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APRESENTAÇÃO 
 
A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, E.P.E. apresenta em documento 
próprio o Relatório Anual de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública em 2014, conforme 
determinação estatutária, e prosseguindo a política de transparência e responsabilização que 
sempre norteou a sua atividade. 
 
Passados três anos após o pedido de assistência económica e financeira que o Estado português 
endereçou aos seus parceiros da UE e ao FMI, o ano de 2014 ficou marcado pelo fim do programa 
de ajustamento e o regresso a um programa de financiamento autónomo, baseado 
fundamentalmente no mercado internacional de dívida de médio e longo prazo. 
 
Com efeito, apesar de ter ainda beneficiado de emissões ao abrigo do PAEF que ascenderam a 
cerca de EUR 5 mil milhões na primeira metade do ano, o IGCP emitiu, em nome da República 
Portuguesa, perto de EUR 20 mil milhões de títulos de médio e longo prazo (OT e MTN), o valor 
mais elevado em termos históricos. Este volume de emissões permitiu, não só cobrir as 
necessidades orçamentais previstas durante o ano, como antecipar o reembolso de títulos de 
dívida com vencimento nos anos mais próximos e manter uma posição de Tesouraria 
relativamente confortável, suavizando o perfil de amortizações da dívida pública e reduzindo de 
forma considerável o risco de refinanciamento. 
 
O IGCP realizou quatro emissões sindicadas no mercado de dívida de médio e longo prazo: 

i. Reabertura em janeiro da OT 4,75% junho 2019, com um montante de EUR 3,25 mil 
milhões e uma taxa de rendibilidade de 4,66%. 

ii. Reabertura em fevereiro da OT 5,65% fevereiro 2024, com um montante de EUR 3 mil 
milhões e uma taxa de rendibilidade de 5,11%. 

iii. Emissão de uma nova MTN em USD a 10 anos (MTN USD outubro 2024), com um 
montante de USD 4,5 mil milhões e uma taxa de rendibilidade de 5,23% (equivalente a 
EUR 3,3 mil milhões e uma rendibilidade de 3,65% em euros). Esta foi a primeira 
emissão de Portugal em USD desde março de 2010, e a maior transação de um soberano 
em USD desde 2005. 

iv. Emissão de uma nova OT a 15 anos (OT 3,875% fevereiro 2030) em setembro, com um 
montante de EUR 3,5 mil milhões. Esta foi a primeira emissão na maturidade dos 15 anos 
desde 2008. 

 
O sucesso destas operações pode ser bem aferido, tanto pela qualidade e boa distribuição dos 
investidores – destacando-se, em particular, o maior peso de investidores tradicionais com 
origem no continente europeu nas emissões de OT –, como pelo comportamento positivo do 
mercado secundário após a realização das operações. 
 
No que respeita ao acesso ao mercado internacional de dívida de médio e longo prazo, o ano de 
2014 ficou também marcado pela realização de emissões de OT através de leilão, o que não 
sucedia desde abril de 2011, quando Portugal perdeu o acesso aos mercados de médio e longo 
prazo e iniciou o seu programa de ajustamento. Ao longo do ano o IGCP realizou quatro leilões, 
três dos quais na maturidade dos 10 anos (OT 5,65% fevereiro 2024) e um a 5 anos 
(OT 4,8% junho 2020), para um valor nominal total de EUR 4,1 mil milhões. 
 
Este volume de emissões permitiu prosseguir uma política ativa de suavização do perfil de 
amortizações, seja através de operações de troca de OT como a realizada em novembro, que 
permitiu trocar mais de EUR 1,7 mil milhões de dívida que vencia em 2015 e 2016 por dívida com 
vencimento em 2021 e 2023, seja através da recompra por leilão ou por acordo bilateral de 
títulos de dívida pública. Em 2014, o IGCP amortizou antecipadamente cerca de EUR 4,8 mil 
milhões de OT, dos quais EUR 3,4 mil milhões referentes a OT com um vencimento original 
posterior a 2014. 
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Em simultâneo, a República manteve um programa regular de emissões de bilhetes do Tesouro 
(BT), embora tenha optado por reduzir o stock em cerca de EUR 2,8 mil milhões, em consonância 
com a estratégia de alongamento da maturidade média da dívida. 
 
Por outro lado, o volume de subscrições líquidas de produtos de retalho intensificou-se em 2014, 
tendo atingido um novo máximo histórico próximo de EUR 5 mil milhões, beneficiando da 
redução das taxas de juro de outros produtos de poupança observada ao longo do ano. Este 
montante foi repartido de forma equilibrada pelos dois instrumentos disponíveis: cerca de 
EUR 3 mil milhões decorrentes de subscrições dos CTPM (produto lançado em outubro de 2013, 
destinado a investidores com menores restrições de liquidez) e cerca de EUR 2 mil milhões de 
subscrições líquidas de CA, que beneficiaram ainda do prémio extraordinário anunciado em 
setembro de 2012. 
 
A emissão de dívida através destes diferentes instrumentos permitiu manter um nível de liquidez 
relativamente elevado e suficiente para cobrir uma parcela significativa das necessidades de 
financiamento previstas para 2015. A Tesouraria Central do Estado apresentou saldos médios 
diários de aproximadamente EUR 17,4 mil milhões, em linha com o verificado nos dois anos 
anteriores. Conforme discutido na “Caixa 2.3 – Benefícios e Custos da Posição de Tesouraria em 
2013 e 2014”, a manutenção de excedentes de tesouraria elevados pode acarretar um aumento 
dos encargos financeiros. No entanto, tal efeito não pode ser dissociado do custo potencial de 
adiar a execução de financiamento para um momento em que as condições financeiras poderiam 
ser mais gravosas. Pelo contrário, uma estratégia prudente de pré-financiamento e de 
constituição de reservas de liquidez – que por sinal também tem sido adotada por outros 
soberanos – pode contribuir para uma redução das taxas de juro no mercado secundário e 
consequentemente para uma melhoria das condições de acesso ao mercado, conforme tem sido 
reiteradamente repetido pelas instituições internacionais que apoiaram o programa de 
ajustamento, ou pelas agências de rating. A este respeito importa salientar que a existência de 
uma confortável almofada de liquidez é crucial para a execução de recompras destinadas ao 
alisamento do perfil de reembolsos e à redução do risco de refinanciamento. 
 
Ao longo de 2014, as quatro principais agências de notação financeira reviram positivamente a 
sua perspetiva em relação a Portugal, tendo melhorado o Outlook de negativo para estável (no 
caso de S&P, Moody’s e DBRS) e para positivo (no caso da Fitch). Adicionalmente, a Moody’s 
subiu a notação da dívida portuguesa em dois níveis (de Ba3 para Ba1). 
 
Seguindo a estratégia de anos anteriores, o IGCP continuou a promover um contacto permanente 
com o mercado, através de roadshows, reverse-roadshows e participação em conferências 
internacionais, com o objetivo de manter os investidores sempre atualizados em relação aos 
desenvolvimentos da economia portuguesa e à evolução do programa de financiamento. 
 
O IGCP está consciente do papel relevante que desempenha na promoção de um processo 
sustentado de recuperação da confiança dos investidores na dívida pública portuguesa e 
mantém-se por isso empenhado em executar um programa de financiamento rigoroso e realista, 
com o objetivo de minimizar o custo da dívida numa perspetiva intertemporal, evitando uma 
concentração de riscos excessivos. 
 
Por fim, é devida uma palavra de reconhecimento às instituições financeiras que colaboraram 
com o IGCP e cujo compromisso em muito contribuiu para o sucesso da execução do programa de 
financiamento em 2014. O Conselho de Administração manifesta, também, o seu agradecimento à 
tutela, aos órgãos sociais e, acima de tudo, aos seus colaboradores, cuja dedicação e competência 
têm sido decisivos na prossecução da difícil missão que nos está atribuída. Uma última palavra de 
agradecimento, apreço e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e legado deixado pelo Prof. 
João Moreira Rato, presidente do Conselho de Administração do IGCP ao longo de dois intensos 
anos, terminados em julho de 2014. 
 
Conselho de Administração, julho de 2015. 
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PRINCIPAIS DESTAQUES 
 

 
 
As necessidades líquidas de financiamento 
associadas ao OE 2014 fixaram-se em 
EUR 14,3 mil milhões, repartidas de forma 
equilibrada entre o défice orçamental do 
Estado e outras necessidades, decorrentes 
nomeadamente do financiamento de EPR. 
 
Em 2014, as emissões líquidas de OT foram 
positivas pela primeira vez desde 2010, mas 
financiamento líquido ainda beneficiou de um 
contributo de EUR 5,2 mil milhões de 
empréstimos do PAEF e de subscrições 
líquidas de instrumentos de retalho de 
aproximadamente EUR 5 mil milhões. 
 

 
 
As operações de financiamento em mercado 
beneficiaram de conjuntura mais favorável, 
que permitiu a realização de 4 operações 
sindicadas, com uma base de investidores 
diversificada, e o regresso a emissões de OT 
através de leilão, com uma redução gradual do 
custo de financiamento e um aumento das 
maturidades emitidas ao longo do ano. 

 
 
As taxas de juro em mercado secundário 
revelaram uma trajetória consistente de 
descida ao longo de 2014, apesar de alguma 
volatilidade registada no verão e em outubro. 
 
A descida prolongou-se até ao final do 
primeiro trimestre de 2015, na sequência do 
anúncio de um programa de aquisição de 
títulos de dívida pública por parte do BCE, o 
que permitiu acelerar o programa de 
financiamento de 2015 e amortizar parte do 
empréstimo do FMI. 
 

 
 
A dívida direta do Estado aumentou 
EUR 13 mil milhões em 2014, com o peso da 
dívida associada ao PAEF a atingir um máximo 
de 36%. 
 
Na primeira metade de 2015, o peso da dívida 
do PAEF começou a diminuir, ao passo que o 
peso das OT inverteu trajetória de descida, 
depois de atingir mínimo de 43% em 2014. 
 

NECESSIDADES BRUTAS DE FINANCIAMENTO 55.147

Défice orçamental 7.128

Outras necessidades líquidas de financiamento 7.210

Amortizações OT 16.131

Amortizações BT (dívida fundada) 18.112

Amortizações CA/CT (dívida fundada) 735

Outras amortizações de dívida fundada em 2014 5.831

FONTES DE FINANCIAMENTO 62.167

Saldo de financiamento OE 2013 9.994

Emissões OT 16.647

Emissões BT (dívida fundada) 15.307

Emissões CA/CTPM (dívida fundada) 5.673

Emissões empréstimos PAEF 5.195

Outras emissões de dívida fundada em 2014 9.351

SALDO DE FINANCIAMENTO OE 2014 7.025

Necessidades e fontes de financiamento OE 2014 

(EUR milhões)

Valor nominal 

(EUR milhões)

Maturidade 

residual (anos)

Taxa de 

emissão (%)

OT 4,75% jun 2019 3.250 5 4,66%

OT 5,65% fev 2024 3.000 10 5,11%

MTN USD out 2024 3.307 10 3,65%

OT 3,875% fev 2030 3.500 15 3,92%

OT 5,65% fev 2024 750 10 3,59%

OT 5,65% fev 2024 975 10 3,28%

OT 4,8% jun 2020 1.142 5 1,86%

OT 5,65% fev 2024 1.200 10 3,18%

3 meses 2.409 0,25 0,26%

6 meses 839 0,5 0,32%

9 meses 1.092 0,75 0,29%

12 meses 11.949 1 0,51%

Operações de financiamento em mercado

LEILÕES DE OT

EMISSÕES SINDICADAS DE OBRIGAÇÕES DE MÉDIO E LONGO PRAZO
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A maturidade média da dívida manteve-se 
acima de 7 anos ao longo de 2014, tendo 
aumentado para 8 anos já no início de 2015, 
em resultado de novas emissões de OT na 
parte mais longa da curva (incluindo uma nova 
OT a 30 anos pela primeira vez desde 2006) e 
da amortização antecipada de parte do 
empréstimo do FMI. 
 
Tendo em consideração a extensão definitiva 
dos empréstimos do MEEF (conforme definido 
em junho de 2013), a maturidade média da 
dívida situava-se em 8,2 anos no final de 2014 
(8,8 anos em Junho de 2015). 
 
A estratégia de financiamento seguida em 
2014 permitiu também suavizar o perfil de 
refinanciamento da dívida de médio e longo 
prazo, não apresentando no final do ano 
nenhum pico de amortizações anuais superior 
a EUR 16 mil milhões. 
 

 
 
O peso da dívida em moeda não euro 
aumentou nos últimos anos, em resultado 
sobretudo dos empréstimos do FMI, tendo 
atingido um pico de 5% em 2012, mas 
diminuiu para 3,2% no final de 2014, graças ao 
aumento de operações de cobertura cambial e 
para 0,3% em junho de 2015, na sequência da 
amortização de parte do empréstimo do FMI. 
 
O peso da dívida a taxa fixa diminuiu a partir 
de 2011, chegando a um mínimo de 73% em 
2014, em virtude dos empréstimos do FMI e de 
grande parte dos empréstimos do FEEF serem 
indexados a taxa variável. No entanto, a 
tendência inverteu-se no início de 2015, com a 
amortização de parte do empréstimo do FMI, o 
que se refletiu num aumento do peso da dívida 
a taxa fixa para perto de 76%. 
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ENTIDADES COM ESTATUTO DE OPERADORES DA DÍVIDA PÚBLICA PARA 

2015 
 

 

OT – Obrigações do Tesouro 
 

OEVT – Operadores Especializados em Valores do 
Tesouro 

r OMP – Operadores de Mercado Primário 

Banco BPI, S.A. 
  

Banco Santander 
 

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo 

Barclays Bank, plc 
 

Millenniumbcp 

BBVA 
  

BNP Paribas 
  

Caixa Banco de Investimento, S.A. 
  

Citigroup Global Markets Limited 
  

Commerzbank 
  

Crédit Agricole CIB 
  

Danske Bank 
  

Deutsche Bank, AG 
  

Goldman Sachs International Bank 
  

HSBC France 
  

J.P. Morgan 
  

Jefferies International Limited 
  

Morgan Stanley & Co International 
  

Nomura International 
  

Novo Banco, S.A. 
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The Royal Bank of Scotland, plc 
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HSBC France 
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Millenniumbcp 

Morgan Stanley & Co International 

Nomura International 

Novo Banco, S.A. 

Société Générale 

The Royal Bank of Scotland, plc 
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1. ECONOMIA E MERCADOS FINANCEIROS 
 

1.1. CONTEXTO MACROECONÓMICO INTERNACIONAL 
 
Ao longo de 2014 voltou a verificar-se uma recuperação gradual e heterogénea da atividade, 
condicionada pelos elevados stocks de dívida pública e privada nas economias avançadas. As 
estimativas mais recentes do FMI apontam para um crescimento da economia mundial de 3,4% 
em 2014, em linha com o observado no ano anterior. 
 
Nos EUA, o crescimento médio do PIB situou-se em 2,4%, 0,2pp acima de 2013. A contração 
verificada no início do ano (que se deveu principalmente a fatores pontuais, como um Inverno 
rigoroso, correção de inventários e o efeito de base do elevado crescimento das exportações no 
final de 2013) deu lugar a uma forte recuperação da procura interna e a uma diminuição 
sustentada do desemprego, suportadas por uma política monetária acomodatícia e, na segunda 
metade do ano, pela redução do preço do petróleo.  
 
Na área do euro, a evolução da atividade económica foi limitada pelo fraco investimento e pelas 
baixas expetativas de inflação. Em sentido contrário, o consumo privado constituiu-se como o 
principal motor da atividade, beneficiando da recuperação do rendimento disponível e de alguma 
melhoria do mercado de trabalho. Assim, depois de 2 anos de recessão, verificou-se um 
crescimento positivo de 0,9% em 2014 (-0,5% em 2013), que reflete uma recuperação 
relativamente forte das economias periféricas e da Alemanha (1,6%), a par de um crescimento 
fraco em França (0,4%) e ainda recessão em Itália (-0,4%).  
 
No Japão, pelo contrário, a procura interna não acelerou como seria de esperar (em resposta ao 
estímulo do investimento em infraestruturas) e a economia entrou em recessão técnica no 
terceiro trimestre, tendo mesmo registado um decréscimo médio de 0,1% ao longo do ano (que 
compara com um crescimento de 1,6% em 2013). 
 
Os países emergentes e em desenvolvimento, embora tenham revelado um abrandamento da 
atividade e um decréscimo do PIB potencial, continuam a ser responsáveis por grande parte do 
crescimento da economia mundial, estimando-se um crescimento do produto de 4,6% de acordo 
com o FMI (menos 0,4pp que no ano precedente). 
 
A economia brasileira caraterizou-se por um forte abrandamento da atividade, com uma 
contração do PIB nos dois primeiros trimestres do ano, e um crescimento médio anual de apenas 
0,1% (2,7% em 2013). Na China, em resposta ao fraco crescimento no início do ano, foram 
implementadas medidas de fomento do consumo e investimento, que no entanto voltou a 
desacelerar no final do ano. A fraca procura interna foi, ainda assim, mitigada pelo aumento das 
exportações, estimando-se um crescimento da economia de 7,4% para 2014 (menos 0,4pp face a 
2013). Destaque ainda para o abrandamento da economia russa (de 1,3% em 2013 para 0,6% em 
2014), tendência que se deverá agravar em 2015, em consequência das tensões geopolíticas e 
consequente saída de capitais com efeito adverso na atividade económica. Na Índia, em 
contrapartida, assistiu-se a uma aceleração do ritmo de crescimento da atividade económica, com 
o crescimento do PIB a apresentar um incremento de 0,8pp, para 5,8%. 
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Gráfico 1 – Crescimento real do produto 

 
Fonte: CE e FMI 

 
A recuperação, ainda que gradual, da atividade tem permitido alguma melhoria do mercado de 
trabalho. Nos EUA, as estimativas apontam para uma redução da taxa de desemprego de 7,4% da 
população ativa em 2013 para 6,2% em 2014, com a economia a criar novos postos de trabalho a 
um ritmo idêntico ao registado em ciclos de expansão anteriores. Na área do euro, a taxa de 
desemprego inverteu a trajetória ascendente em que se encontrava desde 2008, mantendo-se, no 
entanto, em níveis historicamente elevados (diminuiu de 12% em 2013 para 11,6% em 2014). 
Esta estimativa continua a esconder realidades muito díspares entre os vários estados membros, 
com a taxa de desemprego a manter-se em níveis muito elevados nos países periféricos (apesar 
de apresentar uma redução na maioria dos casos), enquanto nos países do centro da Europa o 
desemprego se manteve relativamente estável em níveis mais reduzidos, sobretudo na 
Alemanha. Dois grupos que se apresentam em situação mais delicada são os jovens 
desempregados, cuja taxa de desemprego permanece em níveis historicamente elevados, e os 
desempregados de longa duração, cujo número tem aumentado progressivamente desde o início 
da crise em 2008.  
 
A inflação manteve-se reduzida nas economias avançadas. Na área do euro, o crescimento abaixo 
do potencial, a fragmentação financeira e difícil acesso ao crédito, e ainda a redução dos preços 
dos bens energéticos na segunda metade do ano contribuíram para uma redução gradual da 
inflação homóloga ao longo de 2014, com a inflação média a fixar-se em 0,4% (face a 1,3% em 
2013). Nos EUA, não obstante a redução significativa observada no último trimestre (decorrente 
sobretudo da descida do preço do petróleo), a inflação média anual em 2014 acabou por se fixar 
em 1,3%, o mesmo valor de 2013.  
 
Gráfico 2 – Evolução do nível geral de preços 

 
Fonte: Eurostat e Bloomberg 
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O esforço de consolidação orçamental levado a cabo desde 2010 foi mantido ao longo de 2014, 
observando-se défices mais baixos na generalidade dos países da área do euro. De acordo com as 
estimativas mais atuais, na área do euro o défice diminuiu de 2,9% do PIB em 2013 para 2,4% em 
2014 e nos EUA de 5,8 para 5,3%. 
 
No entanto, a redução do défice não foi ainda suficiente para se traduzir numa inversão da 
trajetória de subida do stock de dívida pública, que assim voltou a aumentar ligeiramente na 
maior parte dos países avançados. Na área do euro, a dívida subiu de 90,9 para 91,9% do PIB e 
nos EUA de 103,4 para 104,8%. No Japão, a redução do défice tem sido concretizada a um ritmo 
ainda mais gradual, situando-se ainda em 7,7% do PIB em 2014 (menos de 3pp do PIB abaixo do 
pico de 10,4% verificado em 2009), o que se traduziu num aumento da dívida pública para 
valores sem precedentes em termos históricos, fixando-se em 246,4% do PIB no final de 2014. 
 
Gráfico 3 – Dívida pública e défice orçamental em países selecionados da área do euro 
(em percentagem do PIB) 

 
Fonte: Comissão Europeia 

 
 
 

1.2. POLÍTICA MONETÁRIA E MERCADOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS 
 
A política monetária, apesar de permanecer globalmente acomodatícia, apresentou tendências 
diferentes ao longo de 2014, tornando-se sucessivamente mais expansionista na área do euro, ao 
passo que nos EUA a Fed deu início a um processo de normalização das condições monetárias.  
 
Num contexto de melhoria generalizada das perspetivas económicas, a Reserva Federal reduziu 
progressivamente a injeção de liquidez ao longo de 2014, terminando o programa de aquisição 
de títulos de dívida em outubro. A Fed baseou a sua atuação nas expetativas de inflação e na 
evolução da taxa de desemprego, mas passou a dar um maior destaque à monitorização de outros 
indicadores do mercado de trabalho, como a taxa de participação e a duração do desemprego, o 
que justificou a manutenção do objetivo para a taxa dos fed funds em valores próximos de zero, 
apesar da descida da taxa de desemprego para valores inferiores a 6% no final do ano. A Fed 
sublinhou a intenção de ser “paciente” na decisão de início de normalização da taxa de juro 
diretora. 
 
O BCE, por seu turno, revelou uma abertura crescente para a utilização de instrumentos não 
convencionais (sinalizada sobretudo a partir do discurso de Mario Draghi em Jackson Hole no 
final de agosto), por forma a lidar com os riscos de um período muito prolongado de inflação 
baixa e fraco crescimento. Em junho, o BCE desceu as taxas diretoras em 10pb, colocando pela 
primeira vez a taxa de facilidade de depósitos em terreno negativo (-0,1%) e simultaneamente 
anunciou a criação de TLTRO (operações de refinanciamento com prazos longos, até 4 anos, com 
o objetivo concreto de promover o crédito privado). Em setembro, voltou a reduzir as taxas em 
10pb, fixando a taxa principal de refinanciamento em 0,05% e a taxa de depósitos em -0,2%. 
Adicionalmente, o Conselho de Governadores aprovou a introdução de novas medidas 
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quantitativas, nomeadamente um programa de compra de títulos de dívida privada (ABS e 
covered bonds), tendo sido revelada a expetativa destes dois programas, juntamente com os 
TLTRO, virem a totalizar um aumento do balanço do BCE em cerca de EUR 1 bilião, para um valor 
semelhante ao verificado em março de 2012. No entanto, na segunda abertura de TLTRO (em 
dezembro), o crédito concedido fixou-se em EUR 130 mil milhões (EUR 83 mil milhões em 
setembro), ficando abaixo do montante máximo a contratar pelos bancos no conjunto das duas 
aberturas (EUR 400 mil milhões). O BCE sinalizou ainda um possível recurso a novos 
instrumentos não convencionais, caso os programas anunciados se revelassem insuficientes para 
a expetativa de aumento do balanço ou as expetativas de inflação se deteriorassem novamente, 
uma decisão que viria a ser confirmada em janeiro de 2015 com o anúncio de um novo programa 
de aquisição de títulos de dívida pública. 
 
Depois de um início do ano de 2014 com sinais de estabilização, o mercado monetário europeu 
refletiu a política monetária mais acomodatícia do BCE, com a Euribor a 3 meses a iniciar uma 
trajetória descendente no início de maio, fixando-se em torno de 0,08% na segunda metade do 
ano, cerca de 20pb abaixo do verificado no final de 2013. Por seu turno, a EONIA apresentou 
consistentemente valores negativos desde agosto (excluindo o final do período de contagem de 
reservas) e continuou a diminuir no quarto trimestre, aproximando-se de -0,1% no final do ano.  
 
No mercado obrigacionista verificou-se uma tendência de descida generalizada das yields dos 
títulos de dívida de referência e de diminuição da inclinação da curva de rendimentos, sobretudo 
na área do euro, em função da expetativa de implementação de um programa de compra de 
dívida pública por parte do BCE. Com efeito, na maturidade dos 10 anos, a taxa de juro do 
Treasury desceu de perto de 3% no final de 2013 para menos de 2,2% em dezembro de 2014, ao 
passo que na Alemanha a yield do Bund diminuiu de 1,9% para 0,5% no mesmo período. Assim, o 
diferencial Treasury-Bund subiu para mais de 160pb, aproximando-se do anterior máximo 
histórico registado em meados de 1999 (este máximo foi entretanto ultrapassado já no início de 
2015, quando o diferencial se aproximou de 190pb). 
 
Em simultâneo, os spreads dos países periféricos da área do euro prolongaram a trajetória de 
estreitamento já observada desde 2012, terminando o ano de 2014 em valores próximos do 
observado no início de 2010, no período que antecedeu a assinatura do primeiro programa de 
assistência financeira da Grécia. 
 
Gráfico 4 – Evolução das taxas de rendibilidade de títulos de dívida pública na Alemanha e 
EUA e de spreads de soberanos da área do euro face ao Bund 
(títulos de dívida pública a 10 anos) 

 
Fonte: Bloomberg 

 
No mercado cambial, observou-se uma acentuada depreciação do euro na segunda metade do 
ano, sobretudo face à moeda norte-americana, em conformidade com as expetativas divergentes 
em relação à política monetária por parte de BCE e Fed. Assim, entre o final de 2013 e de 2014, o 
EUR/USD depreciou-se cerca de 12%. Em relação à moeda inglesa o euro depreciou-se 6,5% ao 
longo do ano. Já em relação ao iene o euro manteve um valor relativamente estável. 
 
Desta forma, a moeda europeia registou uma depreciação de aproximadamente 6,8% face ao DSE, 
cabaz de moedas em que estão denominados os empréstimos do FMI, o que contribuiu para 
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aumentar o stock de dívida valorizado em euros antes de swaps em cerca de EUR 1.747 milhões 
(ver secção 4.1). 
 
Gráfico 5 – Evolução das principais taxas de câmbio 

 
Fonte: Bloomberg 

 
 
 

1.3. ECONOMIA PORTUGUESA 
 
Em 2014, a economia portuguesa continuou o processo de correção dos desequilíbrios 
macroeconómicos e orçamentais, tendo, em simultâneo, evidenciado sinais de recuperação, com 
o PIB a registar uma variação positiva anual, após três anos de recessão. Os sinais de recuperação 
começaram a ser notórios desde o quarto trimestre de 2013, quando a evolução intra-anual do 
PIB apontou para um incremento homólogo positivo do produto (1,4%) após 11 trimestres de 
reduções consecutivas. Nos trimestres subsequentes, a atividade continuou a expandir-se, em 
termos homólogos, ainda que a um ritmo mais moderado (em torno de 1,0%).  
 
Assim, em termos médios anuais o produto cresceu 0,9% em 2014, 2,5pp acima do observado no 
ano precedente e em linha com o verificado na área do euro. A melhoria da atividade económica 
foi suportada por uma recuperação da procura interna, cujo contributo para a variação do PIB se 
fixou em 2,1pp (face a um contributo negativo de 2,5pp em 2013). Já a contribuição das 
exportações líquidas foi negativa (-1,1pp, face a +0,9pp em 2013), traduzindo algum 
abrandamento do crescimento das exportações e uma aceleração das importações.  
 
Gráfico 6 – Crescimento económico em Portugal 

 
Fonte: Eurostat, INE, FMI e Banco de Portugal 
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O mercado de trabalho manteve a tendência de recuperação iniciada em 2013, com a taxa de 
desemprego a diminuir de um máximo de 17,5% da população ativa no primeiro trimestre de 
2013 para 13,5% no quarto trimestre de 2014. Em termos médios anuais, a taxa de desemprego 
diminuiu de 16,2% em 2013 para 13,9% em 2014. Inicialmente, esta evolução refletiu sobretudo 
uma diminuição da taxa de participação, mas em 2014 foi também o resultado de uma evolução 
positiva do emprego. De acordo com os dados do INE, o emprego aumentou 1,6% em 2014, após 
uma redução média de 2,6% no conjunto do ano anterior. De notar, contudo, que nos últimos três 
meses do ano se observou uma ligeira deterioração das condições no mercado de trabalho, 
tendo-se assistido a um incremento da taxa de desemprego de 13,1% no terceiro trimestre para 
13,5% no quarto trimestre.  
 
Gráfico 7 – Mercado de trabalho em Portugal 

 
Fonte: INE 

 
A evolução positiva da procura interna e do mercado de trabalho, a par da redução dos preços de 
bens importados decorrente sobretudo da descida do preço do petróleo, contribuíram para a 
estabilização de preços. Com efeito, a taxa de variação média anual do IHPC passou de 0,4% em 
2013 para -0,2% em 2014, estreitando-se o diferencial negativo comparativamente à área do 
euro (de 1,0pp em 2013 para 0,6pp em 2014). 
 
Apesar do contributo negativo das exportações líquidas para o crescimento real do PIB em 2014, 
a balança de bens e serviços manteve-se superavitária pelo segundo ano consecutivo (1,0% do 
PIB em 2013 e 0,5% em 2014), sustentando a tendência de recuperação acentuada que se 
verificou desde 2011. 
 
O indicador relativo à capacidade de financiamento da economia continuou a revelar um 
andamento favorável, assumindo um valor positivo pelo oitavo trimestre consecutivo no ano 
terminado no quarto trimestre de 2014. Com efeito a capacidade de financiamento fixou-se em 
1,9% do PIB (face a 2,5% em 2013 e a uma necessidade de financiamento de 11,4% no final de 
2008).  
 
Gráfico 8– Contas externas em Portugal 

 
Fonte: INE 
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Em termos setoriais, verificou-se uma diminuição da capacidade de financiamento das famílias 
(de 4,3 para 2,5% do PIB em 2014) refletindo o aumento da despesa de consumo final (2,8%), 
que mais do que compensou o acréscimo do rendimento disponível (0,8%). Neste contexto, 
verificou-se uma redução da taxa de poupança das famílias (de 8,7 para 6,9% do rendimento 
disponível). Ainda assim, o endividamento manteve a tendência de redução dos últimos anos, 
com o stock de dívida total das famílias a fixar-se em 85,4% do PIB no final de 2014 (face a 95,4% 
em 2009 e 91,3% em 2013). 
 
A capacidade de financiamento das sociedades não financeiras também registou um decréscimo, 
ainda que ligeiro, fixando-se em 0,6% em 2014, face a 0,9% em 2013. O stock de dívida manteve a 
tendência de redução observada nos últimos trimestres, tendo registado um decréscimo de 
11,9pp, para 125,2% do PIB no final de 2014. A redução do endividamento foi extensível à 
generalidade das empresas, ainda que com maior preponderância nas micro e grandes 
comparativamente às pequenas e médias empresas. 
 
Por seu turno, o saldo das sociedades financeiras registou um aumento, de 1,2pp, para 3,3% do 
PIB em 2014. As remunerações pagas neste setor reduziram-se 6,1% neste período, o que 
compara com um aumento de 4,0% em 2013. As sociedades financeiras continuaram o processo 
de desalavancagem, reduzindo o rácio de crédito para depósitos em 9,8pp em 2014, para -
107,1%. Em conformidade, no final do ano, o rácio Common Equity Tier 1 (CET1) para o total do 
sistema bancário situava-se em 11,3%, um valor superior ao mínimo regulamentar de 8% 
definido pelo Banco de Portugal para os oito principais grupos bancários (e de 7% para os 
restantes). 
 
Já a necessidade de financiamento das administrações públicas, manteve a tendência de queda ao 
passar de 4,8% em 2013 para 4,5% do PIB em 2014. Esta evolução insere-se no âmbito da 
estratégia de consolidação orçamental acordada no âmbito do PAEF e refletiu o aumento da 
receita e estabilização da despesa (0,5% e 0,0%, respetivamente). 
 
Em 2014, prosseguiu-se o esforço de consolidação orçamental, tendo sido assumido o 
compromisso de manter a trajetória de correção dos desequilíbrios orçamentais iniciada em 
2011. Com efeito, o défice das administrações públicas, na ótica da Contabilidade Nacional, fixou-
se em 4,5%8 do PIB e ascendendo a 3,3% do PIB quando corrigido de medidas extraordinárias e 
temporárias9 . Pelo segundo ano consecutivo verificou-se a existência de um excedente 
orçamental primário, que em 2014 ascendeu a 0,5% do PIB (após 0,1% no ano anterior). 
 
Entre 2010 e 2014, o saldo primário estrutural melhorou em cerca de 9,6pp do produto, 
estimando-se que tenha alcançado um saldo positivo de 4,2% do PIB potencial em 2014 (face a 
2,9% em 2013). 
 

                                                 

 

 
8 Os resultados relativos a 2014 não incluem qualquer impacto no saldo global das Administrações Públicas decorrente da 
capitalização do Novo Banco por parte do Fundo de Resolução, uma vez que a venda do Novo Banco ainda não ocorreu, e 
por isso, não existe informação suficiente para avaliação final da operação de capitalização. 
9 As principais operações de natureza temporária e extraordinária em 2014 foram: (1) a reclassificação da dívida da STCP 
e CARRIS no âmbito do processo de restruturação financeira destas empresas, - (2) a assunção de perdas associadas à 
BPN Crédito, detida pela Parvalorem, S.A. na sequência da alienação pelo Estado da participação social detida no capital 
social do BPN Crédito, (3) a assunção da dívida garantida do Fundo de Contragarantia Mútuo, (4) a perda de receita fiscal 
associada ao crédito fiscal extraordinário no IRC, e (5) os custos com rescisões de contratos de trabalho por mútuo 
acordo. 
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Gráfico 9 – Finanças públicas em Portugal e países selecionados da área do euro 

 
Fonte: Ministério das Finanças, Comissão Europeia 

 
No que se refere ao rácio da dívida pública, em 2014, a dívida bruta das administrações públicas 
estabilizou em torno de 130,2% do PIB (face a 129,7% do produto no final de 2013). A expetativa 
para os anos subsequentes é de redução gradual do rácio da dívida, que deverá ter atingido o 
valor máximo em 2014.  
 
 
 

1.4. MERCADO DE DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESA 
 
O mercado de dívida pública portuguesa, em 2014, ficou marcado por uma redução significativa 
das taxas de juro e um estreitamento do spread face aos emitentes de referência na área do euro. 
Esta evolução foi notória logo nos primeiros cinco meses do ano, período em que as taxas das OT 
e o spread vs Alemanha diminuíram de forma acentuada, a par de um aumento da liquidez e de 
uma progressiva diminuição da volatilidade em mercado secundário, à medida que se ia 
materializando o cenário de saída do PAEF sem necessidade de recurso a um programa cautelar.  
 
Gráfico 10 – Evolução das taxas de juro das OT em mercado secundário 

  
Fonte: Bloomberg 
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medida à incerteza em torno da situação financeira do BES e consequente adoção de uma medida 
de resolução por parte do Banco de Portugal no início de agosto, bem como a questões 
geopolíticas e aos desenvolvimentos em torno da Grécia. O gráfico acima evidencia uma 
diminuição mais acentuada dos spreads até ao final de maio, tendo o spread dos 10 anos vs 
Alemanha oscilado durante o resto de 2014 entre 200 e 250pb. Não obstante a menor 
performance das OT em spread, em julho o IGCP reabriu o programa MTN com uma emissão de 
USD 4,5 mil milhões, que foi referida internacionalmente como um caso de sucesso10.  
 
Apesar da volatilidade observada em julho e agosto, no final desse mês, o discurso de Mario 
Draghi no encontro dos banqueiros centrais em Jackson Hole, em que sinalizou uma maior 
abertura por parte do BCE para vir a adotar medidas de expansão quantitativa como forma de 
minimizar os riscos de deflação, veio dar um grande suporte ao mercado da área do euro. Em 
setembro, aproveitando o momento favorável do mercado, o IGCP emitiu um novo benchmark a 
15 anos – o primeiro com esta maturidade desde 2008 –, com montante de EUR 3,5 mil milhões.  
 
Em outubro, assistiu-se a mais um período de extrema volatilidade não só no mercado de renda 
fixa da área do euro, mas também nos EUA e nos mercados acionistas, causada por diversos 
fatores, sendo as questões geopolíticas e a incerteza em torno da Grécia apontadas com os 
principais receios dos investidores internacionais. Este período foi marcado por uma anormal 
variação intra-diária dos US Treasuries no dia 15 de outubro (“flash crash”), que chamou a 
atenção de todos os investidores e intervenientes no mercado para potenciais impactos negativos 
de diferentes alterações regulatórias sobre a liquidez. Em todo o caso, nos últimos meses do ano 
voltou a assistir-se a uma descida acentuada das taxas de juro em toda a área do euro, apesar da 
volatilidade provocada pela situação política grega, num período que antecedeu a confirmação da 
adoção de um programa de aquisição de títulos de dívida pública por parte do BCE.  
 
No gráfico acima, é possível constatar a normalização da curva portuguesa em spread vs 
Alemanha. A evolução do spread das taxas das OT apresentou um comportamento genericamente 
descendente ao longo de 2014. No final do ano, o benchmark a dois anos refletia um prémio de 
50pb vs Alemanha, sendo este prémio elevado para 142 e 212pb nos 5 e 10 anos, respetivamente. 
 
Gráfico 11 – Transações de OT nas plataformas ao longo de 2014 

  
Fonte: eSpeed BGC, BrokerTec e MTS 

 
No gráfico acima é possível observar o volume de OT transacionado nas plataformas durante o 
ano de 2014. O montante transacionado aumentou consideravelmente a partir do segundo 
trimestre à medida que foi ficando mais clara a saída de Portugal do PAEF sem a necessidade de 

                                                 

 

 
10 O IGCP recebeu o prémio da revista Global Capital para a melhor transação em USD por soberano e supranacional. 
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recurso a uma linha cautelar. A exceção observa-se nos meses de agosto e dezembro que 
correspondem historicamente a períodos de menor volume de transações.  
 
Em 2014, e relativamente ao montante transacionado por OT nas plataformas, é possível 
observar que as OT onde se realizaram mais emissões em mercado primário (OT jun 2019 e 
OT fev 2024) são também as que apresentam maior montante transacionado ao longo do ano, em 
virtude de uma crescente liquidez e confiança no processo de ajustamento da economia 
portuguesa. 
 
Gráfico 12 – Transações médias diárias ao longo de 2013 e 2014 

 
Fonte: eSpeed BGC, BrokerTec, MTS e IGCP 

 
No gráfico acima verifica-se que o volume de transações nas plataformas corresponde apenas a 
uma pequena parcela (cerca de 20%) das transações totais. Pode ainda observar-se que a média 
de transações diárias totais em 2014 foi em média três vezes superior à média de transações 
diárias de 2013 continuando a tendência de subida iniciada no final de 2013 evidenciando o 
regresso gradual dos investidores ao mercado de dívida pública Portuguesa. 
 
Gráfico 13 – Indicadores de volatilidade no mercado secundário de OT 

  
Fonte: Bloomberg e IGCP 
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O desvio-padrão a trinta dias da taxa da OT a 10 anos oscilou entre 5 e 15pb desde o início de 
2014, revelando uma tendência de menor instabilidade, que revela uma normalização das 
condições de mercado e um crescente interesse de uma maior variedade de investidores por 
dívida portuguesa. Em consonância com o decréscimo de volatilidade, os bid-offer spreads 
apresentaram um comportamento estável e em níveis consistentemente inferiores a 10pb em 
todos os prazos. 
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2. FINANCIAMENTO DO ESTADO PORTUGUÊS 
 

2.1. ESTRATÉGIA DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESA 
 
A emissão e gestão da dívida pública está subordinada aos princípios definidos na Lei Quadro da 
Dívida (Lei n.º 7/98, de 3 de fevereiro), devendo assegurar o financiamento requerido pela 
execução orçamental, de forma a minimizar os custos diretos e indiretos numa perspetiva de 
longo prazo e a garantir a sua distribuição de forma equilibrada pelos vários orçamentos anuais, 
evitando uma excessiva concentração temporal das amortizações e uma exposição a riscos 
excessivos. 
 
O ano de 2014 representou a consolidação da estratégia de regresso regular ao mercado de 
dívida pública. Assim, e face à gradual normalização das condições de acesso a mercado, foi 
possível alargar e diversificar a base de investidores (através de inúmeros contactos e 
roadshows), recuperando o envolvimento de investidores real money internacionais, o que 
permitiu voltar a emitir OT de uma forma regular através de leilões e pré-financiar parte das 
necessidades de 2015 através de amortizações antecipadas de OT e BT e da manutenção de uma 
almofada de liquidez, que permite flexibilidade na condução do programa de financiamento de 
acordo com as melhores condições de mercado. 
 
Tendo em consideração a conjuntura favorável no mercado de dívida pública descrita na secção 
anterior, foi possível colocar em prática a estratégia de financiamento divulgada no Programa de 
Financiamento, onde se antecipava a possibilidade de emitir entre EUR 11 e 13 mil milhões de OT 
ao longo do ano, a que poderiam acrescer também outras emissões de dívida de médio e longo 
prazo no âmbito do programa EMTN.  
 
Ao longo de 2014 foram realizadas 4 emissões sindicadas – reabertura das linhas 
OT 4,75% jun 2019 e OT 5,65% fev 2024, e emissões de novos benchmarks MTN USD out 2025 e 
OT 3,875% out 2030 – e ainda 4 emissões de OT via leilão – 3 reaberturas da OT 5,65% fev 2024 
e uma reabertura da OT 4,8% jun 2020 –, operações que totalizaram uma emissão de dívida de 
médio e longo prazo em mercado de valor nominal equivalente a mais de EUR 17,1 mil milhões 
(correspondente a um valor de encaixe próximo de EUR 18 mil milhões, tendo em conta que 
muitas das emissões de OT foram colocadas acima do par). 
 
Adicionalmente, o programa de financiamento antecipava uma contribuição líquida positiva de 
EUR 2 mil milhões de produtos de retalho, meta que foi também largamente superada, uma vez 
que as emissões líquidas de CA e CT se fixaram em perto de EUR 5 mil milhões. 
 
Este excesso de financiamento de emissões de médio e longo prazo face ao previsto11 permitiu, 
por um lado abdicar do último desembolso previsto no PAEF (equivalente a cerca de EUR 2,6 mil 
milhões), e por outro reduzir a exposição a instrumentos de curto prazo (o saldo de BT diminuiu 
cerca de EUR 2,8 mil milhões) e amortizar antecipadamente OT com prazo de maturidade nos 
anos mais próximos, procurando assim suavizar o perfil de refinanciamento da dívida. 
 
 
  

                                                 

 

 
11 O aumento do financiamento face ao previsto não colocou em causa o cumprimento do limite de acréscimo de 
endividamento líquido global direto previsto no artº 130.º da lei do OE 2014, que estava fixado em EUR 12.750 milhões. 
Conforme apresentado no quadro 76 do relatório da Conta Geral do Estado de 2014, o acréscimo de endividamento 
líquido global direto da administração central fixou-se em EUR 10,9 mil milhões, quase EUR 2 mil milhões abaixo do 
limite estabelecido. 
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2.2. NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO 
 
Em 2014, as necessidades líquidas de financiamento do Estado, apuradas na ótica da 
contabilidade pública, ascenderam a cerca de EUR 14,3 mil milhões, dos quais EUR 7,1 mil 
milhões dizem respeito ao défice orçamental do subsetor Estado e EUR 7,6 mil milhões à 
aquisição líquida de ativos financeiros.  
 
O volume de aquisição líquida de ativos financeiros inclui sobretudo a cobertura de necessidades 
de financiamento de empresas públicas, no valor de aproximadamente EUR 5,7 mil milhões, e o 
empréstimo ao Fundo de Resolução, realizado no âmbito da operação de capitalização do Novo 
Banco, no montante de EUR 3,9 mil milhões, mas foi atenuada por um volume elevado de 
reembolsos de CoCos, num total de EUR 3,3 mil milhões, por parte das entidades bancárias que 
aumentaram o capital social em 2012 e 2013 com recurso a fundos públicos. 
 
Quadro 1 – Necessidades e fontes de financiamento do Estado em 2013 e 2014 

 (EUR milhões) 2013 2014 

1. NECESSIDADES LÍQUIDAS DE FINANCIAMENTO  11.148 14.338 

Défice orçamental 7.665 7.128 

Aquisição líquida de ativos financeiros (exceto privatizações) 3.843 7.594 

Reforço da estabilidade financeira  1.100 0 

Receita de privatizações (-)  1.459 384 

      

2. AMORTIZAÇÕES E ANULAÇÕES (Dívida Fundada) 34.945 40.808 

Certificados de Aforro + Certificados do Tesouro 922 736 

Dívida de curto prazo em euros 21.615 23.563 

Dívida de médio e longo prazo em euros 13.145 16.148 

Dívida em moedas não euro 61 375 

Fluxos de capital de swaps (líq.) -798 -14 

      

3. NECESSIDADES BRUTAS DE FINANCIAMENTO (1. + 2.) 46.093 55.147 

      

4. FONTES DE FINANCIAMENTO 56.090 62.167 

Saldo de financiamento de Orçamentos anteriores 9.755 9.994 

Emissões de dívida relativas ao Orçamento do ano 46.335 52.173 

Emissões de dívida no Período Complementar 0 0 

      

5. SALDO DE FINANCIAMENTO PARA EXERCÍCIOS SEGUINTES (4. - 3.) 9.994 7.025 

p.m. 6. Discrepância estatística -3 5 

   
p.m. EMISSÕES DE DÍVIDA NO ANO CIVIL (Dívida Fundada) 46.335 52.173 

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

Relativas ao Orçamento do ano 46.335 52.173 

 

    
Fonte: Ministério das Finanças. 
 
As necessidades brutas de financiamento ascenderam a EUR 55,1 mil milhões, incluindo 
amortizações fundadas de EUR 40,8 mil milhões. O financiamento fundado, por seu turno, situou-
se em EUR 52,2 mil milhões, tendo sido totalmente utilizado para satisfação de necessidades 
orçamentais do próprio ano.  
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Assim, o saldo de financiamento para exercícios seguintes diminuiu quase EUR 3 mil milhões, ao 
passar de EUR 10,0 mil milhões no final de 2013 para EUR 7,0 mil milhões no final de 2014.12 
 
 
 

2.3. FINANCIAMENTO EFETUADO 
 
A emissão líquida de dívida em 2014 ascendeu a EUR 11,4 mil milhões. Face ao ano anterior, é de 
destacar o contributo líquido dos CA e CT, que em 2013 tinham registado um contributo conjunto 
de cerca de EUR 1.000 milhões e em 2014 tiveram um contributo de quase EUR 5 mil milhões, 
bem como o das OT (cerca de EUR 0,5 mil milhões), que registaram um contributo líquido 
positivo pela primeira vez desde 2010. Destaca-se ainda a emissão líquida de uma obrigação em 
USD ao abrigo do programa EMTN, com um montante equivalente a EUR 3,3 mil milhões, que 
implicou uma emissão líquida de títulos em moeda não euro de EUR 2,9 mil milhões. 
Adicionalmente, as necessidades líquidas de financiamento foram ainda asseguradas por 
empréstimos obtidos no âmbito do PAEF, num montante de EUR 5,2 mil milhões (menos 
EUR 4,8 mil milhões do que em 2013). 
 
O contributo positivo destes instrumentos serviu, não só para financiar as necessidades líquidas 
de financiamento do Estado, como para cobrir a redução do stock de dívida de curto prazo, 
nomeadamente BT (-2,8 mil milhões) e ECP (-1,3 mil milhões). 
 
Quadro 2 – Composição do financiamento em 2014 

(EUR milhões) Emissão Amortização Líquido 

DÍVIDA EURO 47.141 40.447 6.694 

  CA - Certificados de Aforro 2.689 715 1.974 

  CT - Certificados do Tesouro 2.984 20 2.964 

  CEDIC - Certificados Especiais de Dívida Pública CP 4.436 4.127 309 

  CEDIM - Certificados Especiais de Dívida Pública MLP 17 12 5 

  BT - Bilhetes do Tesouro 15.307 18.112 -2.805 

  OT - taxa fixa 16.647 16.131 516 

  FEEF 1.251 0 1.251 

  MEEF 2.187 0 2.187 

  Outra dívida de curto prazo 0 1.324 -1.324 

  Outra dívida de médio e longo prazo 1.624 6 1.618 

DÍVIDA NÃO EURO 5.032 375 4.657 

  FMI 1.757 0 1.757 

  Outra Dívida 3.275 375 2.900 

FLUXOS DE CAPITAL DE SWAPS (LÍQ.)   -14 14 

TOTAL 52.173 40.808 11.364 

Fonte: Ministério das Finanças. 
 
Em seguida são apresentados dados complementares sobre o financiamento em mercado e via 
PAEF. 

                                                 

 

 
12 O saldo de financiamento orçamental do subsetor Estado para exercícios seguintes difere do saldo de depósitos na 
Tesouraria Central observado no final do ano (no final de 2014 este último situava-se em EUR 12,4 mil milhões, excluindo 
o colateral recebido associado a derivados), uma vez que não inclui outras fontes de financiamento não orçamentais, 
nomeadamente depósitos à ordem de outras entidades públicas na Tesouraria Central. 
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Financiamento ao abrigo do PAEF 
 
Em relação ao financiamento via PAEF, o valor nominal dos desembolsos em 2014 foi de 
aproximadamente EUR 5 mil milhões, apresentando uma maturidade média próxima de 12 anos 
e a uma taxa média de 2,63%. 
 
Quadro 3 – Desembolsos obtidos ao abrigo do PAEF em 2014 

Entidade 
Valor nominal 
(EUR milhões) 

Maturidade 
média (anos) 

Taxa média 
ponderada (%) 

Valor desembolsado 
(EUR milhões) 

FEEF 1.251 24,0 1,86% 1.244 

MEEF 2.200 10,0 1,86% 2.182 

FMI 1.757 7,2 4,15% 1.748 

Total 5.208 12,4 2,63% 5.175 
Fonte: IGCP 

 
 

Emissões de OT 
 
Dando seguimento ao processo iniciado no final de 2012 de recuperação de acesso aos mercados 
financeiros internacionais, o IGCP realizou durante o ano de 2014 uma reabertura da 
OT 4,75% jun 2019 em janeiro, uma reabertura da OT 5,65% fev 2024 em Fevereiro, e a abertura 
da nova linha a 15 anos OT 3,875% fev 2030 em setembro. 
 
Quadro 4 – Emissões de OT em 2014 via sindicato 

Data Emissão Valor nominal 
Taxa de 
emissão Spread vs Bund 

Asset swap 
spread 

    (EUR milhões)   (pb) (pb) 

9-jan-14 OT 4,75% jun 2019 3.250 4,66% 362 326 

11-fev-14 OT 5,65% fev 2024 3.000 5,11% 351 323 

3-set-14 OT 3,875% fev 2030 3.500 3,92% 246 235 

Total 9.750 4,53% 317 292 

Fonte: IGCP 

 
A 9 de janeiro o IGCP realizou uma reabertura da OT 4,75% jun 2019 no montante de EUR 3,25 
mil milhões, na qual a procura excedeu EUR 11 mil milhões através de cerca de 280 ordens, a 
maior parte vinda de investidores internacionais. O montante emitido foi largamente distribuído 
por investidores real money tendo 61,5% da alocação ficado em asset managers. Em termos 
geográficos, a alocação foi bastante diversificada, sendo o Reino Unido a geografia com maior 
alocação, aproximadamente 40%. 
 
Um mês depois, o IGCP voltou ao mercado, novamente através da reabertura sindicada de uma 
linha já existente, desta vez a OT 5,65% fev 2024. Do total de uma procura de cerca de EUR 10 mil 
milhões, o IGCP colocou EUR 3 mil milhões a uma taxa de 5,11%. Para além da habitual procura 
de investidores do Reino Unido, esta emissão beneficiou de elevada participação de investidores 
provenientes de Escandinávia, Benelux e Alemanha/Áustria/Suíça, que no seu conjunto foram 
alocados com cerca de 32% da emissão. 
 
Já no terceiro trimestre, e após alguma instabilidade nas yields portuguesas, o IGCP voltou ao 
mercado primário, com o lançamento de um novo benchmark a 15 anos. A OT 3,875% fev 2030 
foi emitida a uma taxa inferior a 4%, num montante total de EUR 3,5 mil milhões. Tal como na 
emissão de janeiro, salienta-se a participação acima de 13% de seguradoras e fundos de pensões. 
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Quadro 5 – Emissões de OT em 2014 via leilão 

Data Emissão 

Leilão 
competitivo 

valor nominal 

Leilão não-
competitivo 

valor nominal 
Taxa de 

corte/alocação 
Spread vs 

Bund 
Asset swap 

spread 

    (EUR milhões) (EUR milhões)   (pb) (pb) 

23-abr-14 OT 5,65% fev 2024 750 0 3,59% 206,2 205,2 

11-jun-14 OT 5,65% fev 2024 975 0 3,28% 193,5 197,0 

8-out-14 OT 4,8% jun 2020 1.000 142 1,86% 162,4 132,2 

12-nov-14 OT 5,65% fev 2024 1.200 0 3,18% 245,3 223,2 

Total 3.925 142 2,95% 203,8 190,1 

Fonte: IGCP 

 
Para além de emissões via sindicato, o IGCP retomou em 2014 o acesso a financiamento via 
emissão de OT através de leilão. Para esta retoma foi adotado um sistema de leilão de preço 
único, onde todas as ordens são alocadas à taxa de corte. Desta via resultou um financiamento 
adicional de cerca de EUR 3 mil milhões com uma maturidade residual de 10 anos e de 
EUR 975 milhões a 5 anos. 
 
No último trimestre foi ainda realizada uma operação de troca em que o IGCP deu aos 
investidores a possibilidade de entregar títulos com maturidade de 2015 e 2016 por 
contrapartida de títulos com maturidades em 2021 e 2023, que ascendeu a um valor nominal de 
cerca de EUR 1,7 mil milhões. 
 
Quadro 6 – Oferta de troca de OT 

Data Título Posição 
Exchange offer Valor nominal Outstanding 

YTM (EUR milhões) final 

26-nov-14 OT 3,35% out 2015 Compra 0,27% 240 5.699 

26-nov-14 OT 6,4% fev 2016 Compra 0,48% 553 2.947 

26-nov-14 OT 4,2% out 2016 Compra 0,53% 955 5.230 

        1.749   

26-nov-14 OT 3,85% abr 2021 Emissão 2,16% 943 8.462 

26-nov-14 OT 4,95% out 2023 Emissão 2,84% 805 8.033 

        1.749   
Fonte: IGCP 

 
As diferentes fontes de financiamento permitiram ao IGCP acumular níveis de liquidez 
confortáveis e aplicar parte dos mesmos na realização de diversas recompras bilaterais ao longo 
do ano, com vista à diminuição dos compromissos relativos à amortização de dívida em 2015.  
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Quadro 7 – Recompras de BT e OT em 2014 

Título 
Valor nominal 

(EUR milhões) 

Recompras de BT   

BT MAI 2014 250 

BT JUL 2014 274 

BT SET 2014 145 

Recompras de OT 

 OT 3,6% out 2014 1.138 

OT 4,375% jun 2014 228 

OT 3,35% out 2015 3.302 

OT 6,4% fev 2016 57 

OT 4,2% out 2016 30 

Total 5.424 
Fonte: IGCP 

 
No seguimento destas operações, o saldo das OT vivas no final de 2014 apresentava o seguinte 
perfil de amortizações: 
 
Gráfico 14 – Composição da curva de OT no final de 2014 

 
Fonte: IGCP 

 
 

Programa EMTN 
 
Ao longo do ano de 2014, finalizou-se a atualização do programa EMTN, tendo sido realizada a 
emissão de uma obrigação em USD a 10 anos num montante total de USD 4,5 mil milhões 
(equivalente a EUR 3,3 mil milhões) a uma yield de 5,23% (3,65% equivalente em EUR, já que a 
totalidade do empréstimo foi coberto nos dias subsequentes através de contratos de swap 
cambiais). A procura foi dominada por investidores real money norte americanos (86%) e na sua 
maioria asset managers (90%). 
 
 

Emissões de BT 
 
O mercado de BT beneficiou de um ambiente de taxas de juro historicamente baixas levando a 
que as taxas de emissão fossem sucessivamente mais reduzidas para os prazos comparáveis. 
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Num ambiente de taxas de juro reduzidas, o IGCP privilegiou o financiamento em prazos mais 
longos, de modo a estender a duração. Por este motivo, ao longo de 2014 foram emitidos menos 
cerca de EUR 4 mil milhões brutos de BT que em 2013. 
 
Quadro 8 – Taxas dos leilões de BT em 2014 (competitivo) 

Mês do leilão 
Maturidade 

3 6 9 12 

Janeiro 0,49%     0,87% 

Fevereiro 0,46%     0,75% 

Março   0,44%   0,60% 

Abril     0,49% 0,60% 

Maio 0,43%     0,62% 

Junho 0,18%     0,36% 

Julho   0,24%   0,45% 

Agosto 0,10%     0,22% 

Setembro 0,05%     0,23% 

Outubro 0,11%   0,20%   

Novembro 0,16%     0,32% 

Dezembro       0,28% 

Fonte: IGCP 

 
Quadro 9 – Montante colocado nos leilões de BT em 2014 (competitivo e não competitivo) 

Mês do leilão 
Maturidade 

Total 
3 6 9 12 

Janeiro 300 
  

1.356 1.656 

Fevereiro 320 
  

1.352 1.673 

Março 
 

356 
 

1.082 1.439 

Abril 
  

342 1.028 1.370 

Maio 303 
  

1.280 1.582 

Junho 500 
  

1.000 1.500 

Julho 
 

483 
 

1.065 1.548 

Agosto 211 
  

934 1.145 

Setembro 294 
  

931 1.225 

Outubro 250 
 

750 
 

1.000 

Novembro 231 
  

940 1.170 

Dezembro 
   

982 982 

Total 2.409 839 1.092 11.949 16.289 

Fonte: IGCP 

 
O perfil de dívida de curto prazo no final do ano apresenta-se disperso por várias maturidades. A 
implementação de uma estratégia de abertura simultânea de 2 linhas (uma até 6 meses e outra 
até 12 meses), permite manter um programa que possibilita aos investidores o roll-over dos seus 
investimentos sem apresentar excessivos picos de maturidade. 
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Gráfico 15 – Composição da curva de BT no final de 2014 

 
Fonte: IGCP 

 
 

Emissões de CA/CT 
 
Em 2014, as emissões de CA e de CT constituíram uma das principais fontes de financiamento, 
superando em larga medida as expetativas iniciais. 
 
A alteração das condições de remuneração dos CA implementadas em 2012, bem como os 
Certificado do Tesouro Poupança Mais lançados em outubro de 2013, representaram 
interessantes produtos de investimento para os aforradores. No caso dos CA, a evolução 
traduziu-se num aumento do saldo de EUR 2 mil milhões. Por sua vez, as subscrições líquidas de 
CT ascenderam a EUR 3 mil milhões. 
 
Já no início de 2015 foram revistas as condições de remuneração destes produtos, uma vez que as 
taxas pagas nestes instrumentos se encontravam desfasadas do custo de financiamento via 
mercado. 
 
 

Emissões de CEDIC/CEDIM 
 
O saldo vivo de CEDIC e CEDIM apresentou um montante conjunto de cerca de EUR 5 mil milhões 
no final de 2014 (EUR 4,7 mil milhões no final de 2013), apresentando um contributo para o 
financiamento positivo de EUR 314 milhões. 
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CAIXA 2.1: DISTRIBUIÇÃO DAS EMISSÕES SINDICADAS DE OT 
 
Em 2014, a República Portuguesa colocou EUR 9,75 mil milhões de OT através de 
operações sindicadas. Nestas operações, mais de 80% do montante final foi colocado em 
investidores não residentes, voltando a destacar-se o Reino Unido (com mais de 25% da 
distribuição em todas as operações), mas também o aumento relevante da Escandinávia e 
de outros países do centro europeu face às operações ocorridas em 2013. É ainda de 
sublinhar a forte participação de investidores real money, que habitualmente garantem 
uma maior estabilidade dos preços em mercado secundário. 
 
Gráfico 16 – Reabertura sindicada da OT 4,75% jun 2019 (5 anos) em janeiro 2014 

 
Fonte: IGCP 

 
Gráfico 17 – Reabertura sindicada da OT 5,65% fev 2024 (10 anos) em fevereiro 2014 

 
Fonte: IGCP 

 
Gráfico 18 – Emissão novo benchmark OT 3,875% fev 2030 (15 anos) em setembro 2014 

 
Fonte: IGCP 
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CAIXA 2.2: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PARTICIPANTES NO MERCADO DE 

DÍVIDA PÚBLICA PORTUGUESA 
 
Tendo em conta o processo de normalização de acesso aos mercados financeiros 
internacionais, é importante manter uma análise ao desempenho dos primary dealers 
enquanto canal de distribuição do mercado primário e de fornecedores de preços de 
referência e liquidez em mercado secundário, pois estes são parte fundamental da 
normalização do mercado secundário, nomeadamente dos níveis de volatilidade. 
 
O grupo de OEVT sofreu algumas alterações no decorrer de 2014 nomeadamente: a 
admissão como primary dealer do BBVA, do Commerzbank, do Danske Bank e do JPMorgan, 
e a remoção do estatuto de OEVT ao Unicredito, ao Credit Suisse e ao ING. No final do ano, o 
número de OEVT subiu para 20 – sendo de destacar a performance dos seguintes 
operadores: 
 
Quadro 10 – OEVT com melhor desempenho em 2014 

1 Nomura International 

2 Morgan Stanley & Co International 

3 Citigroup Global Markets Limited 

4 HSBC France 

5 Barclays Bank, plc 
Fonte: IGCP 

 
O grupo de EBT foi alterado no final de 2014 com a admissão a EBT do Danske Bank, e do 
JPMorgan, e a remoção do estatuto ao Credit Suisse. Em 2014 destaca-se a performance dos 
seguintes EBT: 
 
Quadro 11 – EBT com melhor desempenho em 2014 

1 Caixa Geral de Depósitos, SA 

2 Novo Banco, S.A. 

3 Banco Santander 

4 Banco BPI, S.A. 

5 Société Générale 
Fonte: IGCP 
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CAIXA 2.3: BENEFÍCIOS E CUSTOS DA POSIÇÃO DE TESOURARIA EM 2013 E 2014 
 
Desde 2006 que o IGCP, a par da gestão da dívida direta do Estado, assumiu a incumbência 
de gerir as disponibilidades da Tesouraria do Estado, promovendo-se, assim, uma gestão 
integrada dos riscos de ativos (disponibilidades) e passivos (dívida). A gestão integrada da 
tesouraria, do financiamento e da dívida pública permite ganhos acrescidos de eficiência, 
através, da minimização dos encargos financeiros da dívida pública e da redução dos saldos 
da dívida pública direta do Estado em circulação, como contrapartida de excedentes de 
tesouraria reduzidos. 
 
Contudo, desde 2010 que o objetivo de manutenção do saldo de tesouraria num nível 
tendencialmente reduzido ficou subordinado à necessidade de constituir reservas de 
liquidez, dada a incerteza sobre a capacidade de acesso a financiamento no mercado, num 
ambiente de elevada volatilidade, que afetou de forma particular os países periféricos da 
área do euro. Deste modo, os novos desafios que se colocaram na obtenção de 
financiamento num contexto de crise económica e financeira a nível global e o facto de 
Portugal estar sob um programa de assistência, justificaram a adoção de uma atitude mais 
conservadora por parte do IGCP, em termos de posição de tesouraria. De notar que, a 
adoção de um comportamento prudente foi sugerido de forma reiterada pela missão 
técnica da UE e do FMI, com vista a facilitar a recuperação da base de investidores de dívida 
pública portuguesa, contribuindo, por isso, para uma redução do custo de financiamento da 
República a médio prazo, designadamente porque Portugal não recuperou ainda o estatuto 
de classe de investimento, na classificação atribuída pelas três maiores agências de rating,13 
de que gozava antes do início da crise de dívida soberana na área do euro. 
 
Neste enquadramento, o saldo de disponibilidades de Tesouraria tem-se mantido num 
nível relativamente elevado nos últimos anos. Em 2013, o saldo médio diário de depósitos 
ascendeu a EUR 16,6 mil milhões e em 2014 fixou-se em aproximadamente 
EUR 17,4 mil milhões (incluindo depósitos cativos para recapitalização do sistema 
bancário, em conta dedicada do Banco de Portugal – Bank Solvency Support Facility14 - num 
montante médio diário de EUR 4,1 mil milhões em ambos os anos). Excluindo os depósitos 
do BSSF, o excesso de financiamento médio em relação às necessidades fixou-se assim em 
EUR 12,5 mil milhões e EUR 13,2 mil milhões, em 2013 e 2014, respetivamente. 
Considerando o custo médio do financiamento obtido nesse período em mercado, 
descontado dos juros recebidos de aplicações dos excedentes de tesouraria e do custo 
associado aos depósitos cativos para recapitalização do sistema bancário, o custo líquido da 
posição de tesouraria ascendeu a EUR 237 milhões e EUR 246 milhões, nestes dois anos, 
respetivamente. 
 

                                                 

 

 
13 No final de junho de 2015, o rating da República Portuguesa atribuído pelas três maiores agências de notação financeira 
era: BB+ no caso da Fitch, Ba1 no caso da Moody’s e BB no caso da S&P, um nível abaixo da classe de investimento nos dois 
primeiros casos, e dois níveis abaixo da classe de investimento no caso da S&P. 
14 Conforme acordado com as instituições internacionais que suportam o PAEF. 
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Quadro 12 – Estimativa do custo da posição de tesouraria 

 
Fonte: IGCP  

 
No entanto, como se pode observar no quadro acima, a estimativa dos encargos associados 
a manter uma posição de tesouraria excedentária pode apresentar valores bastante 
diferentes, dependendo dos pressupostos usados na definição do custo de financiamento: a 
estimativa é maior se se tiver em consideração o custo implícito na dívida total (que inclui 
todos os financiamentos obtidos ao longo do tempo que concorrem para o saldo atual da 
dívida, e não apenas o custo marginal do financiamento obtido no período em causa), mas 
será menor se se considerar apenas o custo marginal do financiamento associado aos BT. 
 
Ainda que a manutenção de excedentes de tesouraria elevados possa, numa análise ex-post, 
acarretar um aumento dos encargos financeiros da República, esse aumento não pode ser 
dissociado do custo potencial de adiar a execução de financiamento para um momento em 
que as condições financeiras poderiam ser mais gravosas. De notar que, a estratégia 
prudente de pré-financiamento e de constituição de reservas de liquidez também foi 
adotada por outros soberanos, dada a incerteza e volatilidade em que o mercado de dívida 
pública internacional tem estado envolvido. 
 
 

  

 (EUR milhões) 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Saldo médio de depósitos 16.621 17.377 16.621 17.377 16.621 17.377

Custo de financiamento da dívida/financiamento (%) 3,6% 3,6% 3,1% 2,3% 1,6% 0,5%

Custo médio do financiamento do saldo de Tesouraria 602 628 517 403 258 82

Juros recebidos de aplicações de Tesouraria -152 -61 -152 -61 -152 -61

Custo líquido do saldo de Tesouraria 450 566 364 342 106 20

p.m.

Saldo médio de depósitos cativos para recapitalização do sistema bancário 4.103 4.132 4.103 4.132 4.103 4.132

Custo médio do financiamento dos depósitos cativos 149 149 128 96 64 19

Custo líquido do saldo de Tesouraria, excluindo depósitos cativos 301 417 237 246 42 1

(2) Custo de financiamento de BT e OT corresponde à taxa de juro média do novo financiamento de BT (emissões fundadas) e OT ocorrido durante o ano.
(3) Custo de financiamento de BT corresponde à taxa de juro média do novo financiamento de BT (emissões fundadas) ocorrido durante o ano.

Custo médio (BT+OT) (2) Custo médio (BT) (3)Taxa implícita stock total (1)

(1) Taxa de juro implícita é calculada como o rácio entre os juros pagos da dívida direta do Estado numa ótica de Contas Nacionais e o stock médio da dívida direta do Estado

num determinado ano (ver secção 4.2).
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3. APLICAÇÕES E OPERAÇÕES DE GESTÃO ATIVA 
 

3.1. GESTÃO ATIVA DA DÍVIDA DIRETA DO ESTADO 
 
No decorrer do ano de 2014, o principal determinante da gestão ativa foi a minimização do risco 
cambial proveniente, quer do empréstimo do FMI, quer da emissão a 10 anos em USD, tendo as 
operações de cobertura cambial absorvido todas as linhas disponibilizadas pelas contrapartes. 
 
Foram assim executadas 22 operações de CIRS (cross currency swaps), no valor nominal de 
EUR 5.800 milhões, 45 operações de fx forward e 13 operações de fx swaps, no valor nominal de 
EUR 1.780 e 1.143 milhões, respetivamente. Foram também executadas 6 operações de 
liquidação antecipada de fx forward, tirando partido de alguma volatilidade no mercado cambial. 
 
No que respeita a IRS (Interest Rate Swaps), durante o ano de 2014 foi efetuada a liquidação 
antecipada de 6 operações. Estas operações visaram, por um lado libertar linhas para as 
coberturas cambiais, e por outro fazer o cash-in (ou monetização) de posições com valor de 
mercado positivo, num contexto de taxas de juro em mínimos históricos.  
 
No total, o montante nominal dos contratos negociados sobre instrumentos derivados atingiu 
EUR 10.068 milhões. 
 
Quadro 13 – Transações sobre derivados financeiros 

 
Fonte: IGCP 

 
No final de 2014 a carteira de instrumentos derivados incluía contratos vivos com um valor 
nominal de EUR 23,4 mil milhões, equivalente a cerca de 11% do saldo total da dívida direta do 
Estado. 
 
Quadro 14 – Carteira de derivados financeiros da República de IRS e swaptions a 
31/12/2014 

 
Fonte: IGCP 

 

Instrumento

Nº Trans. EUR milhões Nº Trans. EUR milhões Nº Trans. EUR milhões

FX FORWARDS 45 1.780 5 84 50 1.864

FX SWAPS 13 1.143 0 0 13 1.143

IRS 0 0 6 1.100 6 1.100

CCIRS 22 5.800 1 162 23 5.962

Novos Contratos Liquidação antecipada Total

(EUR milhões) VN Total 0 - 2 anos 2 - 5 anos 5 - 10 anos

IRS

Perna a pagar Fix 3.450 2.700 450 300

Perna a pagar Float 2.465 300 1.791 374

Perna a receber Float 30 0 0 30

SWAPTION

Perna a pagar Fix 500 0 0 500

Perna a pagar Float 0 0 0 0

Total 6.445 3.000 2.241 1.204
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Quadro 15 – Carteira de derivados financeiros da República de CIRS, FX-forwards e FX-
swaps a 31/12/2014 

 
Fonte: IGCP 

 
 
 

3.2. GESTÃO DOS DERIVADOS DAS EPR 
 
Para além das transações descritas no número anterior, o IGCP, ao abrigo das novas atribuições 
previstas, quer na revisão dos seus Estatutos (DL nº200/2012, de 27 de agosto), quer no Regime 
Jurídico do Setor Público Empresarial (definido no DL nº 133/2013, de 3 de outubro), fez ainda o 
acompanhamento e gestão dos derivados das Entidades Públicas Reclassificadas (EPR). 
 
No geral, este acompanhamento teve como objetivo a monitorização de níveis apropriados para o 
cancelamento de alguns riscos remanescentes nestas transações, depois do processo de 
renegociações executado em 2013. 
 
No quadro seguinte apresentam-se indicadores relativamente ao valor nominal, maturidade e 
valor de mercado entre final de 2013 e final de 2014, da totalidade de derivados sob gestão do 
IGCP, agrupados por empresa. 
 
Quadro 16 – Carteira de derivados financeiros das EPR 

(EUR milhões) Valor contratual MtM 2013 MtM 2014 CF 2014 

CARRIS 151,6 -36,5 -26,6 -9,2 

CP 75,0 -5,4 -3,7 -2,3 

Metro Lisboa 650,0 -60,2 -147,7 -20,2 

Metro Porto 103,6 -23,8 -24,1 -3,8 

Parpública 1.350,7 -158,9 -205,1 -12,0 

Transtejo 27,5 -3,9 -3,2 -1,2 

Total 2.358,4 -288,8 -410,4 -48,8 

N.º transações vivas   29 26   

Fonte: IGCP 

 
Deste acompanhamento, resultou a execução de 3 propostas de transação que se descrevem no 
quadro seguinte: 
 

(EUR milhões) VN Total 0 - 1 anos 1 - 3 anos 3 - 5 anos 5 - 7 anos 7 - 10 anos

CIRS

EUR 12.623 758 170 100 3.134 8.461

Perna a pagar Fix 3.104 0 170 0 0 2.934

Perna a pagar Float 9.519 758 0 100 3.134 5.527

USD 10.375 848 0 0 2.091 7.436

Perna a receber Fix 4.143 848 0 0 0 3.295

Perna a receber Float 6.232 0 0 0 2.091 4.141

Outras moedas 3.482 0 182 95 1.401 1.804

Perna a receber Fix 277 0 182 95 0 0

Perna a receber Float 3.204 0 0 0 1.401 1.804

FX FORWARD 894 894 0 0 0 0

USD 827 827 0 0 0 0

Outras moedas 67 67 0 0 0 0

FX SWAP 1.143 1.143 0 0 0 0

USD 960 960 0 0 0 0

Outras moedas 183 183 0 0 0 0
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Quadro 17 – Operações executadas sobre derivados EPR 

(EUR milhões) Valor contratual Maturidade MtM 2013 MtM 2014 CF 2014 Variação 

CARRIS 100,0 11/02/2019 -31,1 -24,5 -5,8 0,8 

CP 125,5 15/09/2021 -59,0 - - - 

REFER 150,0 16/03/2015 3,2 - - - 

Total 
  

-86,8 
 

  

Fonte: IGCP 

 
 
 

3.3. APLICAÇÕES DE DISPONIBILIDADES DE TESOURARIA 
 
No ano de 2014 mantiveram-se excedentes de Tesouraria confortáveis. Ao longo de 2014, o saldo 
médio diário de disponibilidades de tesouraria atingiu cerca de EUR 17,4 mil milhões, por 
referência o valor do ano anterior foi de EUR 16,6 mil milhões. Neste valor incluem-se também as 
verbas referentes à recapitalização do setor bancário. 
 
Em média, o saldo mantido junto do Banco de Portugal (incluindo os depósitos detidos para 
recapitalização do sistema bancário privado) rondou 70% do total de disponibilidades. Os 
valores remanescentes foram aplicados junto da banca comercial, visando a maximização do 
retorno financeiro, tendo em consideração os níveis de risco de crédito previstos nas Normas 
Orientadoras para a Gestão da Dívida Pública. 
 
 
 

3.4. OPERAÇÕES EFETUADAS NO ÂMBITO DA FACILIDADE DE REPORTES 
 
Com o objetivo de promover a liquidez e aumentar a eficiência do mercado de dívida pública 
portuguesa, o IGCP disponibiliza aos market-makers de OT e de BT uma facilidade para a 
execução de operações de reporte de último recurso sobre os títulos cotados no mercado 
secundário. 
 
Relativamente a esta facilidade, durante o ano de 2014, registou-se um grande aumento no 
montante nominal transacionado e no número de operações negociadas sobre Bilhetes do 
Tesouro. Esta variação justifica-se pelo facto de ter havido procura de investidores finais com 
interesse avultado, tendo os market makers optado por oferecer parte da posição via repo. De 
referir no entanto que, sendo esta uma janela de último recurso, o prazo destas operações é 
bastante reduzido. Assim, foram transacionados, em valor nominal, um total de EUR 1.074 
milhões, correspondendo a 58 operações (em 2013 o valor nominal negociado foi de apenas EUR 
96,5 milhões para 12 operações). 
 
Em virtude de uma crescente normalização do mercado de OT, com maior profundidade e 
liquidez, e da emissão de novos títulos e reabertura de linhas existentes, no decorrer de 2014 não 
foram executadas quaisquer operações de repo de OT (em 2013 o volume também tinha sido 
reduzido: EUR 140 milhões e apenas 3 operações negociadas). 
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4. DÍVIDA DIRETA DO ESTADO E ENCARGOS 
 

4.1. SALDO DA DÍVIDA DIRETA DO ESTADO 
 
Em 31 de dezembro de 2014, o saldo da dívida direta do Estado15 avaliado ao câmbio de final de 
período, cifrou-se em EUR 217,1 mil milhões. Considerando o efeito das operações de cobertura 
de risco cambial, o montante dívida fixou-se em EUR 215,8 mil milhões. 
 
Quadro 18 – Dívida direta do Estado 
(ótica da Contabilidade Pública; EUR milhões) 

Nota: Os saldos em dívida encontram-se ao valor nominal (exceto os instrumentos emitidos a desconto que se encontram 
ao valor descontado), valorizados à taxa de câmbio do final do período, enquanto os valores de emissões e de 
amortizações estão ao valor de encaixe. A coluna Outros inclui variações cambiais, mais- ou menos-valias nas emissões e 
nas amortizações e a variação do valor da renda perpétua e dos consolidados. 
Fonte: IGCP 

 
Excluindo a variação do saldo decorrente da cobertura cambial realizada através de derivados, a 
dívida direta aumentou EUR 12,9 mil milhões. Este acréscimo resultou da emissão líquida de 
instrumentos de dívida no montante de EUR 11,4 mil milhões (diferença entre as emissões e 

                                                 

 

 
15 A dívida direta do Estado é um conceito que difere da dívida pública compilada pelo Banco de Portugal para efeitos do 
Procedimento dos Défices Excessivos (dívida de Maastricht, apresentada no gráfico 3) em vários aspetos, entre os quais 
se destaca: (i) diferenças de delimitação do setor – a dívida direta do Estado inclui apenas a dívida emitida pelo Estado, 
enquanto na dívida de Maastricht se incluem todas as entidades classificadas, para fins estatísticos, no setor institucional 
das administrações públicas; (ii) efeitos de consolidação – a dívida direta do Estado reflete apenas os passivos deste 
subsetor, enquanto a dívida de Maastricht é consolidada, isto é, excluem-se os ativos das administrações públicas em 
passivos emitidos pelas próprias administrações públicas; (iii) capitalização dos certificados de aforro – a dívida direta do 
Estado inclui a capitalização acumulada dos certificados de aforro, que é excluída da definição de Maastricht. 

Saldo em Saldo em

31-Dec-13 Estrutura Emissões Amortizações Outros 31-Dec-14 Estrutura

1. Dívida denominada em Euros        

(excluindo ajuda externa) 130 735 64.0% 79 393 76 044 - 795 133 289 61.4%

 Transaccionável 113 343 55.5% 36 274 38 862 - 797 109 957 50.6%

   ECP (valor descontado) 1 324 0.6%  0 1 324  0  0 0.0%

   BT (valor descontado) 19 046 9.3% 18 362 21 166  0 16 242 7.5%

   Obrigações do Tesouro (OT) 92 708 45.4% 16 647 16 131 - 825 92 400 42.6%

   Outras Obrigações  51 0.0%  0  0  0  51 0.0%

   MTN  200 0.1% 1 265  241  27 1 251 0.6%

  Obrigações de Retalho  13 0.0%  0  0  0  13 0.0%

 Não Transaccionável 17 392 8.5% 43 120 37 181  2 23 332 10.7%

   Certificados de Aforro 10 132 5.0% 2 725  715  0 12 142 5.6%

         Valor de aquisição  6 107 3.0% 2 476  495  0 8 087 3.7%

         Juros capitalizados 4 025 2.0%  249  220  0 4 054 1.9%

Certificados do Tesouro 2 026 1.0% 3 041  20  1 5 047 2.3%

   CEDIC 4 127 2.0% 35 828 35 519  0 4 436 2.0%

   CEDIM  575 0.3%  17  12  0  580 0.3%

   Outros  532 0.3% 1 509  915  1 1 127 0.5%

1 467 0.7% 3 281  468  552 4 832 2.2%

 Transaccionável 1 466 0.7% 3 281  468  553 4 832 2.2%

   ECP (valor descontado)  7 0.0%  0  7  0  0 0.0%

   Outras Obrigações  170 0.1%  0  0  12  182 0.1%

   MTN 1 289 0.6% 3 281  461  541 4 650 2.1%

 Não Transaccionável  0 0.0%  0  0  0  0 0.0%

3. PAEF 72 051 35.3% 5 194  0 1 760 79 005 36.4%

FEEF / EFSF 26 078 12.8% 1 251  0  0 27 328 12.6%

MEEF / EFSM 22 100 10.8% 2 187  0  13 24 300 11.2%

FMI / IMF 23 873 11.7% 1 757  0 1 747 27 377 12.6%

4. Dívida total (1.+ 2.+3.) 204 252 100.0% 87 869 76 512 1 517 217 126 100.0%

5. Efeito cambial de cobertura de derivados

(líquido)  75 -1 344

6. Dívida total após cobertura

de derivados (4.+ 5.) 204 327 215 782

Janeiro - Dezembro 2014

2. Dívida denominada em moedas não Euro 

(excluindo ajuda externa)
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amortizações ao valor de encaixe) e de variações cambiais desfavoráveis que ascenderam a 
EUR 2,3 mil milhões, dos quais EUR 1,7  milhões relacionados com os empréstimos do FMI. Estes 
efeitos foram atenuados pelas mais-valias de emissões de OT que contribuíram para uma redução 
do stock da dívida em EUR 1,1 mil milhões. Já as menos-valias de emissão e amortização fixaram-
se em EUR 0,3 mil milhões. 
 
O valor total de liquidação das amortizações de dívida, ao valor de encaixe e excluindo swaps, foi 
de EUR 76,5 mil milhões, dos quais EUR 35,7 mil milhões correspondem a dívida flutuante (isto é, 
dívida emitida no próprio ano). As amortizações de dívida incluem, não só recompras 
antecipadas de OT, no montante de EUR 5,4 mil milhões (dos quais, EUR 1,9 mil milhões 
relacionados com a operação de troca realizada em novembro), como também recompras de 
MTN no valor de EUR 0,2 mil milhões. O volume de amortizações fundadas inclui ainda as 
amortizações de dívida de curto prazo (de BT em EUR 18,1 mil milhões, CEDIC em EUR 4,1 mil 
milhões e ECP em EUR 1,3 mil milhões). 
 
Em 2014, apesar dos empréstimos obtidos no âmbito do PAEF terem voltado a ser a maior fonte 
individual de financiamento líquido, com o total de emissões líquidas a fixar-se em EUR 5,2 mil 
milhões, o financiamento líquido recebeu um contributo ainda mais significativo de emissões de 
dívida de médio e longo prazo e de retalho (cerca de EUR 8,6 mil milhões no seu conjunto), o que 
se traduziu numa crescente importância destes instrumentos na composição da dívida pública. 
 
Este volume de emissões permitiu, não só cobrir as necessidades orçamentais previstas durante 
o ano, como antecipar o reembolso de títulos de dívida com vencimento nos anos mais próximos 
e reduzir o peso dos instrumentos de curto prazo (de 12,0 para 9,5% em 2014), suavizando 
assim o perfil de amortizações da dívida pública e reduzindo de forma considerável o risco de 
refinanciamento. 
 
A recuperação da economia e a melhoria das condições de acesso ao mercado a partir de 2012, a 
par do fim do programa do PAEF, em junho de 2014, contribuiu para um aumento das emissões 
brutas de OT em cerca de EUR 4,7 mil milhões face a 2013, (fixando-se em EUR 16,6 mil milhões), 
o que aliado a um menor volume de amortizações permitiu uma emissão líquida positiva deste 
instrumento (EUR 0,5 mil milhões), pela primeira vez desde 2010. Ainda assim, o valor nominal 
das OT vivas no final de 2014 foi ligeiramente inferior ao observado no final de 2013 (um efeito 
justificado pelo elevado volume de mais-valias obtidas nas emissões), pelo que o peso das OT no 
stock da dívida diminuiu, de 45,4% em 2013 para 42,6% no final de 2014.  
 
Por seu turno, a outra dívida de médio e longo prazo em euros viu o seu contributo aumentar, 
refletindo a emissão de um MTN no valor de EUR 1,3 mil milhões, em fevereiro, para cobertura 
duma amortização, num montante idêntico de títulos de curto prazo (ECP), a que acresce a 
emissão de um empréstimo do BEI no valor de EUR 0,6 mil milhões. Da mesma forma, o peso da 
dívida denominada em moeda não euro (excluindo ajuda externa) aumentou 1,5pp para 2,2% em 
2014, refletindo a emissão sindicada, em julho, de um MTN com um volume de USD 4,5 mil 
milhões (equivalente a EUR 3,3 mil milhões), e maturidade em 2024. 
 
Por fim, importa sublinhar o aumento significativo do peso dos instrumentos de retalho (de 6,0 
para 7,9%), que aprofundaram de forma considerável o bom desempenho já observado em 2013, 
com as subscrições líquidas no total do ano a atingirem um máximo histórico de 4,9 mil milhões 
de euros. Esta evolução reflete não só as alterações das condições de remuneração dos CA 
anunciadas em setembro de 2012 e o lançamento dos CTPM em outubro de 2013, por um lado, 
como também a descida gradual da remuneração de produtos de poupança alternativos 
observada ao longo de 2014. 
 
No que respeita aos CA, em particular, registou-se um aumento de EUR 2 mil milhões no stock de 
dívida constituída por estes instrumentos, mantendo-se a tendência de crescimento iniciada no 
ano precedente. O número de unidades de certificados subscritos há menos de um ano, em 
percentagem do total, fixou-se em 43,3%, o que compara com 7,2% em 2012. Este 
comportamento traduziu-se numa diminuição do prazo médio das unidades subscritas de CA 
para 4,6 anos (7,1 anos em 2013). 
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Quadro 19 – Evolução do stock de certificados de aforro 
(EUR milhões) 

 
Fonte: IGCP 

 
Após cobertura de derivados, o saldo da dívida direta do Estado registou um acréscimo menor, de 
EUR 11,4 mil milhões face a 2013, refletindo a variação favorável do efeito líquido de swaps 
(EUR 1,4 mil milhões). 
 
Já em termos da decomposição por moeda, e numa perspetiva após derivados financeiros, o stock 
vivo em moeda não euro apresentou uma diminuição de aproximadamente 1,4pp, representando 
no final de 2014 cerca de 3,2% do total da carteira. Esta evolução é justificada pelo aumento das 
operações de cobertura cambial contratadas pelo IGCP (conforme discutido na secção 3.1), que 
mais do que compensou o aumento do peso dos instrumentos de dívida em moeda estrangeira no 
stock da dívida antes de swaps.   
 
Em relação à estrutura da dívida por tipo de taxa de juro, e à semelhança do ocorrido nos últimos 
anos, em 2014 registou-se um decréscimo da componente de taxa fixa no total da dívida, de 75,4 
para 73,0%, explicado pela maior representatividade dos empréstimos do FMI e FEEF e do stock 
de CA, tudo instrumentos indexados a taxas variáveis. 
 
Quadro 20 – Indicadores de dívida 
(percentagem) 

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

 
 
 

4.2. ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA 
 
Em 2014, os encargos correntes da dívida direta do Estado numa ótica de contabilidade pública 
ascenderam a EUR 7.098 milhões, dos quais EUR 7.017 milhões correspondem a juros da dívida 
pública e EUR 81 milhões a outros encargos. Relativamente aos juros recebidos de depósitos e 
empréstimos concedidos assistiu-se a uma redução face ao ano anterior, fixando-se em 

 
Ano Variação do stock Subscrições líquidas Capitalização de juros

2000 1 177                                626                                  551                                 

2001 1 071                                403                                  668                                 

2002  793                                  215                                  578                                 

2003  318                                 ( 182)                                 500                                 

2004  49                                    ( 411)                                 460                                 

2005  343                                 ( 130)                                 473                                 

2006 1 003                                446                                  557                                 

2007  801                                  128                                  673                                 

2008 ( 852)                                (1 534)                              682                                 

2009 ( 327)                                ( 784)                                 457                                 

2010 (1 400)                             (1 716)                              316                                 

2011 (4 086)                             (4 381)                              294                                 

2012 (1 715)                             (1 930)                              215                                 

2013  462                                  237                                  225                                 

2014 2 010                               1 761                                249                                 

 Dívida total*                                                   Dec-06 Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 Dec-14

Percentagem da dívida EURO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.7 95.0 95.4 96.8

Percentagem de taxa fixa 85.5 86.5 90.0 87.9 89.3 87.3 79.2 75.4 73.0

Prazo médio residual (anos) 5.8 6.0 6.2 6.1 5.8 6.1 6.9 7.5 7.4

Duração modificada 2.9 2.7 3.8 3.5 3.8 4.1 4.5 4.3 4.9
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EUR 126 milhões (EUR 169 milhões em 2013), pelo que os juros e outros encargos líquidos 
ascenderam a EUR 6.972 milhões.  
 
Quadro 21 – Encargos correntes da dívida direta do Estado 
(ótica de Contabilidade Pública; EUR milhões) 

 
(*) Os outros encargos refletem nomeadamente custos associados à colocação de dívida no mercado (emissão, 
distribuição e amortização e custódia de títulos), comissão de gestão do IGCP e outras despesas relacionadas com a 
obtenção de notação de risco de crédito para a República. 
(**) Em 2011 uma parcela, de EUR 64 milhões, de encargos com os empréstimos do PAEF foi reclassificada como juro 
numa ótica de Contas Nacionais e periodificada ao longo da vida do empréstimo. Os valores de 2012 incluem a guarantee 
commission fee dos EFSF bills, no total de EUR 1,2 milhões, que em Contas Nacionais foi reclassificada como juro.   
 (***) Ao contrário da ótica das Contas Públicas que adota uma base de caixa, a ótica das Contas Nacionais considera os 
juros numa base de especialização de exercícios.  
Fonte: IGCP. 
 

As OT continuam a ser o instrumento com maior representatividade no total dos juros da dívida, 
sendo responsáveis por um encargo de EUR 3.954 milhões, menos 234 milhões face ao ano 
anterior. Esta evolução é explicada pelas dificuldades de acesso aos mercados entre 2011 e 2013, 
bem como pelas recompras bilaterais de OT com maturidade mais próxima e pelas trocas 
realizadas nos últimos anos, que permitiram estender o prazo médio da dívida, diminuindo assim 
o encargo com juros nos anos seguintes.  
 
Já os encargos com juros dos empréstimos obtidos no âmbito do PAEF ascenderam a 
EUR 2.009 milhões, a que acresceram outros custos associados ao desembolso destes 
empréstimos no valor de EUR 19 milhões. 
 
Com a entrada em vigor do SEC 2010, em setembro de 2014, os juros dos swaps deixaram de ser 
considerados no apuramento dos juros em Contas Nacionais, o que conduziu à retropolação da 
série, resultando, em termos gerais, num aumento dos juros em contas nacionais. Esta revisão 
levou a um incremento dos juros em 2013 face a 2012 (de 1,1%), contrariamente ao observado 
em SEC 1995, onde se assistia a uma inversão na tendência de crescimento dos juros pagos. 
 
Em relação a 2014, os juros da dívida direta do Estado na ótica de Contas Nacionais, excluindo os 
juros recebidos de aplicações, registaram um acréscimo de cerca 5,5%, representando um 
aumento do ritmo de crescimento dos juros pagos face ao observado no ano precedente. Este 
incremento foi, no entanto, parcialmente compensado pelo crescimento do produto em 2014, 
permitindo que o rácio dos juros no PIB aumentasse pouco mais de uma décima de ponto 
percentual, para 4,4%. 
 

 (EUR milhões) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Juros da dívida pública 4 704 4 889 5 009 4 991 6 032 7 020 6 924 7 017

Bilhetes do Tesouro  310  361  447  175  583  572  505  381

Obrigações do Tesouro 3 401 3 396 3 831 4 229 4 672 4 656 4 198 3 964

Empréstimos PAEF  0  0  0  0  113 1 080 1 704 2 009

Certif icados de Aforro e do Tesouro  828  839  562  392  375  303  328  379

Outros  165  294  168  195  289  409  189  284

Outros encargos (*)  24  30  32  26  263  115  87  81

Empréstimos PAEF (**)  0  0  0  0  236  91  56  19

Outros  24  30  32  26  27  24  31  63

Total de encargos pagos 4 728 4 919 5 041 5 018 6 295 7 135 7 010 7 098

Juros recebidos de depósitos e empréstimos concedidos  0 - 34 - 35 - 48 - 259 - 285 - 169 - 126

Juros e outros encargos líquidos 4 728 4 885 5 005 4 970 6 036 6 850 6 841 6 972

Por memória:

Total de Juros no âmbito do PDE (***) 4 797 4 990 4 811 4 991 6 385 6 856 7 049 7 485

Juros pagos de dívida pública 4 797 5 024 4 846 5 038 6 646 7 140 7 216 7 610

Juros recebidos de depósitos e empréstimos concedidos  0 - 34 - 35 - 48 - 261 - 284 - 167 - 125
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Gráfico 19 – Evolução dos juros da dívida direta do Estado 
(ótica de Contas Nacionais) 

 
Fonte: IGCP 

 
A taxa de juro implícita da dívida direta do Estado, calculada como o rácio entre o valor dos juros 
pagos no ano (avaliado na ótica de Contas Nacionais) e o valor do stock médio da dívida, 
manteve-se inalterada face a 2013 (em 3,6%), interrompendo a tendência de decréscimo 
observada nos dois últimos anos, o que pode ser explicado essencialmente pela opção por 
extensão da duração do stock de dívida, permitindo fixar este nível reduzido de taxas de juro por 
um período de tempo prolongado. 
 
Considerando a dívida total do Estado, verificou-se um acréscimo dos juros em EUR 394 milhões 
em 2014, explicado pelo efeito do aumento do stock de dívida, que mais do que compensou o 
efeito de diminuição do preço e do efeito cruzado. 
 

0

1

2

3

4

5

6

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

%

Juros / Stock de dívida médio Juros / PIB



 
 

  - 43 - 

Quadro 22 – Variação dos juros da dívida direta do Estado 
(ótica das Contas Nacionais; EUR milhões) 

 
Notas: 

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

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

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

(6) = tt Si  .1  

(7) = tt iS  .1  

(8) = 
t
i

t
S  .  

Fonte: IGCP 

 Stock Taxa

Ano de dívida de juro Variação Efeito de Efeito Efeito

médio implícita dos juros stock preço cruzado
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2000 64 566 3 692 5.7%

2001 69 313 3 840 5.5%  147                     271                           ( 116)                         ( 9)                               

2002 75 962 3 943 5.2%  103                     368                           ( 242)                         ( 23)                            

2003 81 426 3 895 4.8% ( 48)                      284                           ( 309)                         ( 22)                            

2004 87 058 3 871 4.4% ( 24)                      269                           ( 275)                         ( 19)                            

2005 96 249 3 995 4.2%  124                     409                           ( 257)                         ( 27)                            

2006 105 158 4 400 4.2%  404                     370                            31                               3                                 

2007 110 681 4 797 4.3%  397                     231                            158                            8                                 

2008 115 633 5 024 4.3%  227                     215                            12                               1                                 

2009 125 605 4 846 3.9% ( 178)                   433                           ( 562)                         ( 49)                            

2010 142 261 5 038 3.5%  192                     643                           ( 398)                         ( 53)                            

2011 163 335 6 646 4.1% 1 608                  746                            751                            111                           

2012** 184 680 7 140 3.9%  494                     869                           ( 331)                         ( 43)                            

2013** 199 359 7 216 3.6%  76                        568                           ( 455)                         ( 36)                            

2014** 210 689 7 610 3.6%  394                     410                           ( 15)                            ( 1)                               

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

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

Contribuições para a variação dos juros Juros* 

(contabilidade 

nacional)



 
 

  - 44 - 

5. GESTÃO DE RISCO 
 

5.1. CARATERIZAÇÃO DA CARTEIRA DE DÍVIDA E INDICADORES DE CUSTO 
 
Em 31 de dezembro de 2014, o valor da carteira total de dívida direta do Estado16, avaliada a 
preços de mercado17, era de EUR 232.631 milhões, refletindo um prémio de 13,8% em relação ao 
seu valor nominal. O cupão médio da carteira aumentou ligeiramente em 2014 para 3,61% 
enquanto a yield média diminuiu para 1,66%. O prazo médio de amortização da dívida aumentou 
para 7,59 anos. 
 
Quadro 23 – Carteira de dívida em fim de ano 

 
Valores pós-swaps 
Fonte: IGCP 

 
 

Custo marked-to-market 
 
Manteve-se em 2014 um modelo de Benchmark provisório, no qual as operações de gestão ativa 
de taxa de juro contratadas pelo IGCP integram uma carteira separada cuja avaliação mark-to-
market constitui a medida de performance da gestão ativa do IGCP. 
 
Avaliado a preços de mercado (marked-to-market), o custo da Carteira de Dívida Ajustada18 foi, 
em 2014, de 16,02%19. No mesmo período, para a carteira de referência (Benchmark) foi 
calculado um custo de 15,53%, resultando num diferencial de custo desfavorável à carteira de 
48,8pb. 
 
Atendendo à limitação na obtenção de linhas de crédito para coberturas de longo prazo, as linhas 
disponíveis foram utilizadas sobretudo em operações de cobertura da exposição cambial, que não 
integram a carteira de gestão ativa. Por essa razão, a medição de desempenho do IGCP, com 
origem unicamente nas operações de gestão ativa de taxa de juro, assume atualmente um 
significado reduzido. 
 
Em termos acumulados, desde 1999, a carteira teve um custo total anualizado de 4,34%, superior 
ao do Benchmark em 4pb. 
 

                                                 

 

 
16 A análise aqui desenvolvida tem por base a carteira de dívida líquida de depósitos no banco central e nas outras 
instituições financeiras monetárias, ao contrário do que sucede na secção 4.1, em que se analisa a dívida bruta. 
17 A avaliação do valor da carteira de dívida a preços de mercado passou a efetuar-se em 2003, no que se refere às OT, 
com base nos preços observados em mercado secundário, metodologia que foi posteriormente estendida aos BT. 
Anteriormente o valor de mercado dos instrumentos de dívida era avaliado por desconto dos cash-flows às taxas de 
referência de mercado, sendo necessário estimar os spreads de crédito a aplicar. Atualmente todos os instrumentos com 
mercado secundário (OT e BT) são avaliados pelos preços aí observados, sendo que os instrumentos de dívida não 
líquidos são avaliados por preços estimados. 
18 A Carteira de Dívida Ajustada refere-se ao conjunto dos instrumentos que constituem a carteira da dívida direta do 
Estado incluindo derivados financeiros, com exclusão das promissórias, da dívida de retalho e de CEDIC e CEDIM. 
19 O custo marked-to-market assume em 2014 um valor positivo muito elevado sobretudo em resultado da redução 
registada nas yields da dívida pública portuguesa (que fez aumentar significativamente o seu valor de mercado) em 
relação ao início do ano. 

(EUR milhões) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Outstanding 62.584 65.823 72.023 79.554 83.611 90.821 101.810 108.609 112.852 117.169 131.892 149.837 165.580 175.677 186.702 201.844

Cupão Médio 5,55% 5,82% 5,31% 5,14% 4,50% 4,43% 4,09% 4,28% 4,35% 4,47% 3,51% 3,66% 4,07% 3,46% 3,57% 3,61%

Yield Média 4,54% 4,96% 4,69% 3,68% 3,18% 2,73% 2,96% 3,93% 4,16% 3,83% 2,93% 4,81% 7,80% 3,25% 3,25% 1,66%

Prazo Médio Amortização (anos) 4,17 4,61 4,57 4,55 4,31 3,66 4,89 5,84 6,03 6,26 6,10 5,80 6,34 7,52 7,75 7,59

Duração Modificada (anos) 2,87 2,96 2,98 3,19 2,92 2,98 3,41 2,91 2,71 3,80 3,52 3,80 4,38 4,39 4,68 5,24

Valor Mercado 64.774 69.592 76.444 86.159 89.638 97.901 108.997 112.585 116.071 123.537 138.051 143.505 138.330 180.469 193.534 232.631

Prémio (incl. Juro Corrido) 3,5% 5,7% 6,1% 8,3% 7,2% 7,8% 7,1% 3,6% 2,9% 5,4% 4,7% -4,2% -18,1% 1,4% 2,1% 13,8%
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Quadro 24 – Custo anualizado da carteira ajustada e do Benchmark 

 
Taxa Interna de Rentabilidade (a.a.) 
Fonte: IGCP 

 
 
 

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

CaR – Cost at Risk20 
 
A estimativa do CaR da carteira de dívida toma como ponto de partida a posição da carteira no 
início do período em análise (final de 2014) e quantifica o efeito de variações nas taxas de juro 
sobre o valor dos encargos associados à carteira de dívida, avaliado numa perspetiva de cash-
flow, no horizonte temporal futuro relevante (neste caso, o ano de 2015). 
 
Em 2007, o IGCP adotou um modelo multifatorial para o apuramento do CaR. A escolha recaiu 
sobre o modelo de Nelson e Siegel (1987) incorporando a dinamização proposta em Diebold e Li 
(2006). A metodologia seguida na implementação deste modelo foi detalhada na “Caixa – Modelo 
de geração de cenários de taxa de juro”, do Relatório Anual de 2007. 
 
Tendo por base, para a previsão das necessidades de financiamento e da composição do 
financiamento, o cenário do Orçamento de Estado para 2015; spreads de financiamento 
constantes e o conjunto de cenários para a dinâmica da curva de rendimentos simulados através 
do modelo descrito, a estimativa do CaR21 resultante da simulação da dinâmica da carteira e das 
taxas de juro sem risco (swap) para 2015, é a seguinte: 
 
Quadro 25 – CaR da carteira para 2015 

 
(para um intervalo de confiança de 95%) 
Fonte: IGCP 

 

                                                 

 

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

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1999/ 

2014

Carteira -1,38% 6,30% 6,19% 8,41% 3,81% 5,93% 3,76% 0,64% 3,03% 7,40% 4,04% -5,89% -11,68% 29,58% -1,00% 16,02% 4,34%

Benchmark -0,97% 6,14% 6,23% 8,44% 3,79% 5,95% 3,59% 0,64% 3,03% 7,02% 4,62% -6,07% -11,89% 29,26% -0,91% 15,53% 4,30%

Diferença (em p.b.) -41,0 16,0 -3,6 -3,5 2,4 -2,0 16,9 0,0 -0,8 37,7 -57,8 17,9 20,7 32,0 -9,8 48,8 4,0

(EUR milhões) 2015

Custo esperado 7954

CaR Absoluto (I.C. 95%) 8073

CaR Relativo  (I.C. 95%) 119

CaR Relativo / Custo Esperado 1,5%

CaR Relativo / PIB 0,07%
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De acordo com o CaR absoluto estimado, o valor esperado dos encargos com a carteira para 2015 
é de EUR 7954 milhões e existirá uma probabilidade de apenas 5% de esse valor vir a exceder 
EUR 8073 milhões, por efeito das variações das taxas de juro sem risco22. O CaR relativo, para o 
mesmo nível de significância, é de EUR 119 milhões. 
 
Em termos relativos, por comparação com o PIB, pode concluir-se que a probabilidade de, em 
2015, por via da variação das taxas de juro sem risco, o rácio do défice orçamental sobre o PIB vir 
a agravar-se em mais de 0,07pp é inferior a 5%. 
 
 

Risco de refinanciamento 
 
A gestão da carteira de dívida pública tem em consideração, para além de variáveis de mercado 
(negociabilidade, liquidez, manutenção de uma curva benchmark da República, entre outros), o 
controlo do perfil de refinanciamento, no sentido de evitar excessivas concentrações de 
amortizações que possam vir a onerar, no futuro, o custo de financiamento da carteira. 
 
Os limites absolutos impostos à percentagem da carteira a vencer num prazo de 12 meses, 24 
meses e 36 meses são, respetivamente, 25%, 40% e 50%. No final de 2014, a carteira ajustada 
apresentava perfil de refinanciamento apresentado na figura seguinte, cumprindo integralmente 
estes limites. 
 
Gráfico 20 – Perfil de refinanciamento da carteira no final de 2014 

 
Fonte: IGCP 

 
 

Risco de taxa de juro 
 
A duração modificada23 da carteira de dívida total e ajustada situava-se no final de 2014 em 5,24 
e 5,67, respetivamente. Durante o ano de 2014, a duração da carteira ajustada foi sempre 
superior ao limite mínimo estabelecido de 4,0. 
 

                                                 

 

 
22 Esta estimativa não entra em consideração com a variabilidade dos spreads da República (face à curva swap). 
23 A duração modificada mede a elasticidade do valor de mercado da carteira à variação das taxas de mercado.  
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Gráfico 21 – Duração modificada da carteira total 

 
Fonte: IGCP 

 
No final de 2014, a carteira apresentava o perfil de refixing (i.e. percentagem do valor nominal da 
carteira ajustada a refixar ou vencer, por prazos) evidenciada na figura seguinte. 
 
Gráfico 22 – Perfil de refixing no final de 2014 

 
Fonte: IGCP 

 
 

Risco de taxa de câmbio 
 
No final de 2014, a exposição cambial primária (não incluindo operações de cobertura) 
representava 12,5% do total da carteira de dívida ajustada, valor largamente inferior ao limite de 
20% fixado nas guidelines. Esta exposição é resultado dos desembolsos da Extended Fund Facility 
do FMI que é denominada em SDR, correspondentes a um cabaz de EUR, USD, GBP e JPY. 
 
Para diminuir a exposição cambial, o IGCP tem procurado contratar currency swaps de cobertura. 
No final do ano, a exposição cambial líquida (i.e. após swaps) era de 3,6% da carteira de dívida 
ajustada, e manteve-se ao longo de 2014 abaixo do limite de 10%. 
 
 

Risco de crédito 
 
A assunção de risco de crédito por parte da República decorre da contratação de operações com 
instrumentos derivados, repos e aplicações no mercado monetário. As Normas Orientadoras em 
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vigor, aprovadas pela Tutela em 2013, estabelecem a diversificação dos riscos e a atribuição de 
limites de exposição a cada contraparte em função da sua qualidade creditícia, os quais são 
monitorizados continuamente. 
 
O risco de crédito de cada contraparte (i.e. de todos os seus contratos derivados com a República) 
é apurado de acordo com uma metodologia que contempla duas componentes: o seu valor de 
mercado atual, que representa o valor de substituição da transação e uma exposição potencial, 
que pretende estimar a variação potencial desse valor no futuro. Ao valor que resulta da soma 
destas duas componentes deve ser subtraído o valor de mercado do colateral recebido ou 
entregue ao abrigo do CSA. 
 
A lista de contrapartes para transações que envolvam risco de crédito é atualmente composta por 
25 instituições financeiras com contratos ISDA assinados com a República, das quais 5 têm CSA 
unilateral e 12 CSA bilateral. 
 
Como se pode ver no gráfico, ao longo de 2014, a exposição a risco de crédito da carteira de 
derivados manteve-se sempre abaixo do limite global estabelecido. 
 
Gráfico 23 – Risco de crédito – componentes 

 

 
Fonte: IGCP 

0  

5  

10  

15  

20  

25  

-1.500 

-1.000 

-500 

0 

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

ja
n

-1
4

 

fe
v

-1
4

 

m
ar

-1
4

 

ab
r-

1
4

 

m
ai

-1
4

 

ju
n

-1
4

 

ju
l-

1
4

 

ag
o

-1
4

 

se
t-

1
4

 

o
u

t-
1

4
 

n
o

v
-1

4
 

d
ez

-1
4

 

%
 

M
€

 

VM Derivados Exposição Potencial VM Colateral % limite ocupado 


