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APRESENTAÇÃO 
 
Em 2016, o financiamento da República Portuguesa voltou a concentrar-se na emissão de títulos 
de dívida de médio e longo prazo. No entanto, a emissão de OT foi inferior à registada no ano 
anterior em mais de EUR 3 mil milhões, fixando-se num valor nominal de aproximadamente 
EUR 15,3 mil milhões (a que acresce um valor de EUR 1,1 mil milhões relacionado com uma 
operação de troca). 

No mercado secundário, as taxas de juro (no prazo de 10 anos) oscilaram entre um mínimo de 
2,51% em janeiro e um máximo de 4,10% fevereiro, situando-se em 3,75% no final do ano. Com 
efeito, as yields das OT registaram um pico de volatilidade no início do ano, exacerbado pela escassa 
liquidez do mercado no início de fevereiro, registando posteriormente uma trajetória descendente 
até meados de agosto, ainda que com períodos marcados por alguma volatilidade, particularmente 
em junho, traduzindo a incerteza associada ao referendo sobre a saída do Reino Unido da UE. A 
partir de agosto, altura em que as taxas de juro registaram os valores mínimos do ano, verificou-
se uma tendência de subida, em reflexo de vários acontecimentos que marcaram a segunda metade 
do ano, entre os quais se destacam: a incerteza em torno de uma eventual decisão negativa por 
parte da DBRS; a redução do volume de compras do PSPP (ver Caixa 2.2); e a subida generalizada 
das taxas de juro de longo prazo nas economias avançadas, que esteve relacionada com o aumento 
significativo das expectativas inflacionistas (sobretudo no seguimento da vitória de Donald Trump 
nas eleições presidenciais norte-americanas) e com o novo ciclo de subida das taxas de juro por 
parte da Reserva Federal. 

Neste contexto, o IGCP desenvolveu uma estratégia de emissão concentrada sobretudo nas 
maturidades de referência a 5 e 10 anos, reduzindo a maturidade média das emissões de um 
máximo de 12,1 anos em 2015, para 8,8 anos em 2016. Ainda assim, a maturidade média residual 
do saldo vivo da dívida, excluindo os empréstimos associados ao PAEF, diminuiu apenas 
ligeiramente, de 6,7 para 6,6 anos. 

A redução do volume de emissões de OT foi compensada pela emissão de novas Obrigações do 
Tesouro de Rendimento Variável (OTRV), pela primeira vez desde 1997, com um valor nominal de 
EUR 3,5 mil milhões (ver Caixa 2.1), a que acresce a emissão de um MTN em euros no valor de 
EUR 1,8 milhões. As OTRV foram colocadas diretamente no mercado doméstico de retalho, através 
da rede de balcões da banca comercial. A utilização deste novo canal de distribuição permitiu 
alargar significativamente a presença junto dos investidores residentes, até porque a procura por 
instrumentos de retalho tradicionais (CA/CTPM) se manteve robusta, com as emissões líquidas a 
fixarem-se em cerca de EUR 3,5 mil milhões, em linha com o verificado em 2015. 

O volume de emissões foi utilizado para cobrir as necessidades de financiamento previstas durante 
o ano, incluindo a amortização antecipada de parte do empréstimo do FMI, num valor de 
EUR 4,5 mil milhões. Adicionalmente, foi necessário pré-financiar a operação de capitalização da 
CGD (que apenas se veio a verificar em março de 2017), pelo que se observou um aumento do saldo 
de depósitos da Tesouraria Central do Estado excluindo as contas-margem associadas a 
instrumentos derivados no final do ano (de EUR 6,6 mil milhões para EUR 10,2 mil milhões). 
Acresce ainda uma redução significativa das necessidades líquidas de financiamento face ao 
previsto no OE 2016. Porém, o saldo médio de depósitos totais reduziu-se de EUR 13,9 mil milhões 
em 2015 para EUR 12,4 mil milhões em 2016 (dos quais cerca de EUR 2 mil milhões decorrentes 
das contas-margem). 

A estratégia de manutenção de uma maturidade média da dívida relativamente elevada e de saldos 
de Tesouraria confortáveis tem permitido reduzir significativamente o risco de refinanciamento, 
indo de encontro aos objetivos definidos na Lei-quadro da dívida, no sentido de minimizar o risco 
de aceder ao mercado em períodos de maior volatilidade e, assim, conter os custos numa 
perspetiva intertemporal. Em todo o caso, esta estratégia tem decorrido a par de uma trajetória 
sustentada de descida da taxa de juro implícita da dívida direta do Estado, que atingiu um novo 
mínimo histórico de 3,2% em 2016. 

O cumprimento da missão do IGCP ao longo de 2016 não teria sido possível sem o forte empenho 
de todos os colaboradores e sem a estreita colaboração de todos os OEVT. 

Conselho de Administração, julho de 2017 
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PRINCIPAIS DESTAQUES 
 
As necessidades líquidas de financiamento do 
Estado em 2016 fixaram-se em EUR 8,3 mil 
milhões, repartidas por um défice orçamental 
do Estado de EUR 6,1 mil milhões e outras 
necessidades decorrentes sobretudo do 
financiamento de EPR de EUR 2,1 mil milhões. 
 

 
 
Em 2016, o financiamento foi garantido, 
sobretudo, por emissões de OT com um valor de 
encaixe de EUR 15,6 mil milhões (a que acresce 
EUR 1,1 mil milhões de uma operação de troca), 
pela emissão de novas OTRV no valor de 
EUR 3,5 mil milhões (ver caixa 2.1) e por 
subscrições líquidas de CA/CTPM no valor de 
EUR 3,5 mil milhões. 
 

 

As taxas de juro no mercado secundário 
aumentaram face à média registada em 2015, 
refletindo, inter alia, receios face a uma possível 
decisão de rating negativa e à redução do 
volume de compras por parte do BCE. Na 
segunda metade do ano, o aumento das 
expectativas inflacionistas, em resultado da 
eleição de Donald Trump, e a entrada no novo 
ciclo de subida das taxas de juro por parte da 
Reserva Federal suportaram este movimento. 
 

 
 
Neste contexto, o IGCP privilegiou a emissão de 
dívida com uma maturidade residual inferior 
ao verificado em 2015 (maturidade média de 
emissões de médio e longo prazo diminuiu de 
12,1 para 8,8 anos), concentrando o 
financiamento em maturidades entre 5 e 10 
anos.  
 

 
 
Ainda assim, a maturidade média residual do 
saldo vivo da dívida, excluindo os empréstimos 
associados ao PAEF, diminuiu apenas 
ligeiramente, de 6,7 para 6,6 anos. 
 

NECESSIDADES BRUTAS DE FINANCIAMENTO 22.456

Défice orçamental do Estado 6.132

Aquisição líquida de ativos financeiros do Estado 2.128

Amortizações OT (excl operação de troca) 9.362

Amortizações FMI 4.496

Outras amortizações de dívida MLP 338

FONTES DE FINANCIAMENTO 22.456

Utilização de depósitos (excl contas margem) -3.633

Emissões OT (excl operação de troca) 15.645

Emissões OTRV 3.450

Outras emissões de dívida MLP 1.766

Emissões líquidas BT (excl títulos detidos pelo FRDP) 113

Emissões líquidas CA/CTPM 3.455

Outros movimentos na Tesouraria Central do Estado 1.660

Saldo de depósitos no final de 2016 (excl contas-margem) 10.237

Saldo de contas-margem no final de 2016 2.108

Saldo total de depósitos no final de 2016 12.345

Necessidades e fontes de financiamento em 2016

(EUR milhões)

Valor nominal 

(EUR milhões)

Maturidade 

residual (anos)

Taxa média de 

emissão (%)

EMISSÕES SINDICADAS DE OT

OT 2,2% out 2022 1.000 6 2,58%

OT 2,875% jul 2026 4.000 10 2,97%

OT 4,1% fev 2045 500 29 4,24%

LEILÕES DE OT

OT 3,85% abr 2021 4.126 5 1,91%

OT 2,2% out 2022 581 6 2,36%

OT 4,95% out 2023 525 7 2,82%

OT 2,875% out 2025 439 9 2,86%

OT 2,875% jul 2026 3.332 10 3,13%

OT 3,875% fev 2030 539 14 3,36%

OT 4,1% abr 2037 295 21 4,04%

OPERAÇÕES DE TROCA DE OT

OT 2,875% out 2025 777 9 2,87%

OT 4,1% abr 2037 289 21 3,83%

EMISSÔES DE OUTROS TÍTULOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO

OTRV mai 2021 750 5 Eurib6m + 2,2%

OTRV ago 2021 1.200 5 Eurib6m + 2,05%

OTRV nov 2021 1.500 5 Eurib6m + 2%

MTN EUR fev 2026 1.766 10 3,3%

LEILÕES DE BT (emissões brutas)

3 meses 1.613 0,25 -0,01%

6 meses 2.862 0,5 -0,01%

11 meses 4.421 0,92 0,06%

12 meses 8.806 1 0,02%

Operações de financiamento em mercado em 2016
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Simultaneamente, registou-se um ligeiro 
aumento do custo marginal de financiamento 
ponderado pela maturidade, de 2,7% para 
2,8%, que no entanto não impediu a redução da 
taxa de juro implícita da dívida, que atingiu um 
novo mínimo histórico de 3,2%. 
 

 
 
O IGCP continuou a antecipar o reembolso de 
parte do empréstimo do FMI (EUR 4,5 mil 
milhões em 2016), com benefícios em termos 
de redução do risco de refinanciamento e do 
custo médio da dívida. 
 
A dívida direta do Estado aumentou EUR 10 mil 
milhões em 2016, com o peso da dívida 

associada ao PAEF a reduzir-se para 29%, por 
contrapartida de um aumento do peso das OT, 
fixado em 47%, o máximo desde 2012. 
 

 
 
Em relação à composição dos detentores de 
títulos de dívida direta do Estado, a principal 
evolução prendeu-se com a redução do peso de 
não residentes (de 44 para 35%), em 
contrapartida do aumento do peso dos bancos 
centrais (de 19 para 25%), em resultado da 
implementação do PSPP, circunstância 
transversal à área do euro. 
 

 
 

 

 

8,8

6,6

8,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16

an
o

s

Maturidade da dívida direta do Estado
Maturidade média da dívida de MLP emitida em cada ano

Maturidade média residual excl. empréstimos do PAEF

Maturidade média residual

4,5

5,8

4,2 4,4

3,7

2,7 2,8

3,5

4,1
3,9

3,6 3,6 3,4
3,2

2,8

3,8
4,2 4,2 4,4 4,3

4,0

2

3

4

5

6

7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

%

Custo da dívida direta do Estado

Custo da dívida emitida

Custo do stock da dívida

Juros / PIB

69% 69% 70% 59% 48% 45% 43% 46% 47%

11%
13%

13% 7% 9% 9% 7% 7%
6%

15%
13%

11% 7% 6% 6% 8%
9%

10%21% 32% 35% 36% 32%
29%

118
133

152
175

194 204 217 226 236

0

40

80

120

160

200

240

280

dez-08 dez-09 dez-10 dez-11 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 dez-16

E
U

R
 m

il
 m

il
h

õ
es

Dívida direta do Estado por instrumento

Outros não transacionáveis UE/FMI
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Nota: a maturidade final dos empréstimos do MEEF assinalados não está ainda definida (extensão de maturidade será 

operacionalizada próximo da respetiva data de amortização original), mas não se espera que Portugal venha a ter de 

refinanciar qualquer empréstimo do MEEF antes de 2026.
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ENTIDADES COM ESTATUTO DE OPERADORES DA DÍVIDA PÚBLICA PARA 
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OT – Obrigações do Tesouro 
 

OEVT – Operadores Especializados em Valores do 
Tesouro 

r OMP – Operadores de Mercado Primário 

Banco BPI, S.A.   

Barclays Bank, plc  Banco Santander 

BBVA  Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo 

BNP Paribas  Millennium BCP 

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   

Jefferies International Limited   

J.P. Morgan   

Morgan Stanley & Co International   

Nomura International   

Novo Banco, S.A.   

Société Générale   

The Royal Bank of Scotland, plc   

 

BT – Bilhetes do Tesouro 
 

EBT – Especialistas em Bilhetes do Tesouro 

Banco BPI, S.A. 

Banco Santander 

Barclays Bank, plc 

BBVA 

BNP Paribas 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 

Citigroup Global Markets Limited 

Crédit Agricole CIB 

Danske Bank 

Deutsche Bank, AG 

Goldman Sachs International Bank 

HSBC France 

Jefferies International Limited 

J.P. Morgan 

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 
 
Segundo as mais recentes estimativas do FMI, a atividade económica mundial registou um 
crescimento de 3,1% em 2016, o que correspondeu ao segundo ano consecutivo de moderação (-
0,1pp, após -0,2pp em 2015) face ao desempenho evidenciado no ano anterior. O abrandamento 
verificado deveu-se à desaceleração do ritmo de crescimento das economias desenvolvidas (-
0,5pp, para 1,6%). Inversamente, o agrupamento de economias emergentes e em desenvolvimento 
interrompeu um ciclo de cinco anos consecutivos de abrandamento, estimando-se que o respetivo 
ritmo de crescimento tenha acelerado 0,2pp para 4,2% em 2016.  
 
Nos EUA, o crescimento do PIB situou-se em 1,6%, o que corresponde ao ritmo de expansão mais 
brando desde 2011, penalizado pelo desempenho mais frágil da economia no primeiro semestre 
de 2016, fomentado por contributos mais modestos das componentes de consumo doméstico e 
investimento.  
 
Na área do euro, o crescimento real do PIB de 1,7% permitiu que esta economia crescesse em 2016 
a um ritmo superior ao dos EUA pela primeira vez desde 2008. No entanto, a recuperação 
económica manteve-se a um ritmo apenas moderado, não obstante a política monetária 
expansionista, uma política orçamental neutra, e os reduzidos preços das matérias-primas. 
Mantiveram-se os elevados níveis de disparidade em termos de crescimento no seio da área do 
euro, com destaque pela positiva para a expansão observada na Irlanda (4,9%) e Espanha (3,1%). 
Por outro lado, a Grécia registou uma estagnação do PIB (+0,1%) em 2016.  
 
Não obstante o contributo desfavorável originado pela progressiva moderação do crescimento 
económico da China (-0,3pp, para 6,6%), a menor contração do PIB no Brasil e na Rússia (menos 
pronunciada que em 2015) e a estabilidade do ritmo de crescimento da Índia (7,6%) possibilitaram 
uma aceleração do crescimento do PIB do agregado de economias emergentes e em 
desenvolvimento em 2016.  
 
Gráfico 1 - Crescimento real do produto e evolução do nível geral de preços 
 

  
Fonte: CE e Eurostat    Fonte: Eurostat e Bureau of Labor Statistics 

 
A inflação manteve-se reduzida na generalidade das economias desenvolvidas, permanecendo 
como tal abaixo do objetivo dos respetivos bancos centrais. Após registos particularmente 
reduzidos ao longo da primeira metade de 2016, foi visível uma tendência de recuperação da 
inflação ao longo da segunda metade do ano, justificada em grande medida pela estabilização e 
recente subida do preço das matérias-primas energéticas, face a valores historicamente baixos no 
ano anterior. Assim, no cômputo anual, a variação homóloga média da inflação na área euro foi de 
apenas 0,2% em 2016, após uma variação nula em 2015. A inflação subjacente, uma métrica que 
exclui as componentes mais voláteis do cabaz de inflação (como sejam a energia, a alimentação, o 
álcool e o tabaco) evoluiu entre 0,8% e 1% em 2016, averbando uma média anual de 0,9%. Nos 
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EUA, a inflação progrediu igualmente num registo historicamente reduzido, atingindo uma média 
anual de 1,3% na inflação total. A respetiva inflação subjacente registou uma média anual de 2,2%. 
 
A recuperação progressiva destas economias tem sido acompanhada por uma melhoria dos 
respetivos mercados de trabalho, embora se encontrem em fases distintas do ciclo económico. O 
mercado laboral dos EUA encontra-se neste momento próximo de níveis de pleno emprego, com 
uma taxa de desemprego de 4,7% em dezembro de 2016. Na área do euro. O mercado de trabalho 
evidencia igualmente uma evolução favorável, com a taxa de desemprego de 9,6% em dezembro 
de 2016 a corresponder ao registo mais reduzido desde abril de 2009. Esta permanece, no entanto, 
marcada por elevadas disparidades entre os diferentes países da região, patentes numa taxa de 
desemprego de 23% na Grécia e de 18,4% em Espanha, face aos 3,9% da economia alemã.  
 
As finanças públicas da área do euro preservaram a trajetória de consolidação observada desde 
2010, num enquadramento de recuperação da atividade económica e de redução das taxas de juro. 
Em 2016, o défice das administrações públicas diminuiu para 1,7% do PIB na área do euro (2,1% 
em 2015). O mesmo não se verificou nos EUA, onde a mesma métrica défice das administrações 
públicas registou um agravamento de 0,6pp, para 4,8% do PIB em 2016.  
 
Também a dívida pública da área do euro registou tendência favorável em 2016, com o respetivo 
rácio a assinalar uma redução pelo segundo ano consecutivo, para 91,5% do PIB, 1,1pp inferior ao 
ano anterior. O comportamento desta métrica foi menos favorável no que respeita à economia dos 
EUA, tendo-se verificado um aumento (pelo décimo ano consecutivo) de 2,1pp para 107,3% do PIB. 
 
Gráfico 2 – Défice orçamental e dívida pública nos países avançados 

 
Fonte: Comissão Europeia 

 
A economia portuguesa assinalou, em 2016, o terceiro ano consecutivo de crescimento da 
atividade económica, embora a um ritmo menos pronunciado que o observado na área do euro. No 
cômputo anual, o PIB nacional cresceu 1,4% em 2016 (-0,2pp face ao período homólogo), uma 
expansão 0,3pp inferior à da área do euro. O desempenho menos expressivo deveu-se à evolução 
dicotómica da economia portuguesa entre o primeiro e segundo semestres do ano, com o fraco 
crescimento na primeira metade de 2016 (+1%, face ao período homólogo) a contrastar com o 
forte dinamismo observado na segunda metade do ano, em que o desempenho da economia 
portuguesa esteve entre os melhores da área do euro (+1,9%).  
 
A procura interna registou um crescimento significativo, impulsionado pelo consumo privado, com 
um crescimento de 2,3% (2,6% em 2015), que contrasta com uma contração de 0,3% da FBCF 
(+4,5% em 2015). 
 
O contributo da procura externa líquida foi positivo, refletindo um das exportações superior ao 
evidenciado pelas importações (não obstante o impacto negativo sobre as exportações associado 
a fatores transitórios no primeiro semestre do ano). Tal contribuiu para que o saldo da balança de 
bens e serviços se mantivesse superavitário pelo quinto ano consecutivo em 2016 (2,2% do PIB), 
uma tendência que reflete uma melhoria sustentada dos termos de troca nos últimos anos. 
Saliente-se ainda a preservação, desde 2012, de uma posição positiva da capacidade de 
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financiamento da economia portuguesa. Em termos setoriais, verificou-se uma ligeira diminuição 
da capacidade de financiamento das famílias (de 1 para 0,8% do PIB) e das sociedades financeiras 
(de 3,8 para 2,2%), compensada pela melhoria da situação das administrações públicas (de -4,4 
para -2,1%) e das sociedades não financeiras (de -0,2 para 0,4%), pelo que a capacidade de 
financiamento do total da economia melhorou de 0,3 para 1,5% do PIB.  
 
Gráfico 3 – Crescimento económico e contas externas em Portugal 

  
Fonte: INE 
 

O mercado laboral em Portugal manteve a tendência de melhoria iniciada em meados de 2013, com 
a taxa de desemprego a reduzir-se para 10,2% da população ativa em dezembro de 2016 (o registo 
mais reduzido desde meados de 2009), o que correspondeu a uma correção de 2pp face ao período 
homólogo. Para tal contribuiu uma redução de 16,5% da população desempregada e um aumento 
de 2,3% da população empregada, no período em análise.  
 
No que respeita à evolução do nível médio de preços, a prevalência de um contexto de reduzidas 
pressões inflacionistas, quer internas, quer externas, tem ditado um cenário de inflação baixa em 
Portugal, à semelhança da realidade observada para o agregado da área do euro. O indicador 
harmonizado para a inflação no consumidor em Portugal registou uma variação homóloga média 
de 0,6% em 2016, 0,1pp acima da cifra observada no ano anterior.  
 
Gráfico 4 – Finanças públicas em Portugal 

  
Fonte: INE 

 
O processo de consolidação orçamental teve continuidade em 2016, possibilitando uma redução 
do défice orçamental para 2,0% do PIB, o valor mais baixo desde 1974 e pela primeira vez abaixo 
de 3% desde a entrada na União Económica e Monetária. Esta evolução decorreu de uma melhoria 
do saldo primário em percentagem do PIB de 0,2 para 2,2% do PIB, o que corresponde ao valor 
mais elevado desde 1992. Não obstante esta evolução, a par do crescimento de 3% do PIB nominal, 
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o rácio de dívida pública aumentou marginalmente (de 129 para 130,4% do PIB), em resultado do 
aumento dos depósitos, em grande medida para o pré-financiamento da operação de 
recapitalização da CGD. Por outro lado, a dívida pública líquida de depósitos da Administração 
Central reduziu-se pela primeira vez desde 1997 (de 121,6 para 121% do PIB).   
 
 
 

1.2. POLÍTICA MONETÁRIA E MERCADOS FINANCEIROS 
 
A política monetária dos principais bancos centrais manteve-se globalmente acomodatícia ao 
longo do ano de 2016, embora com um maior grau de divergência entre a progressiva 
normalização do nível de taxas de juro pela Reserva Federal dos EUA e a manutenção de uma 
política expansionista por parte do BCE.  
 
Em linha com o seu mandato, face à convergência da economia dos EUA para uma situação de pleno 
emprego, acompanhada por perspetivas económicas favoráveis (que deverão ser consistentes com 
uma aceleração da inflação), a Reserva Federal prosseguiu o seu processo de normalização gradual 
das taxas de juro diretoras. Em virtude dos riscos económicos identificados na primeira metade do 
ano (maioritariamente associados à economia chinesa), a Fed optou por apenas subir as taxas 
diretoras já no final de 2016. Embora se perspetive uma continuidade do ciclo de subida de taxas 
diretoras ao longo dos próximos dois anos, antecipa-se que este processo seja apenas gradual.  
 
Por outro lado, o BCE estendeu o leque de ativos adquiridos mensalmente a títulos de dívida 
empresarial e aumentou o montante agregado de compras mensais de €60 para €80 mil milhões 
a partir de abril de 2016. O prazo de vigência do programa de compras do BCE foi ainda 
prolongado, até ao final de 2017, ou mais tarde, se necessário. Adicionalmente, teve lugar o anúncio 
de uma nova série de quatro leilões TLTRO, iniciada em junho de 2016, visando a manutenção de 
níveis atrativos de financiamento para o setor bancário junto do BCE e a melhoria do mecanismo 
de transição da política monetária da região, com uma calibração dos respetivos montantes pelo 
total de concessão de crédito à economia pelas instituições financeiras. 
 
Os desenvolvimentos ocorridos nos mercados monetários europeu e norte-americano refletiram 
a política monetária adotada pelos respetivos bancos centrais. Desta forma, enquanto a Euribor a 
3 meses preservou a tendência descendente que a tem caracterizado ao longo dos últimos anos, 
terminando o ano em mínimos históricos de -0,319%, a Libor exibiu um comportamento oposto, 
atingindo 1% no final de 2016, o que corresponde ao registo mais elevado desde meados de 2009.  
 
A evolução das yields soberanas em 2016 foi igualmente condicionada pela atuação da Reserva 
Federal dos EUA e do BCE, assim como pela ocorrência de dois eventos políticos com impactos 
opostos – o resultado do referendo à permanência do Reino Unido na UE e as eleições presidenciais 
nos EUA. Se o primeiro reforçou a tendência descendente das yields dos EUA e da Alemanha, o 
segundo ditou uma forte subida destas entre novembro e dezembro, acompanhando o incremento 
das expectativas inflacionistas e de crescimento real nos EUA. Assim, após atingir um mínimo anual 
de 1,36% em agosto, a forte subida ocorrida nos dois últimos meses do ano possibilitou que a taxa 
a que o Treasury a 10 anos transaciona registasse uma subida de 17pb no cômputo anual, para 
2,44%.  
 
A evolução da taxa do Bund a 10 anos foi igualmente descendente ao longo dos três primeiros 
trimestres de 2016, suportada pela atuação do BCE, em particular no âmbito do programa de 
compra de títulos de dívida pública. Neste sentido, após atingir mínimos de -0,19% em julho, a 
forte subida entre novembro e dezembro posicionou a yield alemã dos 10 anos em 0,21% no final 
de 2016, o que correspondeu, contudo, a uma variação anual de -42pb. O diferencial entre o 
Treasury e o Bund a 10 anos atingiu em dezembro o nível mais elevado desde a reunificação alemã 
(235pb), fixando-se em 224pb no final do ano.   
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Gráfico 5 – Evolução das taxas de rendibilidade de títulos de dívida pública portuguesa e de 
spreads de soberanos da área do euro face ao Bund 

 
Fonte: Bloomberg 

 
Os spreads dos países periféricos da área do euro registaram dinâmicas diferenciadas em 2016, 
com as yields portuguesas a registarem um comportamento desfavorável nos mercados 
internacionais, relacionado inter alia com a resolução do Banif e a retransmissão de obrigações 
sénior do Novo Banco para o veículo resultante da resolução do BES (ocorridas ainda no final de 
2015), a redução do volume de compras ao abrigo do PSPP na segunda metade de 2016, e a 
incerteza quanto à deliberação da DBRS relativamente ao rating da República Portuguesa. Deste 
modo, foi visível uma subida do spread entre a yield portuguesa e alemã, no prazo a 10 anos, de 
167pb para em 356pb no final do ano, o que representa uma underperformance face à evolução dos 
spreads de Espanha (+3pb, para 118pb) e Itália (+64pb, para 161pb) face à dívida alemã, com a 
mesma maturidade.  
 
A atuação em matéria de política monetária da Fed e do BCE, assim como um conjunto de fatores 
de caráter exógeno, resultaram numa manutenção da tendência de depreciação do euro face ao 
dólar norte-americano, consistente com o aumento do diferencial de taxas de juro entre as duas 
geografias, com a desvalorização anual de 3,2% a posicionar o euro em mínimos de 2003. O 
desempenho face ao Iene foi igualmente negativo (-5,9%), o que contrasta com a forte apreciação 
da moeda única face à Libra inglesa (+15,8%, influenciada pelo resultado do referendo à 
permanência do Reino Unido na União Europeia), o que favoreceu o desempenho do euro 
relativamente ao cabaz de divisas representativo dos principais parceiros comerciais da região 
(+1,5%). Face ao DSE, cabaz de moedas em que estão denominados os empréstimos do FMI, a 
moeda europeia registou uma apreciação de 0,2%, valorizando em euros, antes de coberturas 
cambiais, em cerca de EUR 3 milhões ao longo do ano de 2016 (ver secção 2.3.)  
 
Gráfico 6 – Evolução das principais taxas de câmbio e taxas de juro a 10 anos 

Fonte: Bloomberg 
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2. FINANCIAMENTO DO ESTADO 
 

2.1. ESTRATÉGIA DE FINANCIAMENTO 
 
A gestão do financiamento e 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.  
 
Em 2016, as necessidades líquidas de financiamento do Estado ascenderam a EUR 8,3 mil milhões, 
o que representa uma redução de aproximadamente EUR 3,6 mil milhões comparativamente a 
2015. 
 
Quadro 1 – Resumo das necessidades e fontes de financiamento do Estado em 2016 

 
Ver anexo 1 para uma decomposição mais detalhada e uma comparação entre a ótica de contabilidade pública orçamental 
e a ótica de tesouraria aqui apresentada. 
Fonte: IGCP 
 
A estratégia para 2016, assentou na consolidação do contacto com a base de investidores e na 
continuação da intensificação da estratégia de promoção da dívida pública portuguesa junto de 
intermediários financeiros e investidores internacionais. Durante o ano foi disponibilizada 
informação objetiva e regular ao mercado, com os indicadores económicos e financeiros 
atualizados, e realizadas inúmeras reuniões, com os intermediários financeiros e investidores. Em 
2016, o número de roadshows realizados aumentou significativamente, face ao ano anterior (22 
em 2016 face a 16 em 2015), o que evidencia o foco da estratégia adotada. Esta estratégia permitiu 
a emissão de títulos de dívida pública de forma regular ao longo do ano, com maior enfâse no 
mercado do euro, de forma a facilitar a execução do programa de compras de ativos do BCE para 
Portugal. 
 
A execução do programa de financiamento de 2016 foi, essencialmente, marcada por dois fatores: 
o primeiro relativo à política monetária europeia, em especial pelo programa de compras de ativos 
do BCE, e o segundo, pela avaliação creditícia por partes das agências de rating, em particular pela 
DBRS.  
 
Em 2016, o financiamento de médio e longo prazo (excluindo a operação de troca de OT em julho) 
ultrapassou EUR 21 mil milhões (valor nominal), tendo 5,5 mil milhões (cerca de 27%) sido 
efetuado através de operações sindicadas de OT, EUR 10 mil milhões (48%) através de leilões de 
OT, EUR 1,8 mil milhões (9%) através da emissão de um novo MTN em euros a 10 anos, e 
EUR 3,5 mil milhões (17%) através de um novo instrumento a taxa variável – OTRV. Como 
habitualmente, a execução do programa de financiamento concentrou-se na primeira metade do 
ano, com 38% do total de emissões a serem executadas no primeiro trimestre e 59% no primeiro 

(EUR milhões) Prev antes OE Previsão após OE Execução

NECESSIDADES BRUTAS DE FINANCIAMENTO 17.035 21.710 22.456

Défice orçamental do Estado 4.588 6.304 6.132

Aquisição líquida de ativos financeiros do Estado 2.561 4.136 2.128

Amortizações OT (valor desembolsado; excl operação de troca) 6.485 6.485 9.362

Amortizações FMI 3.250 4.600 4.496

Outras amortizações de dívida MLP 151 185 338

FONTES DE FINANCIAMENTO 17.035 21.710 22.456

Utilização de depósitos (excl contas margem) -2.665 -427 -3.633

Emissões OT (valor de encaixe; excl operação de troca) 18.000 18.000 15.645

Emissões OTRV 0 0 3.450

Outras emissões de dívida MLP 0 1.750 1.766

Emissões líquidas BT (excluindo títulos detidos pelo FRDP) 0 0 113

Emissões líquidas CA/CTPM 1.700 1.700 3.455

Outros movimentos na Tesouraria Central do Estado 0 687 1.660

Saldo de depósitos no final do ano (excl contas-margem) 9.269 7.031 10.237
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semestre. Esta concentração de emissões na primeira parte do ano, teve uma particular 
importância na execução do programa de financiamento, dados os fatores de risco que se 
esperavam para a segunda metade, nomeadamente: o resultado da votação sobre o Brexit em final 
de junho; as eleições norte-americanas em novembro; e o referendo italiano em dezembro. 
 
Em 2016 verificou-se um incremento do peso do financiamento realizado através de leilões, em 
contraponto com a diminuição do peso das operações sindicadas, traduzindo um regresso ao 
padrão de emissões pré-PAEF. Concretamente, ao longo de 2016, o IGCP enveredou por um, padrão 
mais regular e antecipável de emissões, apontando para a realização de um leilão por mês, o qual 
no caso de condições de mercado favoráveis poderia ser substituído por uma operação sindicada, 
sobretudo quando se justifica introduzir uma nova linha. De realçar que, em 2016, foram lançadas, 
através de OPS – Oferta Pública de Subscrição, as OTRV, as quais possibilitaram a obtenção de um 
montante global de EUR 3.450 milhões, testando com sucesso um novo canal de distribuição de 
produtos do Tesouro (ver Caixa 2.1). 
 
Gráfico 7 – Contactos com investidores e colocações de dívida de médio e longo prazo 

  

  
Fonte: IGCP 

 
A execução do programa de financiamento de 2016 foi efetuada sob condições de mercado 
particulares, nomeadamente pela diminuição do programa de compra de ativos por parte do BCE 
a partir de meados de 2016 (ver Caixa 2.2) e simultaneamente pela incerteza em torno da avaliação 
creditícia por parte das agências de rating, em particular pela DBRS. Apesar de não ter ocorrido 
qualquer alteração ao nível do rating durante o ano, a antecipação de uma possível modificação da 
avaliação creditícia, criou bastante volatilidade durante largos períodos de tempo (ver gráfico 10 
abaixo). Importa relembrar que Portugal é considerado elegível para o programa de compras, 
apenas pelo nível de investimento atribuído pela agência DBRS, o que justifica a importância 
atribuída à avaliação de rating desta agência por parte dos investidores. 
 
Assim, estas condições de mercado particulares criaram desafios à execução do programa de 
financiamento, nomeadamente na escolha das janelas e nos prazos de emissão, tendo o IGCP 
optado por diminuir a maturidade média da dívida de MLP emitida em 2016, que passou de 12,1 
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anos em 2015 para 8,8 anos em 2016, em contraste com o alongamento de maturidades verificado 
em outros países europeus (a título exemplificativo, 2016 ficou marcado por algumas emissões em 
prazos muito longos, como os 50 anos de Espanha e da Bélgica). 
 
Neste contexto de condições de mercado, a República optou por executar o programa de 
financiamento de um modo mais conservador, orientado para as preferências percecionadas dos 
investidores e seguindo as recomendações emitidas pelos bancos, no desempenho das suas 
funções como primary dealers. Por conseguinte, recorreu-se a maturidades mais curtas do que no 
ano anterior, tendo aumentado o peso de emissão na maturidade dos 5 anos. O incremento das 
emissões na parte intermédia da curva privilegiou o menor custo relativo das emissões no prazo 
dos 5 anos, uma vez que o aumento do diferencial de taxas face à Alemanha nesta parte da curva 
foi menos pronunciado do que nas maturidades mais longas (ver gráfico 10 abaixo). 
 
Gráfico 8 – Evolução das taxas de juro em mercado secundário e principais colocações de 
dívida de médio e longo prazo em mercado primário 

 
Fonte: IGCP 

 
O IGCP voltou a aproveitar o saldo de depósitos relativamente elevado para executar um volume 
considerável de recompras de dívida, gerindo assim o perfil de reembolsos da carteira de dívida e 
acomodando eventuais necessidades de financiamento em períodos de maior volatilidade de 
mercado. 
 
Em 2016, o programa de recompras de dívida realizou-se através de transações bilaterais e leilões 
de recompras, num montante que ascendeu a cerca EUR 7,5 mil milhões, dos quais EUR 3 mil 
milhões em recompras de OT e EUR 4,5 mil milhões no reembolso antecipado do empréstimo do 
FMI, correspondente às tranches a vencer entre abril de 2018 e março de 2019. Cumpre recordar, 
que estas operações, além de terem proporcionado uma poupança no montante de juros a pagar, 
permitiram também um alisamento do perfil de amortizações. 
 
Por fim importa salientar que o nível das subscrições líquidas dos instrumentos de dívida de CA/CT 
se manteve próximo do verificado em 2015, fixando-se em EUR 3,5 mil milhões no conjunto do 
ano. No final do ano, o prémio extraordinário existente nas séries B e C expirou, retomando-se as 
condições de remuneração das fichas técnicas originais. 
 
Em resumo, a execução do Programa de Financiamento de 2016 foi concluída com sucesso, e 
permitiu a prossecução do objetivo estratégico de emissão regular de OT, através de sindicatos e 
leilões, em diferentes pontos da curva, de forma a dar liquidez ao mercado secundário, e cobrir 
perto de 50% das necessidades de financiamento de 2017, de forma antecipada. 
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2.2. MERCADO SECUNDÁRIO 
 
Como já referido anteriormente, o início do ano de 2016 ficou marcado por alguma volatilidade no 
mercado português, que se traduziu num aumento de taxas em todos os prazos em contraciclo com 
o movimento genérico nos restantes mercados soberanos europeus. Como consequência, assistiu-
se ao alargamento do spread face à Alemanha, Espanha e Itália. Entre fevereiro e o início do quarto 
trimestre do ano, as taxas das OT permaneceram num intervalo relativamente bem definido. Após 
as eleições norte-americanas, assistiu-se a uma subida generalizada das taxas nos prazos mais 
longos dos emitentes soberanos europeus, que se estendeu ao comportamento das yields da dívida 
soberana portuguesa. Contudo, nos prazos mais curtos (2 e 5 anos) registou-se uma ligeira queda 
das taxas, aproximando-se de patamares observados nos primeiros meses do ano. 
 
Gráfico 9 – Evolução de taxas de juro e diferencial face a Alemanha, Espanha e Itália 

Taxas das OT a 2, 5, 10 e 30 anos Spread das OT 10 anos 

  

Fonte: Bloomberg  

 
O diferencial face à Alemanha no prazo de referência a 10 anos terminou, em 2016, acima do ano 
anterior, num valor em torno dos 356pb, que compara com 189pb no final de 2015, embora 
representando um progresso face ao máximo verificado no período. Relativamente ao diferencial 
face a Espanha e Itália na mesma maturidade, a tendência foi também de alargamento em relação 
a 2015. Face a Itália as OT a 10 anos alargaram cerca de 100pb, fixando-se em 193pb no final de 
2016, ao passo que em relação a Espanha se registou um alargamento de 160pb, para 234pb no 
final do ano, evidenciando o melhor comportamento de Espanha face a Itália no ano de 2016. No 
final de 2016, muito embora o diferencial face a Espanha nos 10 anos se encontrasse próximo dos 
máximos do ano, em relação a Itália, nos últimos meses do ano observou-se uma recuperação em 
termos de avaliação relativa de risco medida pelo spread. 
 
A volatilidade no mercado português é também explicada pela ação das agências de rating. Em 
março de 2016, ocorreu uma alteração por parte da agência Fitch, passando a perspetiva de longo 
prazo sobre o rating da República Portuguesa de “positiva” para “estável”. Esta alteração provocou 
alguma instabilidade no mercado devido ao aumento da incerteza em torno da decisão da DBRS 
anunciada para o final de abril.  
 
De igual modo, os comentários da DBRS, sobre o setor bancário e sobre a economia portuguesa 
colocaram o spread de crédito de Portugal sob alguma pressão, em particular a partir da segunda 
metade de agosto, até ao início de outubro, data da segunda e última avaliação anual por parte 
desta agência.  
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Gráfico 10 – Avaliação creditícia das agências de notação financeira versus evolução do 
diferencial de taxa de juro face à Alemanha 

 
 
Quadro 2 – Resumo das principais decisões das agências de notação financeira em 2016 

Agência Rating atual LP Data Ação Perspetiva 

Fitch  
BB+  

perspetiva estável 

19/08/2016 BB+ rating afirmado Estável 

Fitch  04/03/2016 
BB+ (perspetiva de positiva para 
estável) 

Estável 

S&P  
BB+ 

perspetiva estável 

16/09/2016 BB+ rating afirmado Estável 

S&P  18/03/2016 BB+ rating afirmado Estável 

DBRS 
BBB(low)  

perspetiva estável 

21/10/2016 BBB(low) rating afirmado Estável 

DBRS 29/04/2016 BBB (low) rating afirmado Estável 

 
No que concerne à liquidez do mercado secundário, após a melhoria verificada em 2014 e 2015, 
observou-se uma diminuição dos volumes médios diários transacionados de OT entre plataformas 
e mercado over-the-counter, em cerca de EUR 600 milhões por dia, entre o máximo em abril de 
2015 e o final de 2016. Este fenómeno não é, no entanto, específico do mercado português, embora 
seja mais notado em emitentes de pequena e média dimensão. A dimensão do programa de 
compras do BCE, por redução do free float dos títulos, poderá ter contribuído para este resultado 
no espaço europeu. 
 
Gráfico 11 – Transações médias diárias de OT em mercado secundário 

 
Fonte: IGCP 
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A concentração do fluxo no mercado secundário é ainda significativa, dado que os cinco maiores 
OEVT detêm uma quota de mercado de 54%. A tendência decrescente iniciada em 2013 estabilizou 
de 2015 para 2016, mas encontra-se próxima dos níveis pré-crise. 
 
Gráfico 12 – Quota de mercado dos 5 OEVT com maior peso nas transações mensais em OT 

 
Fonte: IGCP 

 
No mercado de repos, o IGCP realizou 47 operações de BT no valor de EUR 1,4 mil milhões e 8 
operações de OT no valor de EUR 439 milhões. No caso português, ao contrário do verificado 
noutros mercados europeus, não se registou uma deslocação das taxas do mercado de repos face 
aos níveis praticados noutros mercados, não indicando linhas com evidentes sinais de distorção de 
preço. 
 
Gráfico 13 – Indicadores de volatilidade no mercado secundário de OT 

  
Fonte: Bloomberg e IGCP 

 
O desvio-padrão a trinta dias da taxa de juro da OT a 10 anos oscilou entre 5 e 45pb desde o início 
de 2016, denotando uma tendência de movimentações semelhante à de 2015, à exceção do 
movimento extremo ocorrido em fevereiro. Os bid-offer spreads apresentaram um comportamento 
estável e em níveis consistentemente inferiores a 10pb, idênticos ao verificado em 2015. 
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Gráfico 14 – Transações médias diárias de BT em mercado secundário 

 
Fonte: IGCP 

 
No que diz respeito às transações de BT em mercado secundário, as transações médias diárias 
diminuíram em cerca de EUR 150 milhões em 2016. No entanto, a composição das transações 
diárias alterou-se ao longo do ano, com um maior peso das transações over-the-counter e uma 
menor importância das plataformas. 
 
Em 2016, concluiu-se o primeiro ano da nova estratégia de emissão de Bilhetes de Tesouro, 
concentrando as emissões em apenas seis linhas em vez das tradicionais doze linhas, abrindo agora 
apenas uma nova linha a cada dois meses em vez de todos os meses. Esta alteração de política de 
emissões permitiu um acréscimo de saldo vivo por linha. Embora sem reflexo nos volumes de 
transação médio diários, constata-se que o comportamento do mercado OTC intensificou-se. 
 
 
 

2.3. DÍVIDA DIRETA DO ESTADO E ENCARGOS 
 
Em 31 de dezembro de 2016, o saldo da dívida direta do Estado8 avaliado ao câmbio de final de 
período cifrou-se em EUR 236,3 mil milhões (ver quadro 21, no anexo 5), o que representa um 
aumento de EUR 9,9 mil milhões face ao verificado em 2015. 
 
Tal como em 2015, o financiamento líquido da República concentrou-se na emissão de dívida de 
médio e longo prazo, o que se refletiu num aumento do peso relativo das OT no stock de dívida 
total, de 45,9 para 46,6%. Juntando as OTRV e os MTN em euros, o peso relativo da dívida 
transacionável de médio e longo prazo emitida em euros aumentou para mais de 49% (face a cerca 
de 46% no final de 2015). 
 
O peso dos instrumentos tradicionais de retalho (CA e CT) também voltou a aumentar, fixando-se 
em 10,2% no final de 2016, o valor mais elevado desde 2010. 
 
Em contrapartida, registou-se uma redução do peso dos empréstimos do PAEF (de 32 para 28,8%), 
em virtude do pagamento antecipado de parte do empréstimo ao FMI (no montante de DSE 3,6 mil 
milhões, o equivalente a EUR 4,5 mil milhões9), assim como uma redução marginal do peso dos 

                                                 

 

 
8 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. 
9 Cabaz composto por USD, EUR, GBP, JPY, e, desde outubro 2016, CNY. 
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instrumentos de curto prazo (BT, CEDIC, e contas-margem) e da dívida denominada em moedas 
não euro. 
 
Após cobertura de derivados, o saldo da dívida direta do Estado registou um acréscimo de 
EUR 10 mil milhões face a 2015, fixando-se em EUR 233,9 mil milhões. 
 
 

Encargos correntes da dívida 
 
Em 2016, os encargos correntes da dívida direta do Estado numa ótica de contabilidade pública 
cifraram-se em EUR 7.379 milhões, dos quais EUR 7.278 milhões correspondem a juros da dívida 
pública (líquidos de juros recebidos de aplicações de Tesouraria) e EUR 101 milhões a outros 
encargos (ver quadro 22, no anexo 6). 
 
As OT continuaram a ser o instrumento com maior representatividade no total de juros da dívida, 
atingindo o montante de EUR 4.544 milhões, um incremento de EUR 457 milhões face ao ano 
precedente, explicado pelo aumento do saldo deste instrumento nos dois últimos anos. 
 
Os encargos com os juros dos empréstimos obtidos no âmbito do PAEF ascenderam a 
EUR 1.846 milhões, uma redução de EUR 273 milhões face a 2015, em resultado sobretudo da 
amortização parcial do empréstimo FMI concretizada desde março de 2015. 
 
Em 2016, o valor dos juros da dívida direta do Estado numa ótica de Contas Nacionais, registou 
uma redução de 3,6% face a 2015, o que sucedeu pela primeira vez desde 2009. Assim, manteve-
se a tendência de redução da taxa de juro implícita, que se fixou num novo mínimo histórico de 
3,2%, e do rácio dos juros no PIB de 4,3% para 4,0%. 
 
Gráfico 15 – Evolução dos juros da dívida direta do Estado 
(ótica de Contas Nacionais) 

 
Fonte: IGCP 

 
Considerando a dívida total do Estado, verificou-se uma redução dos juros pagos de 
EUR 285 milhões em 2016, explicada pela melhoria do efeito preço, que mais do que compensou o 
efeito do aumento do stock de dívida (ver quadro 23, no anexo 6). 
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CAIXA 2.1: OBRIGAÇÕES DO TESOURO DE RENDIMENTO VARIÁVEL (OTRV) 
 
O mercado doméstico constitui uma importante fonte de financiamento da República, pois 
permite diversificar a base de investidores em dívida pública, para além de possibilitar aos 
aforradores domésticos investir em produtos tradicionais como são os Certificados de 
Aforro e os Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM). 
 
Para garantir a vitalidade e alargamento deste segmento como importante fonte de 
financiamento, considerou-se relevante apresentar novas opções aos investidores, 
disponibilizando produtos com diferentes características para diferentes tipos de 
aforradores e diversificar os canais de colocação destes produtos. 
 
Com este intuito, em 2016, foram lançadas, através de OPS – Oferta Pública de Subscrição, as 
Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV). Este produto carateriza-se por ser 
um produto a 5 anos, com uma taxa de juro variável, indexada à Euribor 6 meses adicionada 
de um spread. Foi entendido aplicar um floor de 0% à Euribor 6 meses, permitindo assim 
assegurar sempre ao investidor uma taxa de juro mínima igual ao spread, fator que se 
entende de elevada relevância para o mercado alvo. 
 
O interesse demonstrado neste novo instrumento foi bastante elevado, o que levou à emissão 
de três séries, em maio, agosto e novembro, que atraíram bastante interesse por parte do 
público-alvo, tendo o montante global de emissão ascendido a EUR 3.450 milhões, e o 
montante de procura superado os EUR 5 mil milhões, o que representou, sem dúvida, um 
marco importante na execução do programa de financiamento de 2016. 
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CAIXA 2.2: O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA DO BCE 
 
Conforme anunciado após a reunião do Conselho de Governadores de 21 de janeiro de 2015, 
o BCE deu início, em março de 2015, a um programa alargado de aquisição de ativos em 
mercado secundário (APP, na sigla inglesa). Este programa inclui quatro sub-programas, 
entre os quais se destaca o programa de aquisição de títulos de dívida soberana (PSPP). 
 
O BCE definiu como meta mensal, a aquisição de um montante mensal de EUR 60 mil milhões 
no conjunto dos sub-programas, meta que foi posteriormente aumentada para EUR 80 mil 
milhões entre abril de 2016 e março de 2017. 
 
De entre os quatro sub-programas, o PSPP foi aquele onde o BCE, desde o início, concentrou 
um maior volume de aquisições, por ser também o mercado com maior volume de títulos 
vivos e com maior liquidez. Em média, o BCE adquiriu aproximadamente EUR 50 mil milhões 
de títulos de dívida do setor público por mês (EUR 70 mil milhões entre abril 2016 e março 
2017), dos quais 90% em dívida soberana e os restantes 10% em dívida de organizações 
multilaterais e agências supranacionais. 
 
De forma a garantir a maior neutralidade possível, o BCE definiu uma regra de aquisição 
regular dos títulos ao longo do mês e das diferentes maturidades, repartindo o montante 
total de aquisições pelos diferentes soberanos de acordo com sua chave de capital (ajustada 
pelo facto de alguns países membros da área do euro, como Grécia e Chipre, não serem 
elegíveis para este programa). Assim, no caso de Portugal, o BCE deveria adquirir 
aproximadamente 2,5% do total em cada mês, i.e. EUR 1,1 mil milhões / mês até março de 
2016 e EUR 1,6 mil milhões / mês entre abril de 2016 e março de 2017. 
 
No entanto, o BCE estabeleceu alguns limites adicionais, que acabaram por condicionar o 
cumprimento daquela repartição regular de acordo com a chave de capital. Em particular, o 
BCE definiu que as compras apenas poderiam incidir sobre títulos com maturidade residual 
superior a 2 anos (este limite foi revisto para 1 ano no início de 2017) e inferior a 30 anos, e 
que o montante adquirido de cada emitente e de cada linha (incluindo o montante adquirido 
no âmbito de outros programas, como o SMP) não poderia exceder 33% do saldo vivo.  
 
Ora, no caso português esta restrição ficaria ativa possivelmente ainda antes do final de 
2016, caso o BCE continuasse a comprar OT ao ritmo que seria previsível de acordo com a 
chave de capital. Por este motivo, o BCE começou a comprar relativamente menos OT em 
mercado secundário logo em abril de 2016, tendo no conjunto do ano adquirido menos 
EUR 4 mil milhões do que seria previsível de acordo com a chave de capital. 
 
Gráfico 16 – Compras de OT no âmbito do PSPP e diferença face a chave de capital 

  
Fonte: BCE e cálculos IGCP. 
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3. GESTÃO DA CARTEIRA E LIMITES DE RISCO 
 

3.1. GESTÃO DA CARTEIRA DE DERIVADOS DO ESTADO 
 
Em 2016, o principal determinante da gestão da carteira de derivados do Estado foi a alteração do 
cabaz de DSE do FMI, o que motivou um ajustamento significativo das coberturas cambiais 
existentes.  
 
Neste contexto, foram executados vários forwards cambais para cobertura do renminbi, na 
sequência da sua introdução no cabaz de DSE, e foram anuladas várias operações nas moedas cujo 
peso foi reduzido (principalmente dólares norte-americanos e libras). Como consequência do 
ajustamento efetuado, a percentagem de cobertura de capital do empréstimo do FMI aumentou 
para cerca de 100%. 
 
Quadro 3 – Empréstimo do FMI  

(DSE milhões) Empréstimo vivo 
Componente 

EUR 
Componente outras 

moedas 
% de cobertura 

cambial do capital 

31-dez-15 16.362,8 5.437,9 10.925,0 98,5% 

31-mar-16 14.779,8 5.033,1 9.746,7 98,8% 

30-jun-16 14.779,8 4.961,8 9.818,0 98,7% 

30-set-1610 14.779,8 4.594,6 10.185,2 100.0% 

31-dez-16 12.802,5 3.881,9 8.920,6 100,0% 

Fonte: IGCP 

 
Foram também executadas várias operações de derivados cambiais no âmbito dos pagamentos 
antecipados ao FMI, tendo sido desfeitas operações de cobertura previamente contratadas.  
 
Ao longo do ano foram executadas 419 operações de forwards e swaps cambiais, com um valor 
nocional de EUR 15,2 mil milhões, e canceladas 4 operações de cross-currency swaps (CCIRS) com 
um valor nocional de EUR 951 milhões.  
 
No total, foram negociados 458 instrumentos derivados sobre um montante nocional de 
EUR 16,9 mil milhões. 
 
Quadro 4 – Transações de instrumentos derivados financeiros em 2016 

(EUR milhões) Valor Nocional Nº Operações 

  Compra EUR Venda EUR Total Compra EUR Venda EUR Total 

FX forwards 693,9 2.485,6 3.179,5 26 83 109 

FX swaps 1.784,5 10.280,7 12.065,2 27 283 310 

CCIRS 951,0 0,0 951,0 4 0 4 

Opções FX 273,6 445,7 719,3 13 22 35 

Total 3.703,0 13.212,0 16.915,1 70 388 458 

Fonte: IGCP 

 
O valor nocional da carteira de instrumentos financeiros sobre taxa de câmbio reduziu-se ao longo 
de 2016 sobretudo devido ao cancelamento de coberturas do empréstimo do FMI.  
 

                                                 

 

 
10 Dados referentes a 3 de outubro de 2016, refletindo o final do período de ajustamento na transição para o 
novo cabaz de DSE (com inclusão do CNH no cabaz). 
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Por sua vez, o valor de mercado desta carteira diminuiu principalmente devido à desvalorização 
da libra que se seguiu ao referendo para a saída do Reino Unido da União Europeia. De facto, a 
redução do valor de cross-currency swaps associados a coberturas de libras explica cerca de 
EUR 250 milhões da redução total no valor de mercado da carteira de cerca de EUR 446 milhões. 
Adicionalmente, o cancelamento de cross-currency swaps, no âmbito dos pagamentos antecipados 
ao FMI, justifica uma redução de cerca de EUR 188 milhões do valor de mercado da carteira. 
 
Quadro 5 – Variação da carteira de instrumentos financeiros derivados  

(EUR milhões) 

Valor Nocional 
Valor de Mercado 

perna a pagar perna a receber 

Dec-15 Dec-16 Dec-15 Dec-16 Dec-15 Dec-16 

Taxa de juro -3.414,8 -3.414,8 3.444,8 3.444,8 30,3 -80,2 

IRS -2.914,8 -2.914,8 2.944,8 2.944,8 169,7 109,3 

Swaptions -500,0 -500,0 500,0 500,0 -139,4 -189,5 

Taxa de câmbio -15.709,9 -14.774,7 18.135,8 17.140,7 2.521,5 2.186,1 

CCIRS -11.268,5 -9.450,9 13.623,9 11.605,2 2.462,5 2.060,8 

Swaps / forwards -4.441,4 -5.320,0 4.511,9 5.531,7 59,0 125,3 

Opções 0,0 -3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 

Total -19.124,8 -18.189,5 21.580,6 20.585,5 2.551,8 2.106,0 
Fonte: IGCP 

 
 
 

3.2. CARTEIRA DE DERIVADOS DAS EPR 
 
No âmbito da gestão da dívida pública direta do Estado, é competência do IGCP o acompanhamento 
da carteira de derivados das entidades do setor público empresarial cujo financiamento é 
assegurado através do Orçamento do Estado.  
 
Considerando que as EPR estão impedidas de obter financiamento em mercado, não foram 
contratados novos instrumentos financeiros derivados de cobertura de risco. Adicionalmente, 
tem-se verificado que os custos tanto de renegociação de operações estruturadas como de 
contratação de novas operações para a sua gestão são muito elevados uma vez que o sector 
bancário não tem revelado disponibilidade para contrair novas operações11. 
 
Neste contexto, existiam 26 IGRF nas carteiras das EPR no final de 2016, com um valor de mercado 
negativo próximo de EUR 1.459 milhões e um valor contratual de EUR 2.267 milhões. 
 
Entre o final de 2015 e o final de 2016, o valor de mercado da carteira de derivados das EPR 
melhorou cerca de EUR 39 milhões. No entanto, considerando que existiram pagamentos de cupão 
equivalentes a cerca de EUR 189 milhões12, o resultado líquido da carteira agravou-se em cerca de 
EUR 150 milhões, o que é explicado principalmente pela redução das taxas de juro na área do euro. 
 

                                                 

 

 
11 As únicas exceções foram a reestruturação de um derivado do Metropolitano de Lisboa, em novembro, que 
permitiu obter uma redução da taxa a pagar pela empresa em troca de introdução de uma cláusula de 
“mandatory early termination” ao fim de 2 anos, e a fixação antecipada de uma taxa variável na perna a pagar 
de um derivado da mesma empresa. 
12 Os pagamentos dos cash flows associados a instrumentos derivados de EPR em processos de contencioso 
estão suspensos desde setembro de 2013. 
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Quadro 6 – Carteira de derivados financeiros das EPR 

(EUR milhões) 
Nº 

derivados 
Valor 

nocional 
MtM 2015 MtM 2016 

CF 
2016 

Var. 
resultado 

CP - Comboios de Portugal, E.P.E. - - -1,3 - -1,3 0,0 

Metropolitano de Lisboa, E.P.E. 17 714,6 -736,5 -702,6 -105,7 -71,8 

Metro do Porto, S.A. 4 208,4 -542,0 -519,0 -61,0 -38,0 

PARPÚBLICA - Participações Públicas 
SGPS, S.A. 

4 1.316,8 -218,0 -236,8 -21,1 -39,9 

TRANSTEJO - Transportes Tejo, S.A. 1 27,5 -2,0 -0,7 -1,3 0,0 

Total 26 2.267,3 -1.499,8 -1.459,1 -190,4 -149,7 

Fonte: valorização das contrapartes sempre que disponível, caso contrário é apresentada a valorização do IGCP. 

 
Neste conjunto de IGRF, estão incluídos 6 operações do tipo snowball, tendo como contraparte o 
Banco Santander Totta, cuja validade estava em discussão nos tribunais de Londres no final do ano 
passado. O valor de mercado agregado destes 6 derivados, no final de 2016, era de 
aproximadamente EUR -1.061 milhões. 
 
 
 

3.3. GESTÃO DA TESOURARIA 
 
Durante o ano de 2016, manteve-se como principal objetivo garantir liquidez adequada nas 
disponibilidades do Estado. Neste sentido, do universo de instrumentos teoricamente disponíveis 
para a gestão de liquidez, continuaram a privilegiar-se as aplicações junto do Banco de Portugal. 
 
Gráfico 17 – Evolução do saldo de depósitos da Tesouraria Central do Estado  

 
Fonte: IGCP 

 
Como instrumento de gestão de tesouraria, foram também privilegiadas recompras bilaterais de 
Bilhetes do Tesouro e Obrigações do Tesouro e foram executados vários pagamentos antecipados 
ao FMI, conforme apresentado na tabela seguinte. 
 
Quadro 7 – Recompras realizadas em 2016 

(EUR milhões) 1T16 2T16 3T16 4T16 Total 2016 1) 

Bilhetes do Tesouro 150,0 110,0 0,0 743,9 1.003,9 

Obrigações do Tesouro 1.419,0 78,0 2.154,2 363,3 4.014,6 

Empréstimo FMI 1.972,0 0,0 0,0 2.524,3 4.496,3 

Outros 54,0 53,5 54,0 0,0 161,5 

Total 3.595,0 241,5 2.208,2 3.631,4 9.676,2 
1) Inclui operações de troca. 
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Fonte: IGCP 

 
No quadro seguinte, apresentam-se três estimativas alternativas para o custo líquido da posição 
de tesouraria ao longo dos últimos 3 anos (seguindo as metodologias apresentadas na caixa 2.3 do 
Relatório Anual de 2014), sendo possível verificar uma redução em qualquer das metodologias, em 
linha com a redução do custo de financiamento da dívida e do próprio saldo de tesouraria. Ainda 
assim, considerando o custo médio do financiamento obtido nesse período em mercado, 
descontado dos juros recebidos de aplicações, o custo líquido dos excedentes de tesouraria 
ascendeu a EUR 182 milhões (ou 0,1% do saldo médio da dívida) em 2016. 
 
Quadro 8 – Estimativa do custo da posição de tesouraria 

 
Fonte: IGCP 

 
 
 

3.4. INDICADORES DE CUSTO 
 
Em 30 de dezembro de 2016, o valor de mercado da carteira total de dívida direta do Estado era 
de EUR 244,483 mil milhões, refletindo um prémio de 10,5% em relação ao seu valor nominal. O 
cupão médio da carteira caiu em 2016 para 3,28%, enquanto a yield média diminuiu ligeiramente 
para 1,91%. O prazo médio de amortização da dívida aumentou para 8,43 anos. 
 
Quadro 9 – Indicadores de custo13 em fim de ano 

(EUR milhões) 2013 2014 2015 2016 
Saldo vivo da carteira total 186.702 201.844 212.165 218.041 

Cupão médio 3,57% 3,61% 3,51% 3,28% 

Yield média 3,25% 1,75% 1,93% 1,91% 

Prazo médio amortização (anos) 7,75 8,01 8,25 8,43 

Valor de mercado 193.534 232.631 240.882 244.483 

Prémio (incl. juro corrido) 2,1% 13,8% 11,9% 10,5% 
Fonte: IGCP 
 
 

Custo marked-to-market 
 
Manteve-se em 2016 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. 
 

                                                 

 

 
13 O cupão médio é calculado anualizando o juro corrido entre os dois últimos dias úteis do ano dividido pelo saldo vivo 
para o último dia útil. O indicador prémio resulta de subtrair a unidade ao valor de mercado sem juro corrido dividido pelo 
saldo vivo. A yield média corresponde a considerar uma OT de maturidade igual ao prazo médio de amortização, que paga 
anualmente o cupão médio e que tem preço igual ao valor de mercado sem juro corrido dividido pelo saldo vivo. 
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Avaliado a preços de mercado (marked-to-market), o custo da Carteira de Dívida Ajustada14 foi, em 
2016, de 0,68%. No mesmo período, para a carteira de referência (benchmark) foi calculado um 
custo de 0,6%, resultando, assim, um diferencial de custo desfavorável à carteira de 8pb. 
 
Atendendo à limitação na obtenção de linhas de crédito para coberturas de longo prazo não foram 
contratadas em 2016 quaisquer novas operações de gestão ativa de taxa de juro, pelo que esta 
medida de performance do IGCP assume atualmente um significado reduzido. 
 
 
 

3.5. 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 da carteira ajustada. 
 
 

CaR – Cost at Risk 
 
A estimativa do CaR da carteira de dívida quantifica o efeito de variações nas taxas de juro sem 
risco sobre o valor dos encargos associados à carteira de dívida, avaliado numa perspetiva de 
cash-flow, no horizonte temporal futuro relevante. O CaR absoluto representa o valor máximo que 
o custo cash-flow pode atingir com 95% de probabilidade durante o ano seguinte; o CaR relativo 

reflete o desvio máximo desse custo face ao seu valor esperado. 
  
Tendo por base o cenário do Orçamento de Estado para 2017 para a previsão das necessidades de 
financiamento, a posição da carteira no final de 2016, spreads de financiamento constantes e o 

conjunto de cenários simulados15 para a dinâmica da curva das taxas de juro sem risco (swap), o 
valor esperado dos encargos com a carteira para 2017 (apurados numa base de Contas Nacionais) 
é de EUR 7.607 milhões e existirá uma probabilidade de apenas 5% de esse valor vir a exceder EUR 
7.899 milhões (CaR absoluto), por efeito das variações das taxas de juro sem risco. 
 
O CaR relativo, para o mesmo nível de significância, é de EUR 292 milhões. Por comparação com o 
PIB, a probabilidade de, em 2017, 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 0,16pp 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, 24 e 36 meses 
são, respetivamente, 25, 40 e 50 por cento. No final de 2016, a carteira ajustada apresentava o 
perfil de refinanciamento apresentado na figura seguinte, cumprindo integralmente estes limites. 
 

                                                 

 

 
14 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 da dívida de retalho e de CEDIC e CEDIM. 
15 Para a simulação dos cenários de taxa de juro, aplicou-se o modelo de Cox, Ingersoll e Ross (1985) a 2 fatores. 
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Gráfico 18 – Perfil de refinanciamento da carteira no final de 2016 

 
Fonte: IGCP 

 
 

Risco de taxa de juro 
 
A duração modificada16 da carteira de dívida total e ajustada situava-se no final de 2016 em 5,71 e 
6,26 anos, respetivamente. Durante o ano de 2016, a duração da carteira ajustada foi sempre 
superior ao limite mínimo estabelecido de 4,0. 
 
No final de 2016, 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 19 – Perfil de refixing no final de 2016 

 
Fonte: IGCP 

 
Os empréstimos concedidos pelo Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF) a taxa 
variável estão indexados ao custo de financiamento desta instituição, que incorpora sobretudo 
instrumentos de dívida de médio e longo prazo de taxa fixa. De acordo com o decidido em 2016 

                                                 

 

 
16 A duração modificada mede a elasticidade do valor de mercado da carteira à variação das taxas de mercado. 
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pelo conjunto de emitentes soberanos da área do euro, aqueles empréstimos passaram a ser 
considerados como sendo de taxa fixa. 
 

Risco de taxa de câmbio 
 
No final de 2016, a exposição cambial primária (não incluindo operações de cobertura) 
representava 8,26% 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 DSE, correspondentes a um cabaz de EUR, USD, GBP, JPY e desde 
outubro de 2016 também de CNY. 
 
Para diminuir a exposição cambial, o IGCP tem procurado contratar forwards de cobertura. No final 
do ano não existia exposição cambial líquida (i.e. após swaps). 
 
 

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 
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. 
 
O risco de crédito de cada contraparte (i.e. de todos os seus contratos de 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. 
 
Ao longo de 2016, a exposição a risco de crédito da carteira de derivados manteve-se sempre 
abaixo do limite global estabelecido em 3% do valor da carteira ajustada. No final de 2016, a 
exposição correspondia a 0,26% do valor da carteira, ou seja, aquele limite estava ocupado em 
5,33%.  
 
Quadro 10 – Indicadores de risco em fim de ano 

(EUR milhões) 2013 2014 2015 2016 

Exposição cambial primária (% carteira ajustada) 9,60% 12,50% 9,85%  8,26% 

Exposição cambial líquida (% carteira ajustada) 5,30% 3,60% 0,16% 0,00% 

Duração carteira total (anos) 4,68 5,24 5,34  5,71 

Duração carteira ajustada (anos) 5,01 5,67 5,87  6,26 
Fonte: IGCP 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1: NECESSIDADES E FONTES DE FINANCIAMENTO EM 2016 

 
Quadro 11 – Necessidades e fontes de financiamento do Estado numa ótica de 
contabilidade orçamental pública 

 (EUR milhões) 2015 2016 E 

1. NECESSIDADES LÍQUIDAS DE FINANCIAMENTO  11.845 7.718 

Défice orçamental 5.606 6.132 

Aquisição líquida de ativos financeiros (exceto privatizações) 6.239 2.128 

Dotação para FRDP  -542 

      

2. AMORTIZAÇÕES E ANULAÇÕES (Dívida Fundada) 43.452 38.472 

Certificados de Aforro + Certificados do Tesouro 746 778 

Dívida de curto prazo em euros 20.677 22.627 

Dívida de médio e longo prazo em euros 13.241 10.746 

Dívida em moedas não euro 9.423 4.647 

Fluxos de capital de swaps (líq.) -634 -326 

      

3. NECESSIDADES BRUTAS DE FINANCIAMENTO (1. + 2.) 55.298 46.190 

      

4. FONTES DE FINANCIAMENTO 59.382 52.976 

Saldo de financiamento de Orçamentos anteriores 7.025 4.090 

Emissões de dívida relativas ao Orçamento do ano 52.357 48.886 

Emissões de dívida no Período Complementar 0 0 

      

5. SALDO DE FINANCIAMENTO PARA EXERCÍCIOS SEGUINTES (4. - 3.) (1) 4.090 6.777 

p.m. 6. Discrepância estatística 5  -9 

    

p.m. EMISSÕES DE DÍVIDA NO ANO CIVIL (Dívida Fundada) 52.357 48.886 

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

Relativas ao Orçamento do ano 52.357 48.886 

     
(1) Como se poderá verificar pela comparação com o quadro seguinte, 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 2016 este último situava-se em EUR 12,3 mil milhões, incluindo EUR 2,1 mil milhões decorrentes 
das contas-margem associadas a instrumentos derivados), uma vez que não inclui outras fontes de financiamento 
não orçamentais, nomeadamente depósitos à ordem de outras entidades públicas na Tesouraria Central do Estado 
E: Estimativa. 
Fonte: Ministério das Finanças. 
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Quadro 12 – Necessidades e fontes de financiamento do Estado numa ótica de 
tesouraria 

(EUR milhões) 2015 2016 E 

NECESSIDADES BRUTAS DE FINANCIAMENTO  29.048 22.456 

Défice orçamental do Estado 5.606 6.132 

Aquisição líquida de ativos financeiros do Estado (exceto privatizações) 6.239 2.128 

Amortizações OT (excl operação de troca) 7.405 9.362 

Amortizações FMI 8.448 4.496 

Outras amortizações de dívida MLP 1.349 338 

FONTES DE FINANCIAMENTO 29.048 22.456 

Utilização de depósitos (excl contas margem) 5.803 -3.633 

Emissões OT (excl operação de troca) 20.280 15.645 

Emissões OTRV 0 3.450 

Outras emissões de dívida MLP 0 1.766 

Emissões líquidas BT (excl títulos detidos pelo FRDP) -677 113 

Emissões líquidas CA/CTPM 3.622 3.455 

Outros movimentos na Tesouraria Central do Estado (excl contas-margem) 20 1.660 

Saldo de depósitos no final do ano (excl contas-margem) 6.604 10.237 

Saldo de contas-margem no final do ano 2.106 2.108 

Saldo total de depósitos no final do ano 8.710 12.345 

Fonte: IGCP. 
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ANEXO 2: COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO EM 2016 
 
Quadro 13 – Composição do financiamento 

(EUR milhões) Emissão Amortização Líquido 

DÍVIDA EURO 48.886 34.151 14.735 

  CA - Certificados de Aforro 785 654 131 

  CT - Certificados do Tesouro 3.448 124 3.324 

  CEDIC - Certificados Especiais de Dívida Pública CP 5.195 5.499 -304 

  CEDIM - Certificados Especiais de Dívida Pública MLP 0 118 -118 

  BT - Bilhetes do Tesouro 15.136 15.023 113 

  OT - taxa fixa 16.723 10.440 6.283 

  OTRV 3.450 0 3.450 

  FEEF 264 0 264 

  MEEF 10 0 10 

  Outra dívida de curto prazo 2.108 2.106 2 

  Outra dívida de médio e longo prazo 1.766 187 1.579 

DÍVIDA NÃO EURO 0 4.647 -4.647 

  FMI 0 4.496 -4.496 

  Outra Dívida 0 151 -151 

FLUXOS DE CAPITAL DE SWAPS (LÍQ.)   -326 326 

TOTAL 48.886 38.472 10.414 

Fonte: Ministério das Finanças. 
 
 
 
Quadro 14 – Emissões de OT via sindicato 

Data Emissão 
Valor nominal 
(EUR milhões) 

Taxa de 
emissão 

Spread vs 
benchmark(1) 

(pb) 

Mid swap spread 
(pb) 

14-jan-16 OT 2,875% jul 2026 4.000 2,97% 239,7 205,0 

06-abr-16 OT 2,2% out 2022 1.000 2,58% 286,0 242,0 

06-abr-16 OT 4,1% fev 2045 500 4,24% 351,0 324,0 

(1) Bund      
Fonte: IGCP 
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Quadro 15 – Emissões de OT via leilão 

Data Título 

Leilão 
competitivo 

valor nominal 
(EUR milhões) 

Leilão não-
competitivo 

valor nominal 
(EUR milhões) 

Taxa de 
corte/Alocação 

Mid swap 
spread 

(pb) 

09/03/2016 OT 3,85% APR 2021 594 49 2,03% 201,1 

09/03/2016 OT 2,875% JUL 2026 621 30 3,14% 253,1 

23/03/2016 OT 3,85% APR 2021 504 43 1,84% 178,4 

23/03/2016 OT 3,875% FEB 2030 503 36 3,36% 247,0 

11/05/2016 OT 2,875% JUL 2026 1,150 218 3,25% 272,5 

08/06/2016 OT 3,85% APR 2021 600 27 1,84% 186,8 

08/06/2016 OT 2,875% OCT 2025 400 39 2,86% 235,8 

13/07/2016 OT 2,2% OCT 2022 571 10 2,36% 236,5 

13/07/2016 OT 2,875% JUL 2026 584 109 3,09% 271,8 

31/08/2016 OT 3,85% APR 2021 450 57 1,87% 202,2 

31/08/2016 OT 2,875% JUL 2026 550 71 3,03% 277,3 

14/09/2016 OT 4,95% OCT 2023 500 25 2,82% 272,6 

14/09/2016 OT 4,1% APR 2037 250 45 4,04% 317,9 

26/10/2016 OT 3,85% APR 2021 1,000 21 1,75% 182,5 

23/11/2016 OT 3,85% APR 2021 700 80 2,11% 208,1 

TOTAL  8.977 859 2,57% 233,0 

Fonte: IGCP 

 
 
 
Quadro 16 – Oferta de troca de OT 

Data Título Posição 
Exchange 

offer 
YTM 

Valor nominal 
(EUR milhões) 

Saldo vivo 
final 

 (EUR milhões) 

01-jul-16 OT 4,35% out 2017 Compra 0,35% 547 7.888 

01-jul-16 OT 4,45% jun 2018 Compra 0,62% 315 8.210 

01-jul-16 OT 4,75% jun 2019 Compra 1,20% 150 10.189 

        1.012   

01-jul-16 OT 2,785% out 2025 Emissão 2,87% 777 11.848 

01-jul-16 OT 4,1% abr 2037 Emissão 3,83% 289 8.299 

        1.066   
Fonte: IGCP 

 
 
 
Quadro 17 – Recompras de BT e OT 

Recompras de BT 
Valor nominal 
(EUR milhões) 

 
Recompras de OT 

Valor nominal 
(EUR milhões) 

BT mar 2016 150  OT 4,2% out 2016 308 

BT jul 2016 275  OT 4,35% out 2017 1.869 

BT jan 2017 485  OT 4,45% jun 2018 199 

BT mar 2017 259  OT 4,75% jun 2019 626 

Total 1.169  Total 3.002 

Fonte: IGCP 
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Quadro 18 – Amortizações antecipadas do empréstimo FMI 
(DSE milhões) 

 
Fonte: IGCP 

 
Quadro 19 – Leilões de BT 

Data 

  

Título 

Leilão 
competitivo 

valor nominal 
(EUR milhões) 

Leilão não-
competitivo 

valor nominal 
(EUR milhões) 

Taxa de 
corte/Alocação 

Spread 
vs 

Euribor 
(pb) 

20/01/2016   BT 22 JUL 2016 550 0 -0,01% 4,8 

20/01/2016   BT 20 JAN 2017 1.250 0 0,00% -4,5 

17/02/2016   BT 20 MAI 2016 300 0 0,01% 19,6 

17/02/2016   BT 20 JAN 2017 700 0 0,10% 13,0 

16/03/2016   BT 23 SET 2016 443 0 0,01% 13,5 

16/03/2016   BT 17 MAR 2017 1.285 0 0,05% 5,5 

20/04/2016   BT 22 JUL 2016 300 0 0,00% 24,5 

20/04/2016   BT 17 MAR 2017 800 0 0,04% 7,3 

18/05/2016   BT 18 NOV 2016 520 7 0,02% 16,7 

18/05/2016   BT 19 MAY 2017 1.310 18 0,04% 5,5 

15/06/2016   BT 23 SET 2016 245 0 0,08% 33,0 

15/06/2016   BT 19 MAY 2017 755 0 0,15% 18,8 

20/07/2016   BT 20 JAN 2017 544 48 0,00% 18,8 

20/07/2016   BT 21 JUL 2017 1.360 266 0,04% 9,5 

17/08/2016   BT 18 NOV 2016 400 12 -0,11% 19,1 

17/08/2016   BT 21 JUL 2017 900 255 0,01% 7,8 

21/09/2016   BT 17 MAR 2017 500 0 -0,03% 18,3 

21/09/2016   BT 22 SEP 2017 1.750 204 -0,01% 4,5 

19/10/2016   BT 20 JAN 2017 350 6 -0,01% 30,1 

19/10/2016   BT 22 SEP 2017 900 111 0,01% 9,8 

16/11/2016   BT 19 MAY 2017 350 0 -0,03% 18,6 

16/11/2016   BT 17 NOV 2017 900 113 0,01% 7,9 

TOTAL    16.412 1.040 0,02% 10,0 
 

 

 
Quadro 20 – CEDIC/CEDIM - 2015 versus 2016 

 
Fonte: IGCP 

  

maturidade original 2015 2016

2015 468 0

2016 2.287 0

2017 3.175 0

2018 649 3.044

2019 0 516

Total 6.579 3.560

Data de amortização antecipada

Valor nominal Número Taxa média Prazo Valor nominal Número Taxa média Prazo

(EUR milhões) de operações (%) médio (EUR milhões) de operações (%) médio

CEDIC

Emissões 21.661               1.314                  0,21                     3,4 meses 15.317               688                      0,16                     5,7 meses

Recompras 572                      53                         0,38                     2,0 meses 862                      72                         0,26                     5,1 meses

Saldo final de ano 5.499                 5.195                 

CEDIM

Emissões 19                         7                            1,51                     2,9 anos 0,3                        2                            0,39                     4,3 anos

Saldo final de ano 200                     82                        

2015 2016
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ANEXO 3: 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 do 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. 
 
Destacam-se a performance em 2016 dos seguintes participantes no mercado de OT e BT 
respetivamente: 
 
Quadro 21 – OEVT com melhor desempenho em 2016 

1 Morgan Stanley & Co International PLC 

2 HSBC France 

3 J.P. Morgan Securities PLC 

4 Barclays Bank 

5 Novo Banco, S.A. 
Fonte: IGCP 

 
 
Quadro 22 – EBT com melhor desempenho em 2016 

1 Novo Banco, S.A. 

2 Caixa Geral de Depósitos, SA 

3 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 

4 Société Générale 

5 HSBC France 
Fonte: IGCP 
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ANEXO 4: DISTRIBUIÇÃO DAS EMISSÕES SINDICADAS DE OT 
 
Em 2016, a República Portuguesa colocou EUR 5,5 mil milhões de OT através de operações 
sindicadas. Nestas operações, cerca de 85% do montante final foi colocado em investidores 
não residentes, voltando a destacar-se o Reino Unido (com mais de 23% da distribuição em 
todas as operações), mas também a presença relevante de investidores da Alemanha, Áustria 
e Suiça e também da Escandinávia (com 16% e 7% de alocação respetivamente). É ainda de 
sublinhar a forte participação de investidores real money, com especial enfoque em 
Seguradoras e Fundos de Pensões nas emissões de OT a 10 e 30 anos, que habitualmente 
garantem uma maior estabilidade dos preços em mercado secundário. 
 
Gráfico 20 – Reaberturas sindicadas de OT em 2016 

 
Fonte: IGCP 
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ANEXO 5: QUADRO DE MOVIMENTO DA DÍVIDA DIRETA DO ESTADO 
 
Quadro 23 – 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 

 
 
 
  

Saldo em Saldo em

31-dez-15 Estrutura Emissões Amortizações Outros 31-dez-16 Estrutura

1. Dívida denominada em Euros        

(excluindo ajuda externa) 149 526 66,1% 65 773 51 285 - 50 163 963 69,4%

 Transaccionável 119 879 53,0% 40 595 29 166 - 50 131 258 55,6%

   ECP (valor descontado)  0 0,0%  0  0  0  0 0,0%

   BT (valor descontado) 15 023 6,6% 18 657 18 544  0 15 136 6,4%

   Obrigações do Tesouro (OT) 103 865 45,9% 16 723 10 440 - 71 110 076 46,6%

   OTRV  0 0,0% 3 450  0  0 3 450 1,5%

   Outras Obrigações  51 0,0%  0  0  0  51 0,0%

   MTN  931 0,4% 1 766  182  21 2 536 1,1%

  Obrigações de Retalho  9 0,0%  0  0  0  9 0,0%

 Não Transaccionável 29 647 13,1% 25 178 22 119  0 32 705 13,8%

   Certificados de Aforro 12 793 5,7%  782  654  0 12 922 5,5%

         Valor de aquisição  8 624 3,8%  512  509  0 8 626 3,7%

         Juros capitalizados 4 170 1,8%  270  144  0 4 296 1,8%

Certificados do Tesouro 7 926 3,5% 3 479  124  0 11 281 4,8%

   CEDIC 5 499 2,4% 15 064 15 368  0 5 195 2,2%

   CEDIM  200 0,1%  0  118  0  82 0,0%

   Contas margem 2 106 0,9% 4 210 4 208  0 2 108 0,9%

   Outros 1 122 0,5% 1 642 1 646  0 1 117 0,5%

4 382 1,9%  0  151  132 4 364 1,8%

 Transaccionável 4 382 1,9%  0  151  132 4 364 1,8%

   ECP (valor descontado)  0 0,0%  0  0  0  0 0,0%

   Outras Obrigações  159 0,1%  0  151 - 8  0 0,0%

   MTN 4 223 1,9%  0  0  141 4 364 1,8%

 Não Transaccionável  0 0,0%  0  0  0  0 0,0%

3. PAEF 72 455 32,0%  275 4 496 - 278 67 956 28,8%

FEEF / EFSF 27 328 12,1%  264  0 - 264 27 328 11,6%

MEEF / EFSM 24 300 10,7%  10  0 - 10 24 300 10,3%

FMI / IMF 20 827 9,2%  0 4 496 - 3 16 327 6,9%

4. Dívida total (1.+ 2.+3.) 226 363 100,0% 66 048 55 932 - 196 236 283 100,0%

5. Efeito cambial de cobertura de derivados

(líquido) -2 424 -2 362

6. Dívida total após cobertura

de derivados (4.+ 5.) 223 939 233 921

Janeiro - Dezembro 2016

2. Dívida denominada em moedas não Euro 

(excluindo ajuda externa)
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ANEXO 6: CUSTO DA DÍVIDA DIRETA DO ESTADO 
 
Quadro 24 – 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. 
 
Quadro 25 – 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 

(EUR milhões) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Juros da dívida pública 4 704 4 889 5 009 4 991 6 032 7 020 6 924 7 017 7 038 7 282

Bilhetes do Tesouro  310  361  447  175  583  572  505  381  99  9

Obrigações do Tesouro 3 401 3 396 3 831 4 229 4 672 4 656 4 198 3 964 4 087 4 544

Empréstimos PAEF  0  0  0  0  113 1 080 1 704 2 009 2 119 1 846

Certif icados de Aforro e do Tesouro  828  839  562  392  375  303  328  379  562  792

Outros  165  294  168  195  289  409  189  284  171  92

Outros encargos (*)  24  30  32  26  263  115  87  81  67  101

Empréstimos PAEF (**)  0  0  0  0  236  91  56  19  2  16

Outros  24  30  32  26  27  24  31  63  65  85

Total de encargos pagos 4 728 4 919 5 041 5 018 6 295 7 135 7 010 7 098 7 105 7 383

Juros recebidos de depósitos e empréstimos concedidos  0 - 34 - 35 - 48 - 259 - 285 - 169 - 126 - 13 - 4

Juros e outros encargos líquidos 4 728 4 885 5 005 4 970 6 036 6 850 6 841 6 972 7 092 7 379

Por memória:

Total de Juros no âmbito do PDE (***) 4 797 4 990 4 811 4 991 6 386 6 856 7 050 7 512 7 641 7 366

Juros pagos de dívida pública 4 797 5 024 4 846 5 038 6 646 7 141 7 218 7 637 7 654 7 369

Juros recebidos de depósitos e empréstimos concedidos  0 - 34 - 35 - 48 - 261 - 284 - 167 - 125 - 13 - 3

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 163 657 6 646 4,1% 1 608                  758                            739                            111                           

2012* 185 431 7 141 3,9%  494                     884                           ( 344)                         ( 46)                            

2013* 199 837 7 218 3,6%  77                        555                           ( 443)                         ( 34)                            

2014* 211 201 7 637 3,6%  419                     410                            8                                  0                                 

2015* 222 207 7 654 3,4%  17                        398                           ( 362)                         ( 19)                            

2016* 231 323 7 369 3,2% ( 285)                   314                           ( 575)                         ( 24)                            

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

** Para efeitos do cálculo do stock de dívida médio considera-se o valor da dívida total incluindo contas margem.

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

Juros*** 

(contabilidade 

nacional)

Contribuições para a variação dos juros 


