milhões de euros, verificou-se, no entanto, uma 

pequena diminuição na quantidade de DUC cobrados (cerca de 0,5 por cento), tendo atingido 25,4 

milhões de documentos em circulação em 2012. 
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Quantidade DUC cobrados em 2012 

 

 

 

Montante DUC cobrados em 2012 
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No que respeita às entidades colaboradoras podemos elencar as seguintes conclusões: 

• Mantém-se a tendência de crescente representatividade na RCE no que se refere aos 

Bancos (12,5 por cento do valor e 3 por cento da quantidade de documentos) e à SIBS (3,5 

por cento do valor e da quantidade de documentos).  

• Salienta-se a utilização do HB para pagamento de DUC sendo que em comparação com o 

ano anterior, em 2012, verificou-se que a quantidade de DUC pagos duplicou e o 

correspondente valor teve um aumento de 127 por cento. Evidencia-se que a totalidade dos 

DUC da responsabilidade da DGO e dos Solicitadores são pagos no HB, assim como 11 

por cento do Multi Imposto -  MI da AT. 

• Os CTT (20 por cento do valor e 25 por cento da quantidade de documentos) e as Caixas 

do Tesouro (11 por cento do valor e 1 por cento da quantidade de documentos) 

mantiveram, também, a propensão de 2011 e diminuíram a sua parcela de representação 

na rede. 

No que se refere às entidades administradoras de receita, importa mencionar: 

• A perda de representatividade da AT no montante total arrecadado através da RCE, de 90 

por cento para 82 por cento, considerando que a Direção-Geral do Orçamento -DGO 

assume 14 por cento do valor dos DUC cobrados (44.671 milhões de euros e 7.734 milhões 

de euros, respetivamente). A responsabilidade dos restantes 4 por cento do valor cobrado 

divide-se pelos restantes 9 clientes, salientando-se, destes, a Caixa Geral de Aposentações 

- CGA, o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P  - IGFEJ e a 

Direcção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública  - 

ADSE; 

• No entanto, a AT colocou em circulação 94 por cento dos documentos, tendo o IGFEJ sido 

o segundo a colocar documentos a pagamento na rede; 

• Durante o ano de 2012 verificaram-se 4 adesões à Rede de Cobranças do Estado, no que 

concerne a entidades administradoras de receita: CGA, Câmara dos Solicitadores, 

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária  - ANSR e IFDR, sendo que os dois últimos 

colocaram os DUC em circulação em 2013. 

 

 

5.3 -  HOMEBANKING E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS 

 

As atividades do Serviço de Gestão de Contas de Clientes (SGC), entre janeiro e dezembro de 

2012, foram desenvolvidas em função das atribuições que lhe estão atribuídas, nomeadamente em 

termos da divulgação, promoção e prestação dos serviços bancários disponibilizados pelo IGCP, 

E.P.E. aos Organismos Clientes, sujeitos ao Regime da Tesouraria do Estado (RTE). Nestes 

termos, elaborou-se o presente relato de atividades desenvolvidas. 
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Clientes e Contas  

Por força do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central - PREMAC, em 2012 assistiu-

se a uma redução de cerca de 3 por cento no número de organismos1 a acederem ao 

Homebanking, invertendo a tendência expansionista verificada em 2011. 

Essa redução fez-se sentir mais ao nível dos Serviços Integrados - SI, que em 2012 passaram a 

deter menos 24 Organismos que em 2011 e dos SFA, que em 2012 passaram a deter menos 12 

Organismos que no ano anterior. 

O nº 1 do artigo 89º, da Lei nº 64-B/2011, de 30 de dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 

2012) vem manter a obrigação das empresas públicas não financeiras cumprirem o RTE.  

Neste contexto, contrariando a tendência de redução do número de entidades públicas a acederem 

ao HB, em 2012 assistiu-se a um crescimento das Sociedades Anónimas - SA, tendo sido criados 

mais dezassete novos Organismos, dos quais seis resultam da aplicação do diploma referido e 

onze derivam da execução do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF) 

estabelecido entre o Estado Português e o Governo Regional da Madeira (RAM). 

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

Organismos públicos utilizadores do HB, em 2012. 

 

 

 

 
                                                 
 
2           SI – Serviços Integrados   

 SFA – Serviços e Fundos Autónomos 

 EPE – Entidades Públicas Empresariais 

 SA – Sociedades Anónimas 

 LDA – Sociedades de Responsabilidade Limitada 

ONSUTE – Organismos não Sujeitos à Unidade de Tesouraria 
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Organismos utilizadores do HB em 2012 

 

 

No que reporta às contas bancárias tituladas pelos Clientes no HB e fazendo uma análise prévia à 

evolução do número de contas por tipo de Cliente, no último triénio, verifica-se uma alteração da 

sua composição de 2010 para 2012, com o crescimento do número de contas das SA e das EPE 

(iniciada em 2011 com o alargamento do RTE a novas entidades públicas) e a redução do peso das 

contas dos SI e SFA (ocorrida em 2012 na sequência PREMAC). O gráfico seguinte ilustra essa 

mudança. 
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Em 2012 assistiu-se a um decréscimo 

(correspondente a cerca de menos 400 contas bancárias), para tal contribuíram de forma 

significativa os SI e os Serviços e Fundos Autónomos 

23,2 por cento e 3,5 por cento

contas bancárias tituladas pelos SI e SFA continuam a representar 85,6

HB.  

As contas das empresas públicas não financeiras, que agregam os grupos das 

Anónimas - SA, Limitadas 

em 2012, 12,9 por cento

alargamento do RTE a essas empresas, estabelecido pela Lei do Or

PAEF para a RAM.  

As restantes contas bancárias (1,5

também, em 2012, uma ligeira diminuição em relação a 2011, em virtude dos serviços da RAM 

passarem a estar obrigados ao c

durante a vigência do PAEF. 

 

Validação da conformidade entre NIB/NIF 

Em 2012, promoveu-se a revisão do Protocolo celebrado entre o IGCP

Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), para efeitos de validação da conformidade do 

binómio Número de Identificação  B

o mais eficiente em face das necessidades do Clie

Associação Portuguesa de B

preçário, mais vantajoso para o Cliente, que começou a ser aplicado a partir de setembro de 2012.
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se a um decréscimo de 11 por cento no número de contas domiciliadas no HB 

(correspondente a cerca de menos 400 contas bancárias), para tal contribuíram de forma 

Serviços e Fundos Autónomos - SFA, que em 2012 tiveram uma redução de 

por cento, respetivamente. Pese embora a redução de contas referida, as 

contas bancárias tituladas pelos SI e SFA continuam a representar 85,6

As contas das empresas públicas não financeiras, que agregam os grupos das 

Limitadas - LDA e Entidades Públicas Empresariais - EPE, passaram a representar, 

por cento do universo total de contas bancárias. Este crescimento resultou do 

alargamento do RTE a essas empresas, estabelecido pela Lei do Orçamento do Estado e pelo 

As restantes contas bancárias (1,5 por cento) são tituladas pelos ONSUTE. Este grupo sofreu 

também, em 2012, uma ligeira diminuição em relação a 2011, em virtude dos serviços da RAM 

passarem a estar obrigados ao cumprimento do princípio de unidade da tesouraria do Estado, 

durante a vigência do PAEF.  

Validação da conformidade entre NIB/NIF  

se a revisão do Protocolo celebrado entre o IGCP

Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), para efeitos de validação da conformidade do 

Número de Identificação  Bancária - NIB e Número de Identificação  Fiscal 

o mais eficiente em face das necessidades do Cliente. Neste âmbito, foi acordado com a 

uesa de Bancos - APB um novo formato de ficheiros e bem assim um novo 

preçário, mais vantajoso para o Cliente, que começou a ser aplicado a partir de setembro de 2012.

2.011 2.012
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no número de contas domiciliadas no HB 

(correspondente a cerca de menos 400 contas bancárias), para tal contribuíram de forma 

SFA, que em 2012 tiveram uma redução de 

, respetivamente. Pese embora a redução de contas referida, as 

contas bancárias tituladas pelos SI e SFA continuam a representar 85,6 por cento das contas no 

As contas das empresas públicas não financeiras, que agregam os grupos das Sociedades 

EPE, passaram a representar, 

do universo total de contas bancárias. Este crescimento resultou do 

çamento do Estado e pelo 

) são tituladas pelos ONSUTE. Este grupo sofreu 

também, em 2012, uma ligeira diminuição em relação a 2011, em virtude dos serviços da RAM 

umprimento do princípio de unidade da tesouraria do Estado, 

se a revisão do Protocolo celebrado entre o IGCP, E.P.E. e o Instituto de 

Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), para efeitos de validação da conformidade do 

Número de Identificação  Fiscal - NIF, tornando-

nte. Neste âmbito, foi acordado com a 

APB um novo formato de ficheiros e bem assim um novo 

preçário, mais vantajoso para o Cliente, que começou a ser aplicado a partir de setembro de 2012. 
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No âmbito do supra referido Protocolo foi cobrado em 2012, ao Instituto de Financiamento da 

Agricultura e Pescas - IFAP, pelo serviço prestado o valor de 7.005,63 euros, valor este inferior em 

cerca de € 1.500 euros ao do ano anterior. 

 

Cobranças DUC 

Em 2012 iniciaram a cobrança através do Documento Único de Cobrança - DUC a Caixa Geral de 

Aposentações - CGA e a Câmara dos Solicitadores - CS, esta última no âmbito da facilitação dos 

pagamentos, dos Clientes aos solicitadores e agentes de execução, de valores penhorados.  

Ainda em 2012, finalizaram-se os processos de adesão ao DUC da Autoridade Nacional de 

Segurança Rodoviária - ANSR e do Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional  - IFDR, 

cujas cobranças se iniciaram em 2013. 

No quadro abaixo, sistematizam-se os valores centralizados em contas bancárias tituladas pelos 

organismos Clientes no HB, no ano de 2012, através da utilização do DUC. O valor arrecadado por 

esta via rondou os 2.260 milhões de euros, correspondendo a um crescimento de cerca de 73 por 

cento face ao ano transato. Os principais responsáveis por estes valores são a CGA, que iniciou as 

cobranças no ano de 2012 e a ADSE que cobrou em 2012 mais, cerca de 51 milhões de Euros, que 

no ano anterior. 

 

Cobranças DUC - 2012 

Organismo Cliente 
Valores 

Cobrados 
(em €) 

Encargos 
Faturados 

(em €) 

Peso dos 
Encargos 

na 
Cobrança 

(%)  

Autoridade para as Condições no Trabalho (ACT) 2.631.448 11.562 0,44% 
Direção Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções 
Públicas (ADSE) 441.318.956 58.878 0,01% 

Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) 2.232.659 6.523 0,29% 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 15.144.972 36.090 0,24% 

Câmara dos Solicitadores (CS) 4.919.470 771 0,02% 

Caixa Geral de Aposentações (CGA) 1.089.773.626 25.085 0,00% 

Entidade Reguladora da Saúde (ERS) 6.096.784 11.506 0,19% 

Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) 543.090.813 0 0,00% 

Instituto de Seguros de Portugal (ISP) 155.371.720 23.794 0,02% 

Total 2.260.580.448 174.209 0,01% 
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O IGFEJ, que em anos anteriores, nomeadamente em 2011, foi a entidade que apresentou maiores 

valores cobrados, em 2012, sofreu um decréscimo de 22 por cento, com cerca de 118 milhões de 

euros cobrados a menos. 

Refira-se ainda que o peso dos encargos suportados pelos Clientes, pela utilização da rede de 

cobranças do Estado, face ao volume das cobranças realizadas é de fraca relevância. 

 

Cobranças Multibanco  

No âmbito dos serviços prestados pelo IGCP, E.P.E., alguns Clientes com contas abertas no HB 

têm vindo a arrecadar as suas receitas através da utilização das Caixas Automáticas Multibanco da 

SIBS. Em 2012 utilizaram este serviço 70 Organismos, dos quais 21 aderiram às cobranças 

Multibanco nesse ano. 

Os valores arrecadados, através desta funcionalidade em 2012, ascenderam a cerca de 379 

milhões de euros (menos 9 por cento que no ano anterior), dos quais o Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social -  IGFSS é responsável por 71 por cento (270 milhões de euros) e 

o Instituto dos Registos e Notariado - INR por 8 por cento (30 milhões de euros). 

 

Cobranças Multibanco – 2012 

Ano 
Nº 

Operações 
Valor Cobrado 

(em €) 
Encargos 

(em €) 

Peso dos 
Encargos 

na 
Cobrança 

(%)  

2011 1.717.000 417.471.248,34 1.041.947,40 0,25% 

2012 1.989.121 378.798.821,29 1.486.593,40 0,39% 
 

Os encargos suportados pelos Clientes do HB com a cobrança Multibanco, em 2012, rodaram 1,5 

Milhão de euros, mais 7 por cento que no ano anterior. Tal ficou a dever-se ao aumento do número 

de operações realizadas, as quais levaram a que o peso dos encargos no total das cobranças 

passasse de 0,25 por cento para 0,39 por cento. 

 

Depósitos Externos.  

Em 2012 aderiram à funcionalidade de Depósitos Externos 58 novos organismos, perfazendo um 

total de 379 Clientes a utilizarem este serviço (mais de metade dos Clientes do HB). 

O quadro seguinte apresenta os valores totais de depósitos externos efetuados pelos organismos 

em 2012, em montante e número de talões depositados, respeitando a 446 milhões de euros 

depositados através de cerca de 127 mil talões. 
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Depósitos Externos - 20 

 

 

 

 

 

 

 

Os depósitos efetuados aos balcões dos bancos aderentes, em 2012, cresceram cerca de 5 por 

cento em montante e cerca de 10 por cento em número de depósitos, face a 2011. 

Do universo de depósitos externos efetuados em 2012, a componente de depósito de cheques volta 

a ser aquela que maior peso apresenta em termos de montante (86 por cento) e que, inversamente, 

menor peso detém em termos de talões depositados (23 por cento). Nesta componente, o Instituto 

de Seguros de Portugal foi a entidade que maior montante depositou em 2012, ultrapassando os 40 

milhões de euros, num total de 17 depósitos efetuados, a que corresponde um valor médio por 

depósito de 2 milhões de euros. 

No que respeita à componente de depósitos em numerário, esta apresenta um peso de 14 por 

cento em termos de montantes e de 77 por cento nos talões depositados. A Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo foi o organismo que maior montante depositou em numerário 

durante 2012, com um valor superior a 4 milhões de euros e mais de 7.000 depósitos efetuados, 

traduzindo-se num valor médio por depósito de 583 euros. 

Dos Bancos protocolados para efeitos de depósitos externos, a Caixa Geral de Depósitos continua 

a ser o banco mais utilizado pelos Clientes IGCP, E.P.E. (83 por cento dos organismos que utilizam 

este serviço), tendo arrecadado 87 por cento dos montantes depositados em 2012, contra 81 por 

cento em 2011. 

 

Terminais de Pagamento Automático - TPA  

No quadro abaixo, apresentam-se os valores das operações, cobranças e custos associados à 

disponibilização de TPA, ocorrida durante 2012, por Cliente. 

 

 

 

Depósitos 
Externos 

Montante 
Depositado 
no Cliente 

(em €) 

Nº de Talões 
Depositados 

Numerário 60.357.646 97.912 

Cheques 385.462.069 28.931 

Total 445.819.715 126.843 
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Cobranças TPA – 2012 

Organismo 
Cliente IC   Inicio 

Acordo 
Nº TPA 

Contratados 
Nº 

Operações 
Valor 

Cobrado 
Custos 
Fixos  

Custos 
variáveis 

Peso dos 
Custos 

na 
Cobrança 

ANSR BES Jan-08 500 116.188 3.332.068,00 118.080,00 45.162,00 4,90% 
ARS Alentejo BST Jul-11 22 10.458 129.220,00 2.436,00 1.178,00 2,80% 
ARS Norte BST Nov-10 262 51.579 506.188,00 84.102,00 0,00 16,61% 
ARS LVT BES Abr-11 284 225.967 1.811.495,00 91.394,00 0,00 5,05% 
Assembleia 
Republica BES Abr-10 2 1.170 33.354,00 443,00 466,00 2,72% 
Biblioteca 
Nacional BES Jul-08 6 1.098 16.401,00 1.417,00 137,00 9,47% 
CEPRA BST Nov-10 1 52 20.408,00 185,00 52,00 1,16% 
C.H. Torres 
Vedras BES Out-10 6 11.275 197.564,00 1.328,00 2.269,00 1,82% 
C. H. 
Psiquiátrico 
Lisboa BST Out-11 5 88 624,00 461,00 7,00 75,04% 
C. H. Lisboa 
Ocidental CEMG Set-11 20 36.424 782.953,00 2.411,00 6.289,00 1,11% 
C. H. Médio 
Ave BES Abr-11 8 12.298 313.057,00 1.417,00 1.450,00 0,92% 
C. H. Médio 
Tejo BES Abr-11 18 20.126 335.919,00 2.391,00 1.799,00 1,25% 
C. H. Porto (a) BPN Fev-12 15 - 398.310,00 1.015,00 - 0,00% 
C. H. São João BES Jan-10 27 72.451 977.961,00 4.782,00 5.286,00 1,03% 
DGPA BES Nov-09 1 133 7.383,00 236,00 58,00 3,98% 
DRC LVT BST Jul-11 1 370 15.913,00 154,00 126,00 1,76% 
Exército - C.O. 
Faro BST Out-11 1 68 11.578,00 185,00 0,00 1,59% 
Exército - 
Hospital Militar 
Principal BES Fev-12 4 2.058 43.408,00 974,00 322,00 0,00% 
Hospital 
Figueira Foz BES Mar-11 5 10.609 207.828,00 827,00 1.079,00 0,92% 
Hospital A. 
João 
Crisóstomo BST Jun-11 3 734 11.024,00 415,00 97,00 4,65% 
Hospital 
Francisco 
Zagalo BST Jun-11 1 1.155 14.052,00 138,00 129,00 1,91% 
IASFA BES Nov-09 10 14.270 11.032.012,00 2.362,00 6.129,00 0,08% 
IGESPAR BES Ago-10 20 50.606 1.310.755,00 3.911,00 17.893,00 1,66% 
IGFEJ (b) BST Abr-11 250 0 0,00 27.675,00 0,00 - 
IMTT CGD Mai-08 96 145.816 5.799.490,00 11.700,00 36.043,00 0,82% 
INPI BES Jan-12 1 264 28.867,00 258,00 161,00 0,00% 
IVV BES Set-10 1 210 27.217,00 221,00 166,00 1,42% 
IVDP BES Nov-10 4 4.616 232.842,00 886,00 3.571,00 1,91% 
LNEC BST Jun-11 1 315 13.694,00 92,00 108,00 1,46% 
PSP BES Jul-08 48 24.676 1.764.295,00 11.336,00 14.048,00 1,44% 
SG MAI BES Jul-10 1 422 12.155,00 221,00 123,00 2,83% 

Totais     1.624 815.496 29.388.033,00 373.454,00 144.149,00   
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No âmbito dos acordos realizados, o SGC estabeleceu em 2012 toda a gestão do relacionamento 

processual e institucional entre o IGCP, EPE. e os organismos Clientes, com vista a garantir a 

qualidade do serviço contratualizado para 1.624 TPA. 

No ano de 2012 não se registou um aumento significativo dos Clientes que contratualizaram com o 

IGCP equipamentos TPA, somente três protocolos foram celebrados nesse ano. Efetivamente, este 

ano foi caracterizado pelo levantamento e avaliação das necessidades de TPA dos Clientes. Do 

levantamento efetuado obteve-se uma necessidade de 680 TPA, sendo 674 dos serviços do 

Ministério da Saúde, dos quais 231 vão ser instalados no início de 2013, na Administração  

Regional de Saúde - ARS Centro e na Administração  Regional de Saúde - ARS Algarve. 

Durante o ano de 2012 foram centralizados na tesouraria do Estado, através da utilização de TPA, 

valores de cobrança que rondaram os 19,5 milhões de euros. O total do valor cobrado apresenta, 

no entanto, uma redução de 1,8 milhões de euros, cerca de 9 por cento, em relação ao ano 

transato. Este facto é justificado pelo acentuado decréscimo dos valores cobrados através dos TPA 

cedidos à ANSR, que registaram uma diminuição de 7 milhões de euros, representando, menos 

cerca de 69 por cento do valor cobrado em 2011. 

Não obstante o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres  - IMTT ter sido o cliente com o 

maior valor total arrecadado (5,8 milhões de euros), o Instituto de Ação Social das Forças Armadas 

-  IASFA é a entidade que em termos de cobranças por TPA, tem uma performance mais eficiente, 

com cerca de 110 mil euros de valor médio de cobranças por TPA. 

Por sua vez, a Administração  Regional de Saúde  - ARS LVT foi a responsável pelo maior número 

de operações realizadas (225.967). No entanto, a performance mais eficiente, em termos do 

número de operações, foi registada pelo Centro Hospitalar de São João, com cerca de 2.683 

operações médias por TPA. 

Os custos suportados pelos Clientes, nos termos dos acordos de prestação de serviços celebrados 

com o IGCP, E.P.E., rondaram neste ano os 517 mil euros, mais 28 por cento que em 2011. Este 

acréscimo nos encargos deveu-se essencialmente aos custos fixos da Administração  Regional de 

Saúde  - ARS Norte, que a partir de agosto de 2011 entendeu alterar o tarifário associado à 

prestação desse serviço, deixando de ter custos variáveis. 

 

Sistema de Débitos Diretos - SDD 

Em face das ações de promoção deste serviço bancário e dos vários contatos estabelecidos junto 

dos Clientes, foi possível atingirem-se os resultados que se apresentam no quadro abaixo, 

comparando as ocorrências no período de 27 de janeiro de 2012 a 1 de fevereiro de 2013 ao último 

reportado (1 de fevereiro de 2011 a 26 de janeiro de 2012). 
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Débitos Diretos – 2012 

    IDD 

  ADC Pagas Revertidas Revogadas 

Período Nº Canceladas Nº Valor (em €) Nº Valor (em 
€) Nº Valor (em €) 

1 de fevereiro de 2011 a 26 de 
janeiro 2012 1.018 240 16.156 15.385.626,24 137 45.392,28 13 13.502,65 
27 de janeiro de 2012 a 1 de 
fevereiro de 2013 1.408 448 23.151 28.592.077,69 252 99.779,00 13 26.192,52 

Variação  390 208 6.995 13.206.451,45 115 54.386,72 0 12.689,87 

                  

Posição Acumulada 4070 839 26463 24443411,2 299 110593,57 26 38246,64 

 

Os Clientes efetivos utilizadores desta funcionalidade, na vertente devedora, ascendem a 138, 

correspondentes a 19,2 por cento do universo total de organismos. 

Entre os dois períodos assinalados, no quadro infra, verifica-se uma evolução acentuada no número 

de Autorizações de Débito em Conta  - ADC que foram proferidas pelos Clientes, as quais tiveram 

um crescimento de 38%.  

Por outro lado, o número de Instruções de Débitos Diretos – IDD  emitidas quase que duplicaram no 

período em análise, apresentando um crescimento de 86 por cento em termos de valores pagos, 

correspondente a mais 13 milhões de euros debitados em contas dos Clientes nesse período, face 

ao anterior.  

Refira-se que, desde o início desta funcionalidade (setembro de 2009) já foram pagas através de 

débitos diretos cerca de 53 milhões de euros, dos quais cerca de 29 milhões foram concretizados 

entre 27 de janeiro de 2012 a 1 de fevereiro de 2013. 

Os valores apresentados traduzem a grande dinâmica de utilização deste serviço ocorrida no 

período de 27 de janeiro de 2012 a 1 de fevereiro de 2013, evidenciando que a divulgação das 

potencialidades do sistema de débitos diretos que tem vindo a ser promovida, está a ter o respetivo 

retorno por parte dos Clientes. 

 

Emissão de Cartões.  

Ao quarto ano de existência, o cartão IGCP Charge Card continuou o seu crescimento em termos 

do número de cartões contratados. Em 2012, o total de cartões atribuídos cresceu 37 por cento face 

ao ano anterior, tendo atingido o total de 378 cartões. Este acréscimo resulta de um incremento de 

41 por cento no número de adesões aos cartões da versão Base (no final de 2012 existiam mais 72 

cartões face ao ano de 2011) e de 30 por cento nos cartões da versão Plus (mais 30 cartões face 

ao ano anterior). 
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Estes cartões permitiram, em 2012, efetuar um total de despesas próximo dos 900 mil euros, 

despesas essas que englobam compras (cerca de 654 mil euros) e levantamentos (cerca de 240 mil 

euros). Os levantamentos corresponderam a um total de 1.737 operações de Cash Advance, das 

quais 1.623 foram realizadas por cartões da versão Base. 

 

IGCP Charge Card – 2012 

Versão 

Compras Realizadas  Cash Advance  
% do 
Total 

Total de 
Despesas Montante % do 

Total 
Nº Valor 

Base 293.001,40 44,78 1.623 216.680,00 90,26 509.681,40 

Plus 361.339,21 55,22 114 23.372,36 9,74 384.711,57 

Total 654.340,61 100 1.737 240.052,36 100 894.392,97 
 

Assim, o cartão mais utilizado pelos clientes, em 2012, foi o cartão da versão Base, o qual foi 

utilizado tanto para efetuar compras como levantamentos (43 por cento e 57 por cento, 

respetivamente). A utilização da versão Base para levantamentos teve um crescimento 

relativamente constante face ao ano transato, enquanto o seu uso para efetuar compras teve um 

crescimento exponencial, muito em resultado das novas funcionalidades disponibilizadas para o 

IGCP Charge Card – das quais destacamos os Pagamentos de Serviços, Pagamentos ao Estado e 

Via Verde.  

O encargo suportado pelo IGCP, E.P.E., em 2012, no que respeita às operações de levantamentos 

do cartão da versão Base cresceu 783 euros face ao ano anterior, tendo-se cifrado nos 3.197,75 

euros. 

Na versão Plus, verifica-se que esse cartão continua a ser utilizado maioritariamente para a 

realização de compras, tendo os levantamentos uma expressão muito reduzida (cerca de 6 por 

cento do montante global de despesa efetuada por estes cartões). Também nesta versão se 

assistiu a um forte crescimento do seu uso para a realização de compras na sequência das novas 

funcionalidades disponibilizadas.  

 

Tesouraria Externa.  

Durante o ano 2012, promoveu-se a execução de todas as tarefas inerentes à validação das ordens 

de pagamento recebidas dos Clientes e o registo manual dos movimentos ocorridos na tesouraria 

externa, num total de 10.160, quer na base de dados de controlo dos mesmos, quer nas 

correspondentes contas dos Clientes. 

Em 2012, foram registadas e concretizadas, as operações na tesouraria externa, que se resumem 

no quadro abaixo:  
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Tesouraria externa - 2012 

            

Tesouraria Externa Pedidos Montantes 

  2011 2012 2011 2012 

Transferências Internacionais   

Emitidas 9.570 8.872 301.783.902 € 492.249.511 € 

Recebidas 626 883 38.436.095 € 44.633.823 € 

TOTAL 10.196 9.755 340.219.997 € 536.883.334 € 

Cheques s/ Estrangeiro   

Emitidos 122 98 604.237 € 273.416 € 

Recebidos 379 307 146.837 € 222.314 € 

TOTAL 501 405 751.074 € 495.730 € 

            
Os pedidos de pagamentos na ordem externa na totalidade de 8.970 foram massivamente 

executados em EUR e USD. Dos 492,5 milhões de euros pagos, salienta-se que a moeda mais 

utilizada, para pagamentos na ordem externa, foi o EURO. O meio de pagamento mais utilizado é a 

transferência, representando a emissão de cheques sobre praças no estrangeiro, somente 1 por 

cento 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, tendo o respetivo encargo suportado pelos Clientes, em 2012, rondado os 1.000 euros. 

Os recebimentos foram na sua maioria em USD, quer em número (61 por cento), quer em valor (88 

por cento). Os recebimentos por transferência apresentaram maior expressão com 883 operações 

(74 por cento) em relação aos 307 cheques negociados (26 por cento). 

A Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros é o organismo que solicita mais pedidos 

de pagamento na ordem externa e que maiores valores movimenta. Salienta-se que, acrescida aos 

outros organismos tutelados pelo referido Ministério (Instituto Camões, Fundo para as Relações 

Internacionais e Instituto de Apoio ao Desenvolvimento) são responsáveis por 52 por cento das 

transferências internacionais executadas. 
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Comparação do valor pago 

 

 

Comparação do  nº de pedidos 

 

 

Comparativamente com o ano anterior, em termos valores pagos assistiu-se a um crescimento na 

ordem dos 63 por cento e nos valores recebidos um acréscimo de 14 por cento. Os gráficos abaixo 

ilustram a variação em termos de moeda utilizada. 
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Certificação Digital.  

Durante o ano de 2012, manteve-se o princípio de que todos os utilizadores do HB com perfis de 

Executor e Autorizador, pertencentes a organismos que movimentam verbas para contas não 

sediadas no IGCP, E.P.E., apenas podem aceder ao sistema, fazendo uso do cartão Multicert.  

Nesse ano foram encetados novos contatos com a Autoridade Tributária e Aduaneira, no sentido de 

certificar os utilizadores desse organismo que continuam a aceder ao sistema sem o referido cartão, 

sendo a exceção ao referido princípio. 

Além das renovações anuais dos utilizadores antes certificados, há que considerar ainda os dados 

do quadro abaixo relativamente às certificações digitais ocorridas em 2012. 

 

Certificação digital - 2012 

Certificaçâo Digital 

  2011 2012 Variação 

Novos 934 883 -5% 

Segundas Vias 197 148 -25% 

Leitores 572 463 -19% 
 

Ainda que tenha havido, em 2012, um ligeiro decréscimo da certificação digital (novos cartões, 

segundas vias de cartão e leitores), em relação ao ano anterior, como consequência da execução 

do PREMAC, essa diminuição não foi tão acentuada, em virtude do número de organismos criados 

por força do alargamento do RTE às empresas públicas não financeiras (Lei do Orçamento de 

Estado) e do PAEF para a RAM. 

Em 2012, o IGCP, E.P.E. emitiu faturas, referentes a encargos com certificação digital, num total de 

81.566,21 euros, valor ligeiramente inferior ao do ano anterior. Este ano foi o primeiro em que o 

IGCP, E.P.E.  não aplicou o princípio de solidariedade, deixando de suportar 50 por cento dos 

encargos com os primeiros 4 certificados de cada organismo. Esta alteração traduziu-se num 

acréscimo de cerca de 46 mil euros dos encargos suportados pelos Clientes, quando comparado 

com o ano de 2011. 

 

GERFIP.  

Durante o ano 2012, o SGC efetuou o 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.  
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Nesse ano foram executadas despesas, com origem na aplicação GERFIP, num valor aproximado 

de 14.838 milhões de euros.  

No final desse ano, estavam abertas na tesouraria do Estado 328 contas bancárias associadas ao 

GERFIP, tituladas por 205 Clientes (191 do balcão 0033 e 14 do balcão 0036). 

 

Outras Atividades.  

Entre outras atividades desenvolvidas, destaca-se ainda a elaboração do texto e apuramento de 

valores a incluir no Relatório de Gestão do IGCP, E.P.E., no que reporta à tesouraria do Estado, 

assim como o 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 2011 a emitir 

por esse Tribunal.  

 

 

5.4 - SISTEMAS DE COMPENSAÇÃO/OPERAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO 

 

O projeto de upgrade para a versão 7.4 do Wallstreet Suite, iniciado em 2011, teve a sua conclusão 

no 1º semestre de 2012. O incremento no automatismo de processos foi muito significativo, 

permitindo uma melhoria operacional através do aumento do controlo e consequente redução do 

risco. Deste modo, passou a ser canalizado via sistema SWIFT um maior número de mensagens, 

refletido no seguinte gráfico:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O IGCP, E.P.E. manteve a sua participação nos sistemas de compensação

Compensação Interbancária

multibanco e débitos diretos. No 

tempo real, acompanhou os novos desenvolvimentos efetuando os devidos testes e migrando para 

a nova versão da AT2 – Aplicação de Tesouraria, desenvolvida pela SIBS. 

Relativamente à evolução nos sistemas de compensação, destaca

transferências processadas na 

plano de migração em prática para a substituição das  Transferências Eletrónicas Interbancárias 

TEI  tradicionais para a SEPA, que deverá estar concluído a 1 de fevereiro de 2014.

A participação direta do IGCP

volumes e valores das transações refletidos no quadro abaixo:

-

1.000   

2.000   

3.000   

4.000   

Jan Fev Mar

 

 

Quantidade de mensagens de SWIFT 

manteve a sua participação nos sistemas de compensação

Compensação Interbancária - SICOI, nomeadamente cheques, transferências eletrónicas, 

multibanco e débitos diretos. No Target2 – sistema de pagamentos de liquidação por bruto em 

tempo real, acompanhou os novos desenvolvimentos efetuando os devidos testes e migrando para 

Aplicação de Tesouraria, desenvolvida pela SIBS. 

Relativamente à evolução nos sistemas de compensação, destaca

transferências processadas na Single Euro Payments Area - SEPA. Este movimento é resultado do 

plano de migração em prática para a substituição das  Transferências Eletrónicas Interbancárias 

tradicionais para a SEPA, que deverá estar concluído a 1 de fevereiro de 2014.

A participação direta do IGCP, E.P.E. nos sistemas de compensação, é representada pelos 

volumes e valores das transações refletidos no quadro abaixo: 
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manteve a sua participação nos sistemas de compensação Sistema de 

, nomeadamente cheques, transferências eletrónicas, 

sistema de pagamentos de liquidação por bruto em 

tempo real, acompanhou os novos desenvolvimentos efetuando os devidos testes e migrando para 

Aplicação de Tesouraria, desenvolvida pela SIBS.  

Relativamente à evolução nos sistemas de compensação, destaca-se o incremento de 

. Este movimento é resultado do 

plano de migração em prática para a substituição das  Transferências Eletrónicas Interbancárias - 

tradicionais para a SEPA, que deverá estar concluído a 1 de fevereiro de 2014. 

sistemas de compensação, é representada pelos 

Nov Dez
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Sistema de Compensação 

          

  2011 2012 

Sistemas de Compensação € 1.000 
N.º 

Operações 
€ 1.000 

N.º 
Operações 

Multibanco - recebidas 10.989.787 16.764 11.404.837 20.038 

Target2 - recebidas 286.933.592 35.481 229.130.965 17.432 

Target2 - emitidas 286.845.706 57.853 229.178.334 63.210 
Target2 turnover global (média diária) 2.250.114,89 366 1.797.291,37 316 

Cheques recebidos 274 522 0 0 
Cheques pagos 495.720 767.090 462.063 847.267 

Cheques turnover global (média diária) 1.983,98 3.070 1.848,25 3.389 
TEI - recebidas 2.338.229 418.303 2.098.032 424.178 

TEI - emitidas 21.556.616 13.840.739 19.508.555 14.188.769 

TEI turnover global (média diária) 93.705,27 55.918 84.731,71 57.306 
Transferências SEPA - recebidas 262.159,23 14.468 559.426,43 45.608 
Transferências SEPA - emitidas 30.447,32 5.390 295.330,49 53.848 

Transf. SEPA turnover global (média diária) 1.147,48 78 3.351,99 390 
Turnover global 598.462.742,95 15.139.846 481.232.706,93 15.640.312 

Turnover global (média diária) 2.346.951,62 59.432 1.887.223,33 61.401 

Déb. Directos (vertente devedora) - cobranças 14.767,04 15.760 27.363,18 22.276 

Déb. Diretos (vertente credora) - - - - 

 

Durante o ano de 2012, a movimentação das contas tituladas pelo IGCP, E.P.E. no exterior para 

processamento das operações em divisas e euros para fora do espaço europeu, teve uma 

diminuição em numero de operações, justificada pela redução de liquidações da divida pública em 

moeda estrangeira, estando representado no quadro seguinte a sua evolução: 
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Transferências Internacionais 
              

  2011 2012 

Divisa Divisa/1000 EUR/1000 Nº Operações Divisa/1000 EUR/1000 Nº Operações 

AUD 1.123,71 856,53 103 1.284,25 948,72 127 
CAD 5.703,28 4.241,93 247 7.453,09 4.535,53 254 
CHF 49.484,19 39.780,99 371 45.475,11 35.560,26 378 
DKK 14.466,53 1.963,14 72 12.203,47 1.671,23 64 
EUR 72.441,01 72.441,01 4.383 79.898,40 79.898,40 4159 
GBP 1.093.824,48 1.309.273,45 733 948.832,80 1.184.782,59 581 
INR 65.145,87 1.051,09 87 65.557,12 968,62 93 
JPY 77.501.498,82 773.288,14 107 55.802.044,50 476.990,75 80 
NOK 47.543,04 6.105,18 60 48.549,86 6.570,13 48 
SAR 1.373,98 267,88 31 1.504,82 318,23 28 
SEK 9.810,16 1.108,15 91 10.932,60 1.252,73 99 
TND 426,61 222,21 35 498,62 254,29 38 
USD 45.500.783,37 35.158.588,80 3.821 25.559.059,11 19.660.417,25 3935 
ZAR 5.128,31 525,51 100 6.135,16 565,55 109 

Total   37.369.714,00 10.241   21.454.734,28 9.993 

 

 

Os cheques emitidos para compensação em praças estrangeiras mantiveram a redução dos últimos 

anos, sendo evidenciada no quadro seguinte: 

 
Emissão de cheques internacionais 

        

2011 2012 
€ 1.000 N.º Cheques € 1.000 N.º Cheques 

12.796 372 818 149 
 

A liquidação de todas as operações relacionadas com a emissão e serviço da dívida continuou a ser 

assegurada no contexto internacional através da International Central Securities Depository -  ICSD 

Euroclear. Durante 2012, a central de valores do Banco de Portugal - BP onde se encontravam 

registados os Bilhetes do Tesouro cessou atividade. No dia 3 de dezembro de 2012, as posições 

foram transferidas para o sistema centralizado de valores mobiliários gerido pela Interbolsa, tendo a 

partir deste momento ficado sujeitos às regras operacionais e regulamentares já aplicáveis às 

Obrigações do Tesouro.  
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No quadro abaixo demonstra-se a evolução verificada junto do Euroclear: 

 

Liquidações no Euroclear 
          

  2011 2012 

  
Montante 

Liquidado € 1000 
N.º  

Liquidações 
Montante 

Liquidado € 1000 
N.º  

Liquidações 

OT 7.483.489 108 3.757.230 17 

BT 23.778.733 556 26.936.028 476 

Turnover  
Global € 1000 

N.º  
Liquidações 

Turnover  
Global € 1000 

N.º  
Liquidações 

Repo 22.104.224 146 9.961.819 71 

 

O IGCP, E.P.E. continuou a acompanhar o plano e desenvolvimento do projeto T2S (TARGET2-

Securities), 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. 

Nas previsões diárias da tesouraria, O IGCP, E.P.E. privilegiou a informação disponibilizada pelos 

sistemas de informação de suporte à atividade de tesouraria, com o objetivo de encontrar o 

equilíbrio certo entre o valor apurado para pagamentos e recebimentos num prazo não superior a 

dois dias. 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. 

 

 

5.5 - CONTABILIDADE DA DÍVIDA PÚBLICA 

 

Contabilidade da Dívida Pública 

 

No ano 2012, no âmbito da sua responsabilidade pela prestação de contas sobre as operações 

inerentes à gestão da dívida pública, o IGCP, E.P.E., procedeu à elaboração dos mapas que 

integraram a conta de gerência do ano 2011, garantindo o seu envio à DGO e ao Tribunal de 

Contas -  TC. 

Relativamente às operações associadas à dívida pública, realizadas do ano 2012, assegurou o 

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

e outros encargos da dívida pública.  
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Em matéria de execução orçamental iniciou-se um processo de controlo interno com o objetivo de 

apurar, mensalmente, os desvios entre a execução orçamental e os pagamentos efetivos que teve 

impacto na redução dos mesmos.  

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

rendimento de pessoas singulares e coletivas.  

Foram introduzidas alterações nas regras contabilísticas de determinados instrumentos de dívida 

pública nomeadamente no que concerne aos associados a empréstimos em moeda estrangeira 

(exemplo: afetação das diferenças de câmbio à rúbrica de juros e amortização obtidas na compra 

da moeda na data de maturidade do empréstimo).  

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, 

E.P.E. para a comercialização dos Certificados de Aforro e do Tesouro, através do 

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

devidos. 

Durante o ano 2012 foram utilizadas duas aplicações de suporte à contabilização das operações 

associadas à gestão da dívida pública – uma durante o 1º semestre (GLM – módulo do Finance Kit) 

e outra no 2º semestre (ACM - módulo do Wallstreet Suite), decorrente da passagem da versão 6.5 

para a 7.4.   

 

 

5.6 - CONTABILIDADE DA TESOURARIA 

 

Sendo, também, da competência do IGCP, E.P.E.  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 2012, na Tesouraria do Estado com reflexo nas respetivas contas 

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

Contas, dentro dos prazos estabelecidos. À semelhança do ocorrido a partir de meados de 2011, 

esta informação foi, também, reportada ao Banco de Portugal.  
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Aquando do encerramento do exercício económico de 2011, 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 2012, ao esforço de melhoria contínua do processo contabilístico. 

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 (Autoridade Tributária e DGO), dos 

valores cobrados, reembolsados e abatidos. 

Estes procedimentos implicaram a análise de cerca de 1100 contas. 

O Plano de Contas da Tesouraria, durante o ano 2012, 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 2012 

Natureza do movimento 
Nº de contas 

Contas elementares Contas não elementares Total 

Encerramento de Contas 537 62 605 

Abertura de Contas 363 116 479 

Total 900 184 1,084 

 

 

 

 5.7 -  CONTROLO DAS CAIXAS DO TESOURO 

 

Continuámos 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. 
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Continuaram-se a verificar, durante o ano 2012, alguns erros na transmissão das cobranças e dos 

depósitos que inviabilizam o controlo efetuado às caixas. No entanto mantém-se a tendência para a 

diminuição desses erros.  

Continuamos com o procedimento de mensalmente extrairmos relatórios de reconciliações entre as 

cobranças e os depósitos e, os erros detetados, foram comunicados atempadamente à AT, 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 Direção-Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o 

Consumo - DGAIEC. 

 
 

5.8 - 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, E.P.E.. Em 87 por cento das situações esse objetivo foi 

atingido. O incumprimento foi por razões alheias ao IGCP, E.P.E., tais como a existência de erros 

de cobrança e ou os bancos não terem transmitido 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.  

 

 

5.9 - 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.  
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Manteve-se o controlo de movimentos das contas de Operações Especificas do Tesouro- OET 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.  

 

 

5.10 -  GESTÃO DO FRDP E FRV 
 

 
O IGCP, E.P.E. 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 2012, através da aquisição e alienação de valores mobiliários representativos 

de dívida pública, tendo sido transacionados os seguintes títulos e montantes: 

 

Títulos transacionados em 2012 (em valor nominal) 

                                                                                   (Euros) 

Natureza dos Títulos Aquisição de Títulos Alienação de Títulos 

Bilhetes do Tesouro 4.539.844.094,00 4.634.599.787,00 

Obrigações do Tesouro 458.500.141,20 316.154.671,77 

Total 4.998.344.235,20 4.950.754.458,77 

 
Nestes valores encontram-se os Bilhetes do Tesouro, que o Fundo adquiriu em 2010, destinados à 

colateralização dos contratos CSA – Bilateral e que foram alienados antes da sua data de 

maturidade e substituídos por outros da mesma natureza. 

 Por outro lado, no âmbito de uma decisão estratégica de gestão da dívida pública que se 

materializou numa operação de exchange offer, o FRDP procedeu à substituição de Obrigações do 

Tesouro (OT 5,45% SET2013), que detinha na sua carteira em 3 de Outubro de 2012, no valor 

nominal de 174.514.320,22 €, por outras obrigações do Tesouro (OT 3,35% OUT2015). 

No ano 2012 a contabilização das operações do FRDP passou a ser efetuada numa ótica 

patrimonial, recorrendo-se a uma nova aplicação adquirida para o efeito Sistema Integrado  de 

Apoio à gestão - SIAG. Neste sentido, a prestação de contas deste Fundo foi efetuada com base no 

POCP.  
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 Procedeu igualmente à gestão do Fundo de Renda Vitalícia - FRV, garantindo o cumprimento dos 

respetivos compromissos. 

Iniciou-se um processo de atualização da base de dados de rendistas com o objetivo de desativar 

os titulares que já tenham falecido. Para o efeito, foi estabelecido um protocolo com o ITIJ/IRN no 

sentido de nos ser disponibilizada informação necessária para efetuarmos aquela atualização.   

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

quais foram remetidas à Direcção-Geral do Orçamento e ao Tribunal de Contas, dentro dos prazos 

legais. 

 

 

  5.11 -  ENTIDADE CONTABILÍSTICA DO ESTADO 
 

Em 2012 mantém-se unicamente a ser processado no Sistema de Informação Contabilística - SIC o 

capítulo referente aos "Encargos da Divida", que no entanto em 2013 será integrado no Gestão de 

Recursos Financeiros em modo partilhado  - GERFIP.  

Todos os restantes integraram a Entidade Contabilística Estado e foram processados diretamente 

no site da Direcção-Geral do Orçamento, através de um portal criado por esta que acede 

diretamente aos seus serviços. 

 

 

5.12 -  TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO E SISTEMAS 

DE INFORMAÇÃO 

 

O ano de 2012 foi um ano de grande estabilidade dos principais sistemas de informação do IGCP, 

E.P.E., 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, E.P.E., 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 suportam os ambientes de teste e produção do Sistema Wall Street 

Suite (WSS) 7.4; 
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• Participação na equipa de projeto que implementou o upgrade do Finance Kit 6.5 para o 

WSS 7.4., nomeadamente, no acompanhamento e apoio em tarefas relacionadas com a 

infraestrutura tecnológica do projeto e no apoio aos consultores externos; 

• Implementação da integração do sistema WSS 7.4 com o sistema SWIFT, na vertente A2A, 

através do Websphere MQ; 

• Instalação do WSS 7.4. (componente aplicacional, de base de dados e cliente) em 

ambiente de Disaster Recovery - DR e testes do referido ambiente; 

• Instalação do Sistema de Cobranças do Estado -SCE, a componente aplicacional e de base 

de dados, em ambiente de Disaster Recovery e testes do referido ambiente; 

• Definição das novas plataformas tecnológicas (sistema operativo e base de dados) do 

sistema Homebanking. Instalação dos ambientes de desenvolvimento e teste utilizando as 

novas plataformas; 

• Instalação do patch 7.0.50 do Swift Alliance Workstation (SAW) e implementação nos novos 

standards SWIFT 2012; 

• Instalação e configuração da infraestrutura tecnológica de suporte (sistemas operativos, 

base de dados e aplicacional) do sistema de contabilidade SIAG (contabilidade pública); 

• Migração do euroclear Euclid PC da versão 8.10 para a versão 9 e conclusão da instalação 

do software ATS/DTS da Reuters; 

• Conclusão da instalação de uma nova versão do sistema de gestão e registo de 

correspondência do IGCP, E.P.E., com implementação de novos conetores e formulários, 

que permite alargar a sua utilização a todos os colaboradores do IGCP, E.P.E. Participação 

na auditoria interna ao sistema; 

• No âmbito do projeto de Disaster Recovery do IGCP, E.P.E. foi alargada a instalação de 

mais Sistemas, no Centro de Dados externo, nomeadamente, a instalação de servidores de 

máquinas virtuais, de forma a melhorar as condições de recuperação de desastre em caso 

de falha do polo técnico do IGCP, E.P.E.; 

• Foi atualizada a plataforma de monitorização e alarmista de sistemas e serviços 

considerados críticos e alargada a sua utilização. Esta plataforma, 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, E.P.E., foi continuado o projeto de virtualização de 

sistemas, para melhor gestão dos mesmos, diminuição dos consumos energéticos e 

melhoria das condições de segurança; 

Nesse sentido foi reconfigurada a solução de virtualização numa plataforma de alta 

disponibilidade, com capacidades de tolerância a falhas de hardware e software, ciclos de 

downtime de hardware reduzidos, recuperação de desastres e as capacidades de 

flexibilidade, escalabilidade e poupanças físicas associadas às modernas soluções de 

virtualização; 
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• Instalação e configuração de um servidor virtualizado com o portal interno e implementado 

um mecanismo de reposição automática de conteúdos selecionados. 

 

  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, do ambiente de 

produção do sistema WSS 7.4.; 

• Instalação e configuração de um novo sistema seguro de transferência de ficheiros (sftp). 

Este sistema flexibiliza e simplifica a troca de ficheiros entre o IGCP, E.P.E. e os seus 

parceiros e clientes, garantindo os níveis de segurança adequados; 

• Redefinição da solução de integração da rede da Bloomberg com a rede do IGCP, E.P.E., 

de forma a facilitar a integração das duas redes, garantindo a alta disponibilidade da 

solução; 

• Alargamento da utilização da ferramenta ITIL (Easyvista), nomeadamente a mais sistemas 

e melhorando as componentes de controlo; 

• Início da revisão geral da “Norma e Procedimentos de Segurança dos Sistemas de 

Informação”, face às alterações tecnológicas implementadas, ao longo do ano, e alargando 

a sua abrangência; 

• Participação no processo de auditoria ao Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

Ao nível do Desenvolvimento dos Sistemas de Informação 

 
No que respeita ao Desenvolvimento dos Sistemas de Informação destaca-se:  

• Análise e desenvolvimento de uma nova versão do sistema Homebanking, de forma a 

possibilitar a criação de várias instâncias deste sistema, possibilitando o acolhimento de um 

maior número de clientes e contas, com maior segurança e com melhor performance; 

• Criação de uma nova aplicação, iHB, responsável pelo encaminhamento de todo o tipo de 

ficheiros entre as duas instâncias do Homebanking e o SGTcc. Com esta aplicação 

pretende-se criar um nível de abstração em relação à existência de várias instâncias do 

Homebanking; 

• Adaptação dos interfaces de tratamento da informação face à migração do Finance Kit 6.5 

pra o WSS 7.4., nomeadamente, o interface de carregamento de Certificados Especiais de 

Dívida de Curto Prazo CEDIC/ Certificados Especiais de Dívida de Médio e Longo Prazo - 

CEDIM no HB, os ficheiros de com pagamentos e o ficheiro de Aplicações Financeiras 

(para o SGT); 
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• Configuração e parametrização no SGTcc dos novos clientes e contas que aderiram ao 

GERFIP e ao SIG do MDN. Realização de testes de ficheiros de meios de pagamento com 

as novas entidades aderentes; 

• Conclusão do desenvolvimento e disponibilização em produção de duas novas versões do 

sistema SEPT, em fevereiro, refletindo o conteúdo da versão 1.7 da SEPA-CT e em 

novembro, refletindo o conteúdo da versão 1.8 da SEPA-CT, disponibilizados pelo Banco 

de Portugal e pela SIBS; 

• Conclusão do desenvolvimento e disponibilização em produção de uma nova versão do 

SCTC, refletindo o conteúdo da versão 5.10 da Compensação de Cheques, disponibilizada 

pelo Banco de Portugal e pela SIBS; 

• Participação no grupo de trabalho do Banco de Portugal relativo à novos serviços a 

disponibilizar no âmbito da plataforma SEPA, nomeadamente, da validação NIF/IBAN; 

• Desenvolvimento de um sistema de reporte de informação (RSPG), conforme documento 

“Informação sobre Sistemas e instrumentos de Pagamento – Manual de Reporte” do Banco 

de Portugal; 

• Configuração e parametrização do SCE para a entrada de novos DUCs (AT, ISP, ANSR, 

CGA, IFDR e Câmara de Solicitadores). Realização de testes com as novas entidades 

administradoras da receita que aderiram, e com a rede de cobrança; 

• Adaptação do Sistema de Produtos de Aforro (SPA) e do AforroNet de forma a suspender a 

comercialização do produto Certificado do Tesouro (CT – 10 anos) e alteração do referido 

sistema para os novos requisitos, relativos à alteração de atribuição de Prémios de 

Permanência e à alteração da taxa liberatória. 

 

 

5.13 -  ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS E AUDITORIA 

INTERNA 

 

Foram prosseguidas, em 2012, as ações de elaboração e revisão dos procedimentos internos do 

IGCP, E.P.E.. No quadro que se apresenta de seguida, procedeu-se à sua sistematização: 
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Ref.ª da 
NI 

Descrição 
Data da Última 

Aprovação 
Tipo de 

Operação 

NI 201 Sistema de Comunicação Interna e Estrutura 
Documental e Anexos 1 a 8 - Versões 2.4 03-set 

Revisão 

NI 202 Utilização do Correio Eletrónico e Anexos 1,2 e 3 
- Versões 1.3 03-set Revisão 

NI 304 Delegação de Competências para Aquisição de 
Bens e Serviços - Versão 6.1 03-set Revisão 

NI 306 Delegação de Poderes de Assinatura - Versão 
3.1 31-out Revisão 

NI 306 Delegação de Poderes de Assinatura - Anexos -  
Versão 3.3  31-out Revisão 

NI 312 Delegação de Competências para as Operações 
de Gestão da Dívida e da Tesouraria - Versão 4.1 21-set Revisão 

NI 402 Férias e Anexos 1 a 4 - Versões 2.0 03-set 
Revisão 

NI 403 Horários de Trabalho, Assiduidade e Faltas e 
Anexos 1 e 2 - Versões 2.1 03-set Revisão 

NI 407 Formação e Anexo 3 - Versões 2.2 15-mar Revisão 

NI 503 Utilização das Instalações e Equipamentos do 
IGCP - Versão 1.0 03-mai Elaboração 
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Ref.ª da 
NP 

Descrição 
Data da  
Última 

Aprovação 

Tipo de  
Operação 

NP 001 Auditorias Internas - Versão 1.4, Anexos 1 a 3 - 
Versão 1.2 e Anexos 4 a 6 - Versão 1.3 31-out Revisão 

NP 002 
Não Conformidades, Ações Corretivas e 
Preventivas e Anexo 1 - Versões 1.2 e Anexo 2 - 
Versão1.1  

31-out Revisão 

NP 003 Objetivos da Qualidade e Anexo 1 - Versões 1.1  31-out Revisão 

NP 101 Antecipação de Fundos e Anexos 1 e 2 - 
Versões 2.2 13-jul Revisão 

NP 201 Sistema de Comunicação Interna e Anexo 1 - 
Versões 4.1  31-out Revisão 

NP 203 Gestão de Correspondência e Anexos 1 e 2 - 
Versões 1.6 03-set Revisão 

NP 205 Gestão do Arquivo e Anexos 1 a 7 - Versões 1.1 31-out Revisão 

NP 206 Estrutura Documental – Controlo de Documentos 
e Registos - Versão 1.2 31-out Revisão 

NP 511 
Controlo sobre os Bens/Serviços Adquiridos e 
Avaliação de Fornecedores e Anexos 2 e 3 - 
Versões 1.2 

02-fev Revisão 

NP 812 Gestão do Colateral 31-out Revisão 

NP 813 Anexo 2 - Procedimentos do Sistema de Leilões - 
BT - Versão 2.2 10-mai Revisão 

NP 815 Financiamento das Necessidades Intercalares de 
Tesouraria - Versão 3.0 03-set Revisão 

NP 825 
Financiamento da República Portuguesa através 
do Fundo Monetário Internacional e Anexos 2 e 4 
- Versões 1.1 

21-set Revisão 

NP 901 
Consolidados e Rendas Perpétuas – 
Cotações/Preços e Compras ao Balcão do IGCP 
- Versão 1.1 

26-jul Revisão 

NP 902 
Certificados de Aforro - Informações a Entidades 
e Imobilizações a pedido de Terceiros e de 
Clientes - Versão 1.2 

03-set Revisão 

NP 1001 Gestão das Carteiras de Derivados de Entidades 
Públicas e Anexo 1 - Versão 1.0 31-out Elaboração 

NP 1001 Anexo 1 - GADER - Resumo de Contactos da 
NP-1001 - Versão 1.1 21-nov Revisão 
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Ref.ª do 
MP 

Descrição 
Data da 
Última  

Aprovação 

Tipo de 
Operação 

MP.05.NEM Manual de Procedimentos do NEM - Versão 1.2 
e Anexos 2 e 7 08-mar Revisão 

MP.06.GES Manual de Procedimentos do GES - Versão 1.0 e 
Anexos 1 a 17 06-dez Elaboração 

 
 

Foram realizadas as seguintes ações de Auditoria Interna em 2012:  

• Auditoria ao processo de Gestão da Correspondência Recebida e Expedida;  

• Auditoria ao Fundo de Regularização da Dívida Pública; 

• Auditoria à Operação de “Exchange Offer”; 

• Auditorias trimestrais às transações relacionadas com desembolsos de fundos 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 

 

Sistema de Gestão da Qualidade  

O IGCP, E.P.E. obteve Janeiro de 2012 a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ, 

segundo a NP EN ISO 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 iniciado no ano 

anterior.  

Após concluída a Fase II do Projeto, o IGCP, E.P.E. apresentou uma proposta de certificação junto 

de uma entidade acreditada no mercado para o efeito (SGS ICS), tendo sido realizada em 

dezembro de 2011 a Auditoria de 1ª Fase da certificação. 

Nos dias 26 e 27 de janeiro de 2012 decorreu a 2.ª fase de Auditoria de concessão. A Equipa 

Auditora, não tendo formulado quaisquer Pedidos de Ação Corretiva (mas apenas identificado 

Oportunidades de Melhoria) recomendou à Direção da SGS ICS a Decisão de Certificação. 
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5.14 - REPORTS E PREVISÕES 
 

Programa de Assistência Económica e Financeira - PAEF 

O IGCP, E.P.E tem participado de forma regular nas reuniões de avaliação trimestral do Programa, 

contribuindo sobretudo para a discussão do programa de financiamento da República e para a 

definição dos critérios de performance da dívida pública. 

Para além disso, o IGCP, E.P.E tem mantido um contacto regular com as instituições que suportam 

o Programa, fornecendo informação sobre a execução do programa de financiamento e a evolução 

das condições do mercado de dívida pública portuguesa. Em particular, o IGCP, E.P.E 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 próximos meses. O IGCP, 

E.P.E fornece também informação detalhada sobre a evolução passada e perspetivas de evolução 

futura dos juros e outros encargos da dívida direta do Estado. 

 

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 

ao Banco de Portugal, Instituto Nacional de Estatística - INE, e outros organismos do Ministério das 

Finanças, o IGCP, E.P.E. 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 o 

Tribunal de Contas, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - CMVM, ou a Unidade Técnica 

de Apoio Orçamental - UTAO. 

 

Comunicação com as agências de rating 

O contexto decorrente da crise de dívida soberana na área do euro torna muito exigente o processo 

de regresso ao mercado de dívida de médio e longo prazo, que se iniciou em 2012 e deverá 

prolongar-se até 2014, sendo crucial promover uma comunicação estreita com uma base de 

investidores alargada. 

Neste sentido, o IGCP, E.P.E procurou ativamente contactos diretos com um maior número de 

potenciais investidores, fornecendo informação de forma mais acessível. Em 2012 importa destacar 

a divulgação de uma nova série de notas de informação sobre as medidas discutidas no âmbito das 

avaliações trimestrais do PAEF ou outros desenvolvimentos recentes da economia portuguesa, bem 

como a atualização da apresentação institucional do IGCP, E.P.E, com um grupo aprofundado de 

dados sobre o processo de ajustamento da economia portuguesa. Estas publicações estão 

disponíveis a todos os investidores e ao público em geral no site do IGCP, E.P.E, garantindo uma 

maior transparência da informação partilhada com todos os intervenientes no mercado. 
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Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da Região Autónoma da Madeira 

(RAM) 

O IGCP, E.P.E acompanhou de forma estreita a execução do programa de financiamento da RAM, 

tendo garantido o financiamento necessário à cobertura das necessidades de financiamento 

autorizadas pelo Programa, bem como a verificação da aplicação do princípio da unidade de 

Tesouraria por parte da RAM. 

 

Novos Produtos de Retalho 

Em 2012, o IGCP, E.P.E promoveu uma alteração das condições de financiamento dos certificados 

de aforro, de forma a minimizar a evolução negativa observada sobretudo desde 2011. A alteração 

centrou-se no aumento significativo da remuneração das séries B e C, por um período excecional 

até final de 2016. Em simultâneo, as subscrições de certificados do Tesouro foram suspensas, o 

que se justificou pelo reduzido sucesso do produto. 

No seguimento desta decisão, o IGCP, E.P.E iniciou também uma avaliação de novos produtos de 

retalho a emitir em 2013, com o objetivo de alargar a oferta de instrumentos disponíveis neste 

segmento do mercado. 

A missão principal do IGCP, E.P.E passa por garantir o financiamento necessário à cobertura das 

obrigações financeiras do Estado. Para a prossecução deste objetivo é naturalmente crucial ter uma 

previsão adequada das necessidades de financiamento. 

No contexto recente, as previsões assumiram uma importância acrescida, uma vez que se revelou 

necessário avaliar de forma regular, em conjunto com as instituições internacionais que suportam o 

PAEF, a possibilidade do Estado português se financiar em mercado, sem o suporte financeiro 

deste Programa. 

Esta circunstância, a par das alterações significativas das condições de mercado ao longo do ano, 

exigiram também uma atualização mais regular das previsões de custos com o serviço da dívida 

pública e do próprio programa de financiamento da República. Em particular, assumiram especial 

importância os exercícios de previsão realizados no âmbito do novo Quadro Plurianual de 

Programação Orçamental para o período 2013-2016 (em abril), do Orçamento de Estado - OE para 

2013 (em outubro) e das revisões ao OE 2012, para além dos exercícios regulares de avaliação do 

PAEF. 
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Outros Estudos 

Em 2012, o Gabinete de Estudos foi também solicitado a dar o seu contributo técnico noutros 

assuntos de relevo para a atividade do IGCP, E.P.E, de que se destacam: 

• pedido de extensão de maturidades dos empréstimos do Mecanismo Europeu de 

Estabilização Financeira  - MEEF e Facilidade Europeia de Estabilização Financeira  -

FEEF; 

• impacto da gestão dos derivados do Setor Empresarial do Estado - SEE nas contas 

públicas. 

 

 

5.15 - ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

 
No ano de 2012, a Área Jurídica acompanhou as questões suscitadas a este departamento 

relativas às atribuições que integram o objeto do IGCP, E.P.E., atenta a alteração dos estatutos da 

entidade, por força da publicação do Decreto-lei nº 200/2012, de 27 de agosto, destacando-se:  

• A gestão das operações de derivados financeiros das entidades do setor público 

empresarial; 

• A análise das operações de financiamento e operações de derivados financeiros a realizar 

pelas entidades do setor público empresarial; 

• A coordenação com a Agência Portuguesa do Ambiente - APA do Protocolo assinado 

relativamente às funções de leiloeiro a desempenhar pelo IGCP, E.P.E.; 

• A apreciação das operações de financiamento a realizar pelos fundos e serviços dotados de 

autonomia administrativa e financeira; 

• O acompanhamento ao Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da Região 

Autónoma da Madeira;  

• A assessoria necessária à execução do Programa de Assistência Internacional a Portugal. 

No desempenho das atribuições comummente cometidas à Área Jurídica: a gestão do contencioso, 

a elaboração de pareceres jurídicos sobre questões colocadas pelo CA (nomeadamente a pedido 

das várias UE), as negociações dos International Swaps and Derivatives Association -  ISDA - 

Credit Support Annex/bilateral para as operações de derivados financeiros e os procedimentos de 

contratação pública, em especial o necessário à avaliação das operações de derivados financeiros 

das entidades do setor público empresarial. 

Em 2012 foi ainda concluído pela Área Jurídica o processo tendente à inclusão das comummente 

designadas Cláusulas de Ação Coletiva - CACs na documentação das emissões de dívida pública 

soberana no espaço EURO, as quais entraram em vigor a partir de 1 de janeiro de 2013.  
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5.16 -  ARQUIVOS, DOCUMENTAÇÃO E CONTEÚDOS 

 

Arquivo 

Ao  nível do  Arquivo e Documentação, 2012 foi o  ano em que em que todo um conjunto  de 

tarefas, ações e circuitos, entraram definitivamente em rotina e assim é hoje uma área estabilizada. 

Com a centralização do  Arquivo  nas novas instalações, o processo de pesquisa, remessas e 

requisições entrou em velocidade cruzeiro, conseguindo dar respostas de forma eficaz e eficiente a 

todas as Unidades de Estrutura dentro  dos prazo que as mesmas necessitam. 

Finalizou-se a microfilmagem de um milhão  de documentos contratados em 2011. 

Controlo de qualidade dos microfilmes (todos dentro dos parâmetros da norma) e posterior 

eliminação pelos meios técnicos adequados, permitindo-nos hoje ter mais de 9 milhões de 

documentos microfilmados. 

No Relatório de Atividades de 2011 registou-se que   a entrada em vigor da NP 205 tinha sido  de 

grande importância, e no presente relatório  confirmamos o seu valor, permite-nos uma gestão 

documental com circuitos documentais estabilizados e organização  intelectual da documentação  

através do Plano de Classificação. 

 A aplicação do Plano de Classificação permitiu caminhar mais rapidamente para processos de 

desmaterialização de documentos de Arquivo que se implementaram em algumas Unidades de 

Estrutura, o que origina um menor número de Unidades de Instalação incorporadas no Arquivo. 

O processo de consultas por parte de utilizadores externos, nomeadamente doutorandos, continua, 

tendo  o seu  alvo de pesquisa a documentação  relacionada com as Nacionalizações de 1975. 

O Arquivo  durante 2012: 

• Incorporou 278 unidades de instalação repartidas por 5 Unidades de Estrutura (29,41 por 

cento das U.E. do IGCP, E.P.E.); 

• Incorporou 901 Processos provenientes do SDR; 

• Incorporou 377 bobines de microfilmes; 

• Respondeu 377 pedidos de documentos (129 consultas ocorreram em microfilmes). 
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Centro de Documentação 

Durante o ano de 2012 a aquisição de monografas ocorreu acima de tudo na área do  Direito, as 

assinaturas subscritas dizem respeito  às diferentes áreas de atuação  da Agência. 

A informação online colocada  à disposição pelos departamentos de Research de Instituições 

Financeiras e organizações internacionais, origina que cada vez mais se recorra a este tipo de 

informação diminuindo a produção física de papers. 

   

Comunicação e Informação 

Durante 2012 foi concluído o processo de integração de novas funcionalidades do Sistema de 

Gestão da Correspondência, tais como: 

• Automatismo de registo de entrada e saída; 

• Licenciamento para todos os utilizadores; 

• Novas funcionalidades para a Classificação e criação de entidades; 

• Desenho de novos circuitos documentais. 

 

Edições e Imagem 

A publicação do Decreto-Lei n.º 200/2012 de 27  de agosto, transformou o Instituto de Gestão da 

Tesouraria e do Crédito Público, I.P. em Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - 

IGCP, E.P.E., o que obrigou a repensar e refazer o logotipo, o que ocorreu após a publicação do 

diploma e em setembro a nova marca estava difundida e inserida nos suportes adequados.  

A edição do Relatório de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública continua apenas a ser 

disponibilizado  no sítio do IGCP, E.P.E na Internet. 

Outra publicação, que continua a ser disponibilizada na Internet é o Boletim Mensal. 

 

Internet 

A página do  IGCP, E.P.E. durante 2012 teve 559.599 visitas, o que dá uma média diária de 1.529 

consultas, realçando os relatórios semestrais que os dias de maior consulta correspondem aos da 

disponibilização das taxas de produtos aforro.  

As Palavra-chave/STRING DE PESQUISA/TAG de maior pesquisa correspondem aos produtos de 

aforro, e com um destaque  especial no 4.º  trimestre em que ocorreu  uma preponderância para a 

pesquisa de Certificados de Aforro devido às novas condições de subscrição. 
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Semestre - Ano Acessos/Consultas Total 

1.º SEM/2010 252786 
582.913 

2.º SEM/2010 330127 

1.º SEM/2011 417078 
703.976 

2.º SEM/2011 286898 

1.º SEM/2012 262349 
559.599 

2.º SEM/2012 297250 

 
Analisando os registos de 2012 e comparando-os com os de 2011, verifica-se uma diminuição de 

20,5 por cento de acessos, ou seja, menos 144 377 consultas, descida essa que é bem patente no 

1,º semestre, menos 147129 acessos (- 37,09 por cento) 

A página ao longo do ano viu os seus conteúdos revistos tendo em consideração: 

• Passagem para IGCP, E.P.E.; 

• Revisão das condições dos certificados de aforro; 

• Suspensão das subscrições dos certificados do  Tesouro em 1 de setembro de 2012 e por 

sua vez deixou de ser disponibilizada a informação mensal respeitante a juros (efetiva e 

histórica); 

• A área Taxa de Juros passou apenas a ser disponibilizada a correspondente à Taxa de Base 

Anual – TBA. 

Necessidade de programar os simuladores dos certificados de aforro e Tesouro tendo em 

consideração as alterações das taxas liberatórias. 

A par das atualizações e alterações que a página foi sofrendo ao longo de 2012, há uma atividade 

regular na gestão do quotidiano dos conteúdos, que passa pela publicação das taxas de câmbios 

leilões, taxas de juros do CA, Estatística, Boletim Mensal entre outros. 

A atual página da Internet encontra-se online desde 2005 e de então para cá  têm ocorrido  

significativas alterações a nível de plataformas, a nível de gestores de conteúdos, tecnologias e o 

próprio IGCP, E.P.E foi  alvo de duas alterações significativas, o que levou a que fosse feito um 

trabalho prévio para que em 2013 seja possível adequar a página, quer nos conteúdos, quer na 

tecnologias/plataformas dos novos tempos. 

 

Intranet 

Adaptação do textos à  Resolução do Conselho de Ministros 8/2011 de 9 de dezembro  de 2010 

aplicação da grafia ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 

Revisão dos conteúdos decorrentes da publicação do Decreto-Lei n.º 200/2012 de 27  de agosto, 

transformou o Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I.P. em Agência de Gestão da 

Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E., 
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Ferramenta imprescindível na gestão de informação quer vertical, quer horizontal, é o veículo por 

excelência de comunicação na organização. 

Analisados os Relatórios Semestrais pode-se constatar que em 2012, há uma média superior a 400 

consultas por dia por mês o que equivale a uma média de 60 por cento de utilizadores por dia por 

mês.  

Foram criados dois Team Sites (Repositório de documentos que permite a uma equipa/grupo de 

trabalho coordenar as atividades do  Team e trocar informação):  

• Sistema de Gestão  da Qualidade; 

• Ga - Derivados 

 

Portal do  Cidadão 

Conforme está definido, o Portal do Cidadão pretende facilitar o relacionamento entre o Estado e os 

Cidadãos no cumprimento das suas obrigações e usufruto dos seus direitos, de forma simplificada, 

segura com objetivo de uma gestão integrada de canais não presenciais, e é nesta génese que o 

IGCP, E.P.E. está inserido e onde se pode encontrar informação ao nível  do Aforro. 

Sempre que existem alterações na informação disponibilizada pelo IGCP. E.P.E. e estando  a 

mesma disponível no Portal do  Cidadão há a obrigatoriedade de  fazer a alteração  na plataforma do 

referido Portal, o que aconteceu em 2012, com os Certificados do  Tesouro com as  alterações 

provocadas pela nova ordem estatutária.  

Verificou-se no entanto  que a nível da Agência para a Modernização  Administrativa - AMA, entidade 

gestora, as alterações  que dela dependia, não  tem tido  a celeridade que se exigia.. 

 

 

5.17 -  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, E.P.E. 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; 
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• O IGCP, E.P.E. 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. Aderiu de forma voluntária o Sistema 

Nacional de Compras Públicas na qualidade de entidade compradora voluntária; 

• Relativamente aos gastos com a água verifica-se uma tendência para a diminuição dos 

mesmos contrariamente à tendência de crescimento evidenciada com os consumos de 

eletricidade, que aumentaram de modo muito significativo, motivados por um aumento do custo 

do Kw e da taxa de IVA que passou para 23 por cento.  

 

Custos com Água 

Anos 2008 2009 2010 2011 2012 

meses valor Valor variação Valor variação valor variação valor variação 

jan. 324 - 333 2,56% 325 -2,33% 590 81,60% 

fev. 465 317 -31,82% 333 5,01% 289 -13,04% 21 -92,71% 

mar. - 302 - 305 1,11% - - 581 - 

abr. 461 319 -30,77% 338 6,05% 591 74,70% 21 -96,43% 

mai. 219 377 72,11% 326 -13,43% 699 114,02% 658 -5,75% 

jun. 1.073 - - 60 - 219 265,56% 21 -90,35% 

jul. 309 176 -43,14% 327 86,28% 415 26,79% 648 56,34% 

ago. 322 333 3,34% 340 2,16% 190 -43,99% 21 -88,91% 

set. 324 330 1,69% 343 4,03% 25 -92,60% 650 2459,03% 

out. 273 324 18,53% 333 2,70% 596 79,19% 20 -96,57% 

nov. 324 414 27,50% 344 -16,78% 20 -94,07% 416 1935,00% 

dez. 252 319 26,67% 109 -65,99% 616 467,11% 20 -96,68% 

total 4.023 3.535 
 

3.491 
 

3.986 
 

3.669 
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Gastos com água 
 

 
 

 
 
 
Custos com eletricidade 
 
 

Anos 2008 2009 2010 2011 2012 

meses Valor Valor Valor Valor Valor 

jan             929              3.326            3.767         3.731         5.832   

fev         4.961              3.192            3.991         4.050         5.623   

mar         2.824              3.326            3.195         3.000         5.621   

abr         2.784              4.312            3.223         4.168         6.269   

mai         3.212              3.191            3.996         3.097         5.068   

jun         3.272              3.572            3.709         5.138         7.160   

jul         2.388              3.058            2.762         3.456         9.078   

ago         3.385              2.734            3.649         4.577       12.104   

set         2.864              3.929            3.491         4.300         7.804   

out         2.956              3.397            3.844         5.321         6.630   

nov         2.957              4.477            3.503         4.635         5.800   

dez         3.492              3.676            3.799         5.365         5.850   

total 36.024 42.189 42.930 50.837 82.838 
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Gastos com Eletricidade 
 
 

 
 

 
 
Tratamento de correspondência 

 
 

Correio recebido 
 
 

Anos Quantidades 

2008 39.100 

2009 33.252 

2010 34.164 

2011 33.659 

2012 30.720 
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Correio Recebido 
 

 
 

 

 

O correio expedido teve a seguinte evolução: 

 

 

 

Evolução 
 

Anos 2008 2009 
Variação 

% 2010 
Variação 

% 2011 
Variação 

% 
 Variação 

% 2012 

Quantidade 54527 65.780 20,64% 45.267 -31,18% 38.779 -14,33% 33.089 -14,67% 

Valor 22.979 € 27.934 € 21,56% 19.922 € -28,68% 14.909 € -25,16% 14.106 € -5,39% 
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 Faturação 

A facturação efectuada  aumentou durante o ano 2012, em simultâneo  também os valores 

faturados  tiveram um acentuado crescimento. 

 

Quantidade Faturada 

2008 2009 2010 2011 2012 

266 503 2990 2441 3916 
 

 

Valor faturado 
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Relativamentea aos custos com as centrais telefónicas em 2012 mantiveram-se quase inalterados 

 

Custos com as Centrais Telefónicas 

Anos 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Meses 

Jan 1.104 1.904 698 698 858 739 

Fev 1.371 2.322 864 864 871 921 

Mar 1.272 2.158 812 812 822 809 

Abr 1.343 2.051 977 977 803 829 

Mai 1.337 2.427 846 846 737 770 

Jun 1.308 1.599 907 907 910 865 

Jul 1.432 1.854 804 804 728 854 

Ago 1.488 1.146 722 722 728 797 

Set 1.817 1.433 697 697 718 735 

Out 2.267 1.762 830 830 790 792 

Nov 2.212 1.790 851 851 744 925 

Dez 1.959 1.847 908 908 925 681 

total 18.911 22.294 18.700 9.918 9.633 9.715 
 

 

Centrais Telefónicas 
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5.18 -  OUTRAS ATIVIDADES 
 

Programa Integrado de Cooperação e Assistência Técnica em Finanças Públicas 
(PICATFin) 
 

Durante o ano 2012 foram solicitados ao IGCP E.P.E., nomeadamente na área da divida pública 

algumas missões. Face à conjuntura atual e ao número reduzido de recursos humanos afetos a 

essas áreas não houve oportunidade de acedermos a que essas missões se realizassem. 

 

Controller Financeiro de projetos cofinanciados 

Durante o ano 2012 continuou a existir um único projeto cofinanciado pelo QREN cuja execução era 

de 100% e, para o qual tinha sido efetuada a reprogramação temporal. Não houve qualquer pedido 

reembolso durante o ano e, em finais de 2012 o projeto foi denunciado. Foram apurados os custos 

tendo em vista solicitarmos uma indeminização à empresa ao qual tinha sido adjudicado. 
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6. RECURSOS HUMANOS E FORMAÇÃO 
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6.1 -   RECURSOS HUMANOS 
 
 

Em 31 de Dezembro de 2012 o IGCP, E.P.E. tinha ao seu serviço, excluindo os corpos sociais, 106 

trabalhadores, mais 3 colaboradores do que no final de 2011.  

 

Anos N.º efetivos 

2008 110 

2009 111 

2010 104 

2011 103 

2012 106 
 
 

Número de Efetivos 
 

 
 

 
 

Embora tivesse havido um acréscimo de 3 colaboradores de 2011 para 2012, saíram 4 técnicos (um 

por aposentação, um por despedimento, um por iniciativa do trabalhador e um por requisição2) e um 

administrativo por iniciativa própria, foram admitidos 5 técnicos e 1 administrativo. 

Dos 48 funcionários provenientes da Direção-Geral do Tesouro e Finanças - DGTF, que celebraram 

com este Instituto “Acordos de Cedência Especial”, permanecem no final de 2012, 23 funcionários 

com esse estatuto. 

 

                                                 
 

2 Foi desempenhar funções numa Organização Internacional 
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O nível etário médio aumentou para os 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.  

 

 
6.2 - 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 quadros que se apresentam, retirados do Relatório de Avaliação de Formação de 2012, permitem 

ter uma visão global das diversas componentes da formação. 

 
  Rel 2012 PF 2012* Rel 2011 

ACÇÕES PREVISTAS   18 75 
ACÇÕES REALIZADAS 7   78 

ACÇÕES NOVAS 2   3 
NÚMERO DE PARTICIPANTES  
NAS ACÇÕES DE FORMAÇÃO 18 54 78 

DIAS DE FORMAÇÃO 48   167,5 
HORAS DE FORMAÇÃO 439 4394 1049 

U.E. ENVOLVIDAS 7 17 13 

AÇOES COM COORDENADORES 3   16 

AÇOES COM TÉCNICOS 14   49 

AÇOES COM ADMINISTRATIVOS 1   13 

Custo Total    8.379,34 €      8.845,09 €   54.004,10 €  
  

 
    

* O Plano de Formação 2012 tinha como principal componente de ações 
formativa o CAH, como este projeto foi suspenso, logo o rácio entre o previsto 
e o realizado mostra um desfasamento.  
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In house 14 

Off site - Portugal 3 

Off site - estrangeiro 1 

  

Categoria 
Número 

de 
 Ações 

Horas d
 Formação

COMPORTAMENTAL 0 

TÉCNICA 8 

TÉCNICA-OPERACIONAL 8 

INFORMÁTICA 0 

AUTO FORMAÇÃO/ 
FORMAÇÃO SUPERIOR 2 

 
Execução  do programam de formação  2011 

TÉCNICA TÉCNICA-
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Tipo de Formação

n.º de ações n.º de horas de formação
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    AVALIAÇÃO QUALITATIVA  DA FORMAÇÃO                      

    
Acções de Formação – Avaliação (NI 407 V2.2- 

Anexo 3)                     
                          
                          

    DADOS GERAIS N.º %                 

    AÇÕES 18 100,00                 

    AÇÃO ANTES DA N.I 407 V2.2 14 77,70                 

    AÇÕES APÓS N.I. 407 V2.2 4 22,20                 

                          

AVALIAÇÃO  
QUANTIFICAÇÃO 

1   2   3   4   5   
N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

                          

FORMANDO 

3.1 Aplicação prática desta ação nas funções que exerce? 0 0,00 0 0,00 4 22,20 10 55,50 4 22,20 

3.2 
Os temas abordados foram os adequados às suas 
necessidades de formação? 0 0,00 0 0,00 4 22,20 8 44,40 6 33,30 

3.3 
Avaliação da capacidade técnica e pedagógica do 
Formador 0 0,00 0 0,00 1 5,50 11 61,10 6 33,30 

3.4* Avaliação Global da Formação 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 75,00 1 25,00 
  
      0,00   0,00   12,4   58,80   28,45 

HIERÁRQUICO 

6.1 Considera que a aplicação prática dos conhecimentos 
adquiridos vai potenciar  
as funções exercidas pelo colaborador? 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 50,00 1 5,56 

6.2 Qual a expetativa que tem sobre a eficácia da  ação de 
formação?  0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 33,33 1 5,56 

6.3
* 

A formação teve efeito benéfico nas competências 
definidas ao colaborador? 
(A preencher 3 meses após a conclusão da formação) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 25,00 1 25,00 

        0   0   0   36,11   12,04 

    
*  - Campo a considerar depois a entrada em vigor da 
versão 2.2                     

    
     - O valor percentual tem por base 4 ações que se 
englobam na versão 2.2                     

 

 

A formação  de 2012 estava baseada no projeto  Certificados de Aforro e Homebanking - CAH, 

como este projeto foi  cancelado, realizando-se apenas as primeiras ações, logo  os dados 

apresentados requerem sempre uma observação muito ponderada. 

O Plano contabilizava 18 ações mas apenas ocorreram 9, e destas, duas não  estavam previstas, 

concluindo-se que apenas se realizaram 38,8 por cento das previstas, originando apenas 439 horas 

em contrapartida com as 4391 projetadas. 

A nível dos 37 formandos inicialmente propostos só 33,3 por cento tiveram oportunidade de 

frequentar ações de formação, que se repartiu por 3 coordenadores (21,4 por cento), 14 Técnicos 

(24,13 por cento) e 1 Administrativo (2,17 por cento) e das 17 U. E. abrangidas apenas 7 (41,17 por 

cento) tiveram colaboradores nas ações, como referido  consequências direta do  fim do projeto  

CAH. 
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A nível de custos previa-se um valor de € 8 845,00 (oito mil oitocentos e quarenta e cinco euros), 

tendo  seu gasto  registado € 8 379,34 (oito mil trezentos e setenta e nove euros e trinta e quatro 

cêntimos). 

A nível da Autoformação/Formação Superior das 3 previstas, duas decorreram como prevista, a 

terceira não  foi  concluída  pelo facto do colaborador implicado  na mesma ter deixado de pertencer 

aos quadros do IGCP. E.P.E. 

As  ações realizadas distribuem-se da seguinte forma, Técnica e Técnico-Operacional cada uma 

com 44,44 por cento, e 11,2 por cento  para as ações de Autoformação/Formação Superior, não  se 

tendo  registado a nível Comportamental ou Informática. 
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7. RECURSOS FINANCEIROS 
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7.1 – RECURSOS FINANCEIROS 
 

Em 31 de dezembro de 2012 o IGCP, E.P.E. apresentava um imobilizado bruto corpóreo de 8.899 

mil euros. Relativamente ao valor de 2011, 7.645 mil euros, o imobilizado teve um acréscimo de 

16,4 por cento, em resultado dos investimentos em curso com sistemas informáticos de Gestão da 

Dívida Pública e Gestão da Tesouraria do Estado, salientando-se o final do projeto Wallstreet Suite 

Version 7 Upgrade.  

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

93.749 euros. 

Os custos registados em 2012, contabilizados na perspetiva Plano Oficial de Contabilidade Pública -  

POCP, ascenderam a  25.252 mil euros, respeitando 4.311 mil euros a encargos com pessoal e 

encargos sociais, 19.753 mil euros a fornecimentos e serviços adquiridos a terceiros e 931 mil euros 

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

encargos com a cobrança de receitas “DUCs” (14.507 mil euros), o arrendamento de instalações 

(534 mil euros), a assistência técnica e conservação de bens (360 mil euros), os custos relativos a 

serviços de informação de mercado (296 mil euros) e comunicações (87 mil euros). 

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

21.173.593.37,00, é proveniente, da comissão de gestão anual fixada em € 17.500.000,00 nos 

termos da alínea a) do número 1 do art.º 25º do Decreto - Lei n.º 2/99 de 4 de janeiro e de € 

3.673.593.37,00 de receitas diversas de que se destaca o aluguer de TPA´s serviços de Multibanco, 

informações prestadas a solicitadores e os emolumentos cobrados pelo SDR. 

No PIDDAC, no corrente ano houve receitas no valor de € 78.702,99 e despesas de igual montante. 

As receitas totais (incluindo PIDDAC) foram de € 35.955.373,23 e as despesas totais (incluindo 

PIDDAC) foram de € 26.662.511,34. 

Do saldo do exercício apurado, transitará para o orçamento de 2013, o montante € 15.733.859,26 

dos quais € 182.384,38  correspondem a fundos alheios a entregar. 
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SIGLAS 

 

A D C  Autoridade da Concorrência IM T T Instituto da M obilidade e dos Transportes Terrestres,I.P  

A D SE  Direcção Geral de Pro tecção Social aos trabalhadores em funções públicas IN E Instituto Nacional de Estatística

A N P C  - Autoridade Nacional de Pro tecção Civil IR C  Imposto  sobre o  Rendimento das Pessoas Co lectivas

A N SR Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária IR N Instituto dos Registo  e Notariado

A P A   Agência Portuguesa do Ambiente IR S Imposto  sobre o  Rendimento  de pessoas Singulares

A R S  Administração Regional de Saúde ISD A International Swaps and Derivatives Association

A T Autoridade Tributária e Aduaneira ISP Instituto de Seguros de Portugal

B A S Bloomberg Auction System IVA Imposto  sobre o  valo r acrescentado

C A F Certificados de Aforro IVP P   Instituto  de Paleonto logia de Vertebrados e Paleoantropo logia

C A H Sistema de Clientes, Contas, A forronet e Homebanking IVQ International Vocational Qualification

C D C O Certificado Digital de Colaborador do  Organismo IVV Instituto da Vinha e do  Vinho

C ED IC Certificados Especiais de Dívida Pública LN EC Laboratório Nacional de Engenharia Civil;

C EP R A   Centro  de Formação Pro fissional da Reparação Automóvel; M o U M emorandum of understanding

C GE Conta Geral do  Estado M T S Sistema Europeu de Transacções Electrónicas para Benchmarks da Dívida Pública

C M VM Comissão do M ercado de Valores M obiliários N EM Núcleo de Emissões e M ercados

C T T Correios de Portugal N IB Número de Identificação Bancária

C VM Central de Valores M obiliários N SM Núcleo da Sala de M ercados

D GA IEC Direcção-Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o  Consumo OET Operações Específicas do Tesouro

D GC I Direcção-Geral dos Impostos OT Obrigações do Tesouro

D GO Direcção-Geral do  Orçamento P A EF Programa de Ajustamento Eonómico e Financeiro 

D GP A Direcção - Geral das Pescas e Aquicultura P IC A T F IN  Programa Integrado de Cooperação e Assistência Técnica em Finanças Públicas

D GT F  Direcção Geral do  Tesouro  e Finanças P ID A C C
Programa de Investimento e Despesas de Desenvo lvimento da Administração
Central

D R ELVT  Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do  Tejo P OA P Programa Operacional da Administração Pública

D UC Documento  Único  de Cobrança P OC P Plano Oficial de Contabilidade Pública

EC C Entidades Colaboradoras da Cobrança P OP H Programa Operacional do  Potencial Humano

EC E Entidade Contabilística Estado P SP   Policia de Segurança Publica 

EF SM European Financial Stabilisation M echanism QR EN Quadro de Referência Estratégico Nacional

EM T N Euro  M edium Term Notes R A M Região Autónoma da M adeira 

EP E Entidades Públicas Empresariais R T E Regime da Tesouraria do  Estado

ER S Entidade Reguladora da Saúde SC E Sistema de Cobranças do  Estado

ESA M E Estrutura de Acompanhamento  dos M emorandos SC T M  Sociedade Construções Técnicas da M adeira Lda;

F A T Fundo de Acidentes de Trabalho SC T T Sistema de Compensação do Tesouro de Transferências

F M I Fundo M onetário Internacional; SD D Sistema de Débitos Directos

F R D P Fundo de Regularização da Dívida Pública SEF Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

F R V Fundo de Renda Vitalícia SEP A Single Euro Payments Area

GER F IP   Gestão de Recursos Financeiros Partilhada na Administração Pública SF A Serviços e Fundos Autónomos

H B Homebanking SGT Sistema de Gestão de Contas

IC SD  International Central Securities Deposito ry; SIB S Sociedade Interbancária de Serviços

ID D  Indústria de Desmilitarização e Defesa S.A SIC Sistema de Informação Contabilística

IEC  Instituto  de Estudos de Criança; SIC OI Sistema de Compensação Interbancária

IGC P Instituto  de Gestão da Tesouraria e do  Crédito  Público SP A Sistema de Produtos de Aforro

IGESP A R  Instituto  de Gestão do  Património  Arquitectónico  e Arqueológico ; SSP Single Shared Platfo rm

IGF IJ Instituto  de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça SWIF T Society fo r Worldwide Interbank Financial Telecommunication

IGT Inspecção-Geral do  Trabalho T EI Transferência Electrónica Interbancárias

IIM F A P Instituto  de Info rmática do  M inistério das Finanças e da Administração Pública T P A Terminais de Pagamento  Automático

IM I Imposto  municipal sobre imóveis UM C Unidade M inisterial de Compras

IM SV  Instituto  de Estatística M atemática e Ciências Atuariais UP S Unidades de A limentação Ininterrupta

IM T Imposto  M unicipal sobre as Transacções Onerosas de Imóveis UT A O Unidade Técnica de Apo io Orçamental 


