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APRESENTAÇÃO 
 
O ano de 2017 ficou marcado por uma evolução muito favorável da situação económica e 
orçamental em Portugal. Com efeito, a atividade económica cresceu 2,7% em termos reais, o ritmo 
de crescimento mais elevado desde o ano 2000, e o défice orçamental fixou-se em 0,9% do PIB 
(excluindo a operação de capitalização da CGD), permitindo uma redução da dívida pública de mais 
de 4p.p. do PIB, para 125,7%, o valor mais baixo desde 2011. 

Esta convergência de fatores repercutiu-se decisivamente numa alteração da avaliação externa da 
situação económica e financeira do país, traduzindo-se numa redução da perceção de risco dos 
investidores. Em junho, o Conselho Europeu decidiu fechar o Procedimento por Défice Excessivo, 
aberto para Portugal em 2009, demonstrando confiança no processo de consolidação orçamental 
levado a cabo nos anos anteriores. No final do ano, também as agências de rating melhoraram a 
sua perspetiva, com a S&P e a Fitch a melhorarem a notação de risco de crédito para um grau de 
investimento (no segundo caso, justificando mesmo uma melhoria da notação em dois níveis) e 
com a Moody’s a mudar a sua perspetiva de estável para positiva (ver Caixa 2.3). 

Neste contexto, as condições de acesso ao mercado evoluíram positivamente ao longo do ano, 
sobretudo a partir de abril, com a taxa de juro dos títulos de dívida pública portuguesa a 10 anos a 
diminuir de um máximo de 4,25% em março, para menos de 2% no final do ano, um 
comportamento totalmente explicado pela redução do prémio de risco, uma vez que as taxas de 
juro dos títulos de dívida pública alemã aumentaram ligeiramente (20p.b.) ao longo do ano. 

O financiamento da República Portuguesa voltou a concentrar-se na emissão de títulos de dívida 
de médio e longo prazo, com emissões de OT com um valor de encaixe de aproximadamente 
EUR 15,1 mil milhões (a que acresce um valor de EUR 3 mil milhões relacionado com duas 
operações de troca), em linha com o observado no ano anterior. A estratégia de emissão voltou a 
concentrar-se sobretudo nas maturidades de referência a 5 e 10 anos, com a maturidade média das 
emissões a fixar-se em cerca de 7,8 anos, um pouco abaixo do verificado em 2016 (8,8 anos). Ainda 
assim, a maturidade média residual do saldo vivo da dívida, excluindo os empréstimos associados 
ao PAEF, diminuiu apenas ligeiramente, de 6,5 para 6,4 anos. 

Simultaneamente, o financiamento voltou a contar com o contributo importante do mercado de 
retalho doméstico, com as emissões de OTRV a fixarem-se num valor nominal de EUR 3,5 mil 
milhões, em linha com o verificado no ano anterior, e as emissões líquidas de CA/CT a situarem-se 
em cerca de EUR 2,8 mil milhões. Neste âmbito, destaque para a criação de um novo instrumento, 
os Certificados do Tesouro Poupança Crescimento (CTPC), com uma maturidade final de sete anos 
(superior em dois anos aos anteriores CTPM) e uma indexação à taxa de crescimento médio do PIB 
real em todos os anos, a partir do segundo (ver Caixa 2.2). 

O volume de emissões foi utilizado para cobrir as necessidades de financiamento previstas durante 
o ano, mas também permitiu antecipar a amortização de uma parte substancial do empréstimo do 
FMI, num valor de EUR 10 mil milhões (ver Caixa 2.1). Estas amortizações permitiram reduzir 
substancialmente o montante do empréstimo que pagava um prémio mais elevado (4%) para um 
valor marginal no final de 2017 (sendo mesmo eliminado, com a amortização concretizada já em 
janeiro de 2018), contribuindo decisivamente para continuação da trajetória de diminuição da taxa 
de juro implícita da dívida direta do Estado, que atingiu um novo mínimo histórico de 3,0% em 
2017 (ver Caixa 2.4). 

O IGCP continuou a privilegiar a manutenção de um saldo de depósitos relativamente elevado (os 
depósitos da Tesouraria Central do Estado excluindo as contas-margem associadas a instrumentos 
derivados registaram apenas uma ligeira diminuição, ao passar de EUR 10,2 mil milhões no final 
de 2016 para EUR 9,8 mil milhões no final de 2017), o que a par da manutenção de uma maturidade 
média relativamente elevada voltou a contribuir para um risco de refinanciamento reduzido. 

Desta forma, o IGCP procurou assegurar o financiamento do Estado, com o objetivo de minimizar 
a concentração de riscos excessivos e o custo da dívida numa perspetiva intertemporal. O 
cumprimento desta missão só foi possível com o sentido de dever dos seus colaboradores e com a 
estreita colaboração das instituições financeiras que interagem diretamente com o IGCP. 

Conselho de Administração, junho de 2018 
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PRINCIPAIS DESTAQUES 
 
As necessidades líquidas de financiamento do 
Estado em 2017 fixaram-se em EUR 9,9 mil 
milhões, repartidas por um défice orçamental 
do Estado de EUR 4,8 mil milhões e outras 
necessidades de EUR 5,2 mil milhões, 
decorrentes sobretudo da capitalização da CGD 
e do financiamento de EPR. 
 

 
 
Em 2017, o financiamento foi garantido, 
sobretudo, por emissões de OT com um valor de 
encaixe de EUR 15,1 mil milhões (a que acresce 
EUR 3 mil milhões de operações de troca), pela 
emissão de OTRV no valor de EUR 3,5 mil 
milhões e por subscrições líquidas de CA/CT no 
valor de EUR 2,8 mil milhões. 
 

 
 
 

As taxas de juro no mercado secundário 
diminuíram de forma significativa a partir de 
abril, refletindo sobretudo a melhoria da 
situação económica e orçamental em Portugal, 
traduzida na saída do Procedimento por Défice 
Excessivo e na melhoria do rating por parte da 
S&P e da Fitch. 
 

 
 
O IGCP voltou a concentrar as suas emissões 
nas maturidades de referência a 5 e 10 anos, o 
que permitiu manter a maturidade média da 
dívida num valor relativamente elevado (8,1 
anos para o total da dívida e 6,4 anos excluindo 
os empréstimos do PAEF). 
 

 
 

 
 
  

NECESSIDADES BRUTAS DE FINANCIAMENTO 27,961

Défice orçamental do Estado 4,786

Aquisição líquida de ativos financeiros do Estado 5,160

Amortizações OT (excl operação de troca) 7,718

Amortizações FMI 10,013

Outras amortizações de dívida MLP 284

FONTES DE FINANCIAMENTO 27,961

Utilização de depósitos (excl contas margem) 423

Emissões OT (excl operação de troca) 15,095

Emissões OTRV 3,500

Outras emissões de dívida MLP 2,329

Emissões líquidas BT (excl títulos detidos pelo FRDP) 323

Emissões líquidas CA/CTPM 2,835

Outros movimentos na Tesouraria Central do Estado 3,457

Saldo de depósitos no final de 2017 (excl contas-margem) 9,819

Saldo de contas-margem no final de 2017 528

Saldo total de depósitos no final de 2017 10,347

Necessidades e fontes de financiamento em 2017

(EUR milhões)

Valor nominal 

(EUR milhões)

Maturidade 

residual (anos)

Taxa média de 

emissão (%)

EMISSÕES SINDICADAS DE OT

OT 4,125% abr 2027 3,000 10 4.23%

LEILÕES DE OT

OT 4,8% jun 2020 508 3 1.22%

OT 2,2% out 2022 3,119 5 1.77%

OT 5,65% fev 2024 636 7 3.67%

OT 2,875% out 2025 721 8 3.30%

OT 2,875% jul 2026 651 9 3.95%

OT 4,125% abr 2027 5,342 10 2.73%

OT 4,1% fev 2045 359 28 3.98%

OPERAÇÕES DE TROCA DE OT

OT 2,2% out 2022 2,508 5 0.80%

OT 4,125% abr 2027 324 10 1.81%

EMISSÔES DE OUTROS TÍTULOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO

OTRV abr 2022 1,000 5 Eurib6m + 1,9%

OTRV ago 2022 1,200 5 Eurib6m + 1,6%

OTRV dec 2022 1,300 5 Eurib6m + 1,1%

LEILÕES DE BT (emissões brutas)

3 meses 1,416 0.25 -0.31%

6 meses 2,650 0.5 -0.25%

11 meses 4,929 0.92 -0.22%

12 meses 7,798 1 -0.21%

Operações de financiamento em mercado em 2017

0
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Simultaneamente, registou-se uma ligeira 
redução do custo marginal de financiamento 
ponderado pela maturidade, de 2,8% para 
2,6%, que contribuiu para a manutenção da 
trajetória de redução da taxa de juro implícita 
para um novo mínimo histórico de 3,0%. 
 

 
 
O IGCP continuou a antecipar o reembolso de 
parte do empréstimo do FMI (EUR 10 mil 
milhões em 2017), com benefícios em termos 
de redução do risco de refinanciamento e do 
custo médio da dívida. 
 
A dívida direta do Estado aumentou EUR 2 mil 
milhões em 2017, com o peso da dívida 
associada ao PAEF a reduzir-se para 24%, por 
contrapartida de um aumento do peso das OT, 
fixado em 49%, o máximo desde 2012. 
 

 
 
A composição dos detentores de títulos de 
dívida direta do Estado manteve-se 
relativamente estável, destacando-se apenas o 
aumento ainda observado do peso dos bancos 
centrais (de 25% para 28%), em resultado da 
implementação do PSPP, com um impacto 
negativo sobre o peso do setor privado. 
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ENTIDADES COM ESTATUTO DE OPERADORES DA DÍVIDA PÚBLICA PARA 2018 
 
 

OT – Obrigações do Tesouro 
 

OEVT – Operadores Especializados em Valores do 
Tesouro 

r OMP – Operadores de Mercado Primário 

Barclays Bank, plc   

BBVA  Banco Santander 

BNP Paribas  Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo 

CaixaBank  Millenniumbcp 

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 Santander 

Barclays Bank, plc 

BBVA 

BNP Paribas 

CaixaBank 

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 

 



 
 

  - 11 - 

1. ECONOMIA E MERCADOS FINANCEIROS 
 

1.1. CONTEXTO MACROECONÓMICO INTERNACIONAL 
 
O ano de 2017 ficou marcado por uma forte aceleração do ritmo de crescimento económico à escala 
global. De acordo com as estimativas mais recentes do FMI, a atividade económica mundial cresceu 
3,8% em termos reais em 2017 (3,2% em 2016), alcançando o ritmo de crescimento mais elevado 
desde 2011. Esta evolução foi suportada por um forte crescimento do comércio internacional 
(4,9%, também o ritmo mais elevado desde 2011) e por uma recuperação do investimento, 
sobretudo nas economias mais avançadas. 
 
A aceleração foi observada na generalidade das áreas geográficas, mas foi mais acentuada nas 
economias avançadas: o crescimento real do PIB fixou-se em 2,3% tanto nos EUA (vs 1,5% em 
2016), como na área do euro (vs 1,8% em 2016), alcançando no segundo caso o valor mais elevado 
desde 2007, o último ano completo antes da grande crise financeira global. 
 
Nas economias avançadas, o aumento do investimento foi o principal responsável pela aceleração 
do ritmo de crescimento da atividade económica, o que não será alheio à recuperação dos índices 
de confiança para próximo de máximos históricos, à manutenção de políticas monetárias ainda 
acomodatícias do ciclo, e a uma retoma do mercado de crédito, num contexto de um maior 
equilíbrio dos balanços das sociedades não financeiras. 
 
Gráfico 1 - Crescimento real do produto, do comércio internacional e do investimento 

 
Fonte: FMI     Fonte: AMECO 

 
Neste contexto, o mercado de trabalho voltou a refletir uma melhoria significativa, com a taxa de 
desemprego a reduzir-se para valores próximos do observado antes da crise: nos EUA a taxa de 
desemprego média situou-se em apenas 4,4% da população ativa, um valor já inferior à 
generalidade das estimativas da taxa de desemprego natural (em torno de 4,5%), e na área do euro 
fixou-se em 9,1%, o valor mais baixo desde 2008. 
 
A inflação aumentou em 2017, em consonância com um hiato do produto mais positivo e com a 
inversão da evolução dos preços das matérias-primas, que acompanharam o maior dinamismo da 
procura global. Ainda assim, a inflação manteve-se em linha com os objetivos dos bancos centrais: 
nos EUA a inflação medida pelo IPC fixou-se em 2,1% (1,3% em 2016) e na área do euro em 1,5% 
(0,2% no ano anterior). 
 
Na área do euro, as finanças públicas também beneficiaram da melhoria da atividade económica, o 
que permitiu acelerar o ritmo de consolidação orçamental: o défice diminuiu pelo quarto ano 
consecutivo, passando de 1,5% do PIB em 2016 para 0,9% em 2017, o que se traduziu numa 
redução da dívida pública para 86,6% do PIB, menos 2,3p.p. do que no ano anterior. Já nos EUA, a 

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

tv
h

 %

Crescimento do PIB

Mundo

EUA

AE

-15

-10

-5

0

5

10

15

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

tv
h

 %

Comércio Internacional e Investimento

Investimento EUA

Investimento AE

Comércio Mundial



 
 

  - 12 - 

política orçamental parece estar a adotar um comportamento pro-cíclico, com o défice a aumentar 
pelo segundo ano consecutivo, fixando-se em 4,6% do PIB, o valor mais elevado desde 2012, e a 
dívida a subir para 107,8% do PIB, uma tendência que se deverá agravar nos próximos anos, com 
a implementação da reforma fiscal aprovada no final do ano. 
 
 

1.1. ECONOMIA PORTUGUESA 
 
A economia portuguesa também beneficiou da melhoria da conjuntura internacional, com o PIB a 
crescer 2,7% (vs 1,6% em 2016), o ritmo de crescimento mais elevado desde 2000, em resultado 
de uma aceleração do investimento e das exportações. 
 
Com efeito, o investimento cresceu 9% em 2017, refletindo uma evolução positiva de todas as suas 
componentes, com destaque para o comportamento sólido do investimento em máquinas e 
equipamento já observado desde meados de 2014 e para a recuperação significativa da construção. 
As exportações cresceram 7,9%, em linha com o observado para as importações, suportadas em 
grande medida pelos serviços, em particular o turismo, mas também por exportações de bens, 
continuando a verificar-se uma tendência de melhoria da quota de mercado das exportações 
portuguesas junto dos principais parceiros comerciais. 
 
Simultaneamente, o consumo privado continuou a crescer a um ritmo próximo de 2%, suportado 
pela melhoria consistente do mercado de trabalho. A taxa de desemprego continuou a descer a um 
ritmo constante, fixando-se em apenas 8,1% da população ativa no último trimestre do ano (face a 
11.1% no final de 2016), em resultado de um crescimento robusto do emprego, a um ritmo 
superior a 3%. 
 
Gráfico 2 – Crescimento económico e mercado de trabalho em Portugal 

 
Fonte: INE     Fonte: Eurostat  

 
A melhoria da atividade económica, e do mercado de trabalho em particular, traduziu-se num 
aumento significativo da receita fiscal e numa redução das prestações sociais, que permitiu 
acelerar a trajetória de consolidação orçamental. Assim, o défice orçamental reduziu-se de 2,0% 
do PIB em 2016 para 0,9% em 2017 (excluindo a operação de capitalização da CGD), com o saldo 
primário a alcançar 3,0% (novamente excluindo a capitalização da CGD), o máximo histórico de 
desde 1992.8 
 
A dívida pública refletiu estes desenvolvimentos, tendo registado uma redução de mais de 4p.p. do 
PIB ao longo do ano, fixando-se em 125,7% do PIB no final de 2017. 
 

                                                 

 

 
8 De acordo com séries longas do Banco de Portugal 1947-1995. 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8
Contributos para o crescimento do PIB

Importações Exportações

Variação de Existências Investimento

Consumo Público Consumo Privado

PIB

8,7%

7,8%

16,4%

10,8%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

21%

24%

27%
Taxa de Desemprego

Área do Euro Portugal

Espanha Itália



 
 

  - 13 - 

Gráfico 3 – Finanças públicas em Portugal 

  
Fonte: INE     Fonte: Banco de Portugal 

 
A melhoria da situação macro-financeira da economia portuguesa foi reconhecida pelas principais 
instituições internacionais, com o Conselho Europeu a fechar, em junho de 2017, o Procedimento 
por Défice Excessivo que estava em aberto contra Portugal desde 2009, após recomendação da 
Comissão Europeia. 
 
Alguns meses mais tarde, duas das principais agências de rating (S&P e Fitch) anunciaram a 
melhoria da notação de crédito de Portugal para um nível de investimento, com uma repercussão 
muito positiva. A última das principais agências de notação financeira a manter Portugal abaixo do 
nível de investimento (a Moody’s) reconheceu, ainda assim, os progressos alcançados, tendo 
melhorado a perspetiva de ‘estável’ para ‘positiva’, sendo expectável que possa decidir melhorar o 
rating no decorrer de 2018. 
 
 

1.2. POLÍTICA MONETÁRIA E MERCADOS FINANCEIROS 
 
A política monetária dos principais bancos centrais registou uma maior divergência em 2017. Por 
um lado, a Reserva Federal norte-americana prosseguiu de forma mais decisiva o ciclo de subida 
de taxas – anunciou três subidas de 25p.b. ao longo do ano, colocando o intervalo para a taxa dos 
fed funds entre 1,25% e 1,5% no final do ano –, em coerência com a situação de pleno emprego já 
observada no mercado de trabalho e a gradual aceleração da inflação. Por outro lado, o BCE 
manteve inalteradas as suas taxas diretoras em mínimos históricos e estendeu o programa de 
aquisição de ativos financeiros (pelo menos até setembro de 2018), ainda que com um volume de 
compras mensais menor – passou de EUR 80 mil milhões para EUR 60 mil milhões em abril de 
2017, e seguidamente para EUR 30 mil milhões a partir de janeiro de 2018. 
 
Neste contexto, não é de estranhar que as taxas de juro de curto prazo tenham registado uma 
evolução díspar, com a USLibor a 3 meses a subir de forma acentuada, de 1,0% no início de 2017 
para quase 1,7% no final do ano, ao passo que a Euribor a 3 meses se manteve praticamente 
inalterada em torno de -0,3%. 
 
A tendência de evolução das taxas de juro de longo prazo foi semelhante, embora menos acentuada 
e mais volátil. Com efeito, no início do ano as taxas de rendibilidade dos títulos a 10 anos registaram 
mesmo uma correção da acentuada subida observada no final de 2016 – que ficara associada a um 
aumento significativo das expectativas inflacionistas após a vitória de Donald Trump nas eleições 
Presidenciais.  
 
Em relação ao mercado cambial, a nota de maior destaque vai para a tendência de depreciação do 
dólar norte-americano, uma evolução de certa forma surpreendente, tendo em consideração o 
alargamento do diferencial de taxas de juros entre os EUA e a área do euro. No entanto, a 
manutenção das taxas de juro de longo prazo e consequente redução da inclinação da curva de 
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rendimentos, são sintomas de alguma incerteza em relação à robustez da recuperação económica 
e ao ritmo de normalização das taxas de juro de curto prazo, o que poderá estar na base do 
comportamento da divisa norte-americana. Em 2017, o euro registou também uma tendência de 
apreciação face à libra, embora de forma menos expressiva do que o verificado no ano anterior 
(sobretudo após a votação do Brexit). 
 
Gráfico 4 – Taxas de juro de longo prazo e taxas de câmbio 

  
Fonte: Bloomberg 

 
A conjuntura económica favorável, acentuada pelo anúncio de saída do PDE e pela recuperação do 
grau de investimento em duas das três principais agências de rating, tiveram um impacto muito 
favorável no prémio de risco da dívida pública portuguesa, que recuou para mínimos desde 2010 
(ver análise mais detalhada na secção 2.2 e caixa 2.3). 
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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 2017, as necessidades líquidas de financiamento do Estado numa ótica de tesouraria 
ascenderam a EUR 9,9 mil milhões, o que representa um aumento de aproximadamente 
EUR 1,7 mil milhões comparativamente a 2016. Este aumento é explicado pelo montante utilizado 
na capitalização da CGD que ascendeu a EUR 2,5 mil milhões de euros. Excluindo este valor, as 
necessidades líquidas de financiamento do Estado em 2017 teriam diminuído aproximadamente 
EUR 0,8 mil milhões face a 2016 (ver Anexo 1). 
 
Como se pode observar no quadro seguinte, as necessidades líquidas de financiamento ficaram 
cerca de EUR 2,5 mil milhões abaixo do previsto inicialmente, uma folga que foi aproveitada para 
amortizar antecipadamente uma parte substancial do empréstimo do FMI, conforme explicado 
abaixo. 
 
Quadro 1 – Resumo das necessidades e fontes de financiamento do Estado em 2017 

 
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 o ano de 2017 contemplava a emissão de um novo benchmark a 10 anos e a 
reabertura de diferentes linhas de OT através de leilão, com o objetivo de fornecer liquidez ao 
longo da curva, antecipando-se um volume de emissões brutas de OT de EUR 15 mil milhões, que 
se veio a concretizar (excluindo operações de troca).  
 
Por outro lado, admitia-se a possibilidade de emissão de novas séries de OTRV, de modo a 
prosseguir a dinamização deste mercado, que se iniciou pela primeira vez em 2016. Tal como no 

(EUR milhões) Prog Fin Execução Diferença

NECESSIDADES BRUTAS DE FINANCIAMENTO 20,338 27,961 7,624

Necessidades líquidas de financiamento 12,432 9,946 -2,486

Défice orçamental do Estado 6,639 4,786 -1,853

Capitalização CGD 2,700 2,500 -200

Aquisição líquida de ativos financeiros do Estado 3,093 2,660 -433

Amortizações de dívida MLP 7,906 18,015 10,110

Amortizações OT (valor desembolsado; excl operação de troca) 6,443 7,718 1,275

Amortizações FMI 1,460 10,013 8,553

Outras amortizações de dívida MLP 2 284 282

FONTES DE FINANCIAMENTO 20,338 27,961 7,624

Utilização de depósitos (excl contas margem) 3,838 423 -3,414

Emissões OT (valor de encaixe; excl operação de troca) 15,000 15,095 95

Emissões OTRV 500 3,500 3,000

Outras emissões de dívida MLP 0 2,329 2,329

Emissões líquidas BT (excluindo títulos detidos pelo FRDP) 0 323 323

Emissões líquidas CA/CTPM 1,000 2,835 1,835

Outros movimentos na Tesouraria Central do Estado 0 3,457 3,457

Saldo de depósitos no final do ano (excl contas-margem) 6,399 9,819 3,420
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ano anterior, a procura do mercado doméstico por estes títulos voltou a revelar-se robusta, o que 
permitiu a abertura de três novas linhas, para um montante total de emissões de EUR 3,5 mil 
milhões, bem acima do plano inicial de EUR 500 milhões. Adicionalmente, as subscrições líquidas 
de CA/CT excederam também as expectativas, superando em mais de EUR 1,8 mil milhões a 
previsão inicial de EUR 1.000 milhões, assim como as emissões de outros instrumentos de médio 
e longo prazo, com um volume de EUR 2,3 mil milhões, decorrente sobretudo de um empréstimo 
concedido pelo BST no âmbito do acordo alcançado sobre um conjunto de operações de derivados 
contratadas entre o BST e algumas empresas públicas. 
 
Esta estratégia permitiu a emissão de títulos de dívida pública de forma regular e previsível 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, não descurando a possibilidade de emissão em outras 
moedas ou formatos. 
 
O IGCP intensificou a promoção da dívida pública portuguesa junto de intermediários financeiros 
e investidores internacionais, continuando a disponibilizar informação objetiva e regular ao 
mercado, com os indicadores económicos e financeiros atualizados, e a realizar inúmeras reuniões 
com investidores finais e agências de rating. O contacto regular com os investidores permitiu 
antever os primeiros sinais de uma renovada confiança na dívida portuguesa ainda no início do 
segundo trimestre do ano, à medida que os bons resultados dos dados macroeconómicos e de 
execução orçamental iam sendo revelados. Estes indicadores transmitiram confiança aos 
investidores internacionais, pelo que a procura por dívida pública portuguesa aumentou em 2017, 
sobretudo a partir de abril, facilitando desse modo a execução do programa de financiamento 
anual. Esta tendência foi reforçada com a saída do Procedimento por Défice Excessivo, em junho, e 
sobretudo com os dois upgrades para nível de investimento por parte das agências S&P (em 
setembro) e Fitch (em dezembro), para os níveis BBB- e BBB, respetivamente. Com a decisão da 
Fitch, as obrigações de dívida pública portuguesa voltariam a integrar alguns dos principais índices 
obrigacionistas de referência, o que se veio a concretizar já em janeiro de 2018, mas teve ainda em 
2017 um impacto positivo na procura da dívida pública em mercado, com a recuperação da base 
mais tradicional de investidores (ver Caixa 2.3). 
 
O programa de compras de ativos do BCE, por seu turno, passou a ter uma menor relevância no 
mercado, uma vez que as compras de títulos de dívida portuguesa diminuíram para cerca de 50% 
do montante mensal disponível de acordo com a chave de capital. De qualquer forma, face à boa 
performance da economia portuguesa, este fator acabou por não ter um impacto negativo sobre a 
procura por dívida portuguesa.  
 
Em 2017, o financiamento de médio e longo prazo em mercado (incluindo operações de troca de 
OT em agosto e dezembro no valor de EUR 3 mil milhões) ficou perto de EUR 21 mil milhões (valor 
nominal), tendo EUR 3 mil milhões (15%) sido emitidos através de operações sindicadas de OT, 
EUR 11 mil milhões (55%) através de leilões de OT (compara com EUR 9,8 mil milhões em 2016) 
e EUR 3,5 mil milhões através de OTRV. Como habitualmente, embora com uma diminuição do 
peso face a 2016, o primeiro trimestre teve um peso superior em relação aos restantes, 31% do 
total emitido, devido principalmente à abertura de um novo título a 10 anos. Nos restantes 
trimestres o montante emitido foi relativamente constante entre EUR 3,5 e EUR 4 mil milhões.  
 
Em relação ao tipo de colocação, voltou a verificar-se um incremento do peso do financiamento 
realizado através de leilões, em contraponto com a diminuição do peso das operações sindicadas, 
uma vez que se realizou apenas a abertura de um novo benchmark a 10 anos. O aumento do peso 
dos leilões no programa de financiamento traduz igualmente uma normalização das condições de 
acesso a mercado e a necessidade de providenciar liquidez nos pontos mais líquidos da curva de 
OT, como são os 5 e os 10 anos. Ao longo de 2017, o IGCP continuou com um padrão regular e 
antecipável de emissões, apontando para a realização de um leilão por mês (exceto nos meses de 
menor atividade, como agosto e dezembro).  
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Gráfico 5 – Colocações de dívida de médio e longo prazo 

 
Fonte: IGCP 

 
A melhoria do rating teve um impacto positivo na quantidade de investidores interessados em OT, 
mas principalmente na qualidade destes investidores, com um aumento do peso de investidores 
real money, nomeadamente: seguradoras, fundos de pensões e gestores de ativos (ver Caixa 2.3). 
Apesar do interesse destes investidores mais tradicionais se situar, tipicamente, na parte mais 
longa da curva, na maior parte do ano a procura continuou a situar-se nos prazos mais líquidos: 5 
e, em particular, 10 anos. Assim, a República optou por orientar a execução do programa de 
financiamento para as preferências percecionadas dos investidores, seguindo as recomendações 
emitidas pelos OEVT.  
 
Gráfico 6 – Evolução das taxas de juro em mercado secundário e principais colocações de 
dívida de médio e longo prazo em mercado primário 

 
Fonte: Bloomberg e IGCP 

 
Assim, apesar da melhoria das condições de mercado verificadas, a maturidade média da dívida 
emitida foi de 7,8 anos, inferior em 1 ano ao concretizado em 2016. A despeito desta diminuição, a 
maturidade média do stock da dívida manteve-se num nível elevado quando comparado com 
outros países europeus, com 8,1 anos (incluindo empréstimos oficiais). A maturidade média da 
dívida excluindo os empréstimos do PAEF baixou ligeiramente, de 6,5 para 6,4 anos. 
 
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 2017, o programa de recompras de dívida realizou-se através de transações bilaterais 
e leilões de recompras, num montante que ascendeu a cerca EUR 11,6 mil milhões, dos quais 
EUR 1,6 mil milhões em recompras de OT e EUR 10 mil milhões no reembolso antecipado do 
empréstimo do FMI, correspondente às tranches a vencer entre abril de 2019 e maio de 2021 (ver 
Caixa 2.1). Estas operações, além de terem proporcionado uma poupança no montante de juros a 
pagar, permitiram também um alisamento do perfil de amortizações. 
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2.2. MERCADO SECUNDÁRIO 
 
As taxas de juro da dívida portuguesa em mercado secundário registaram uma evolução muito 
favorável ao longo de 2017. O início do ano coincidiu com o ponto mais alto das taxas das OT no 
ano, num período ainda dominado por incerteza relativamente à consistência da recuperação 
económica e da execução orçamental. No entanto, à medida que os dados divulgados foram 
excedendo as expectativas, seja no que respeita ao cenário macroeconómico, com o PIB a crescer 
ao ritmo mais elevado em mais de 15 anos, seja em relação à execução orçamental, com a 
confirmação de um défice de apenas 2% do PIB em 2016, mais baixo em mais de 40 anos, o 
mercado começou a exigir um menor prémio de risco e as taxas das OT entraram numa trajetória 
descendente a partir de abril. Esta boa performance da curva portuguesa foi posteriormente 
suportada pela saída do Procedimento por Défice Excessivo em junho e principalmente pelas duas 
subidas de rating por parte das agências S&P e Fitch, para nível de investimento. 
 
Assim, ao longo do ano as taxas da curva portuguesa baixaram de forma significativa e o diferencial 
face aos comparáveis na área do euro também diminuiu assinalavelmente. A taxa de juro no prazo 
de referência a 10 anos, diminuiu de 3,9% no final do ano anterior (e de um pico de 4,25% em 
março), para 1,9% no final de 2017. A tendência foi comum aos diferentes pontos da curva, mas foi 
menos acentuada nas extremidades da curva, tendo-se assistido por isso a uma redução da 
inclinação entre os 2 e os 10 anos e a um ligeiro aumento entre os 10 e os 30 anos. 
 
Gráfico 7 – Evolução de taxas de juro e evolução da curva de OT 

Taxas das OT a 2, 5, 10 e 30 anos Evolução da curva de OT: 2, 5, 10 e 30 anos 

  

Fonte: Bloomberg  

 
O diferencial face à Alemanha no prazo de referência a 10 anos terminou, em 2017, num valor em 
torno da 145p.b., que compara com 350p.b. no final de 2016, ilustrando bem a compressão do 
prémio de risco de Portugal face ao benchmark para a área do euro. Relativamente ao diferencial 
face a Espanha e Itália na mesma maturidade, a tendência foi também de estreitamento em relação 
a 2016. Face a Itália, as OT a 10 anos estreitaram cerca de 200p.b., fixando-se em -10p.b. no final 
de 2017 (ou seja, a taxa Portuguesa a 10 anos fixou-se num nível inferior ao de Itália para o mesmo 
prazo), ao passo que em relação a Espanha se registou igualmente um estreitamento de 200p.b., 
para 35p.b. no final do ano.  
 
No que concerne à liquidez do mercado secundário, após o decréscimo verificado em 2016, 
observou-se um aumento dos volumes médios diários transacionados de OT entre plataformas e 
mercado over-the-counter, no ano de 2017. Este fenómeno foi principalmente evidente na segunda 
parte do ano, com a diminuição do prémio de risco atribuído a Portugal e com a entrada de novos 
investidores, em resultado da classificação de Portugal em grau de investimento pelas agências 
S&P e Fitch como referido anteriormente. 
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Gráfico 8 – Spreads de países da área do euro vs Alemanha e transações de OT em mercado 
secundário 

Spreads vs Alemanha (10 anos) Negociação de OT em mercado secundário 

  
Fonte: Bloomberg Fonte: IGCP 

 
A concentração do fluxo no mercado secundário é ainda significativa, dado que os cinco maiores 
OEVT detiveram em 2017 uma quota de mercado de 53%, tendo decrescido 1p.p. face a 2016. No 
entanto, mantém-se a tendência decrescente iniciada em 2012 quando a concentração atingiu 
73%, encontrando-se cada vez mais próxima dos níveis pré-crise, em torno dos 50%. 
 
No que diz respeito às transações de BT em mercado secundário, as transações médias diárias 
diminuíram de EUR 440 milhões diários em 2016 para EUR 360 milhões em 2017. Em todo o caso, 
as taxas de emissão de BT foram-se reduzindo gradualmente ao longo do ano, tendo o custo médio 
de emissão anual sido pela primeira vez negativo: -0,23% em 2017, o que compara com 0,02% em 
2016. 
 
Em 2017, continuou-se a estratégia de emissão de BT iniciada em 2015, concentrando as emissões 
em apenas seis linhas, abrindo apenas uma nova linha a cada dois 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 2017, o saldo da dívida direta do Estado9 avaliado ao câmbio de final de 
período cifrou-se em EUR 238,3 mil milhões (ver quadro 25, no anexo 5), o que representa um 
aumento de EUR 2,0 mil milhões face ao observado no final de 2016. 
 
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 46,6% para 

                                                 

 

 
9 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. 
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49,0%. Juntando as OTRV e os MTN em euros, o peso relativo da dívida transacionável de médio e 
longo prazo emitida em euros aumentou para 53,0% (face a 49,1% no final de 2016).  
 
O peso dos instrumentos tradicionais de retalho (CA e CT) também voltou a aumentar, ao passar 
de 10,2% para 11,3%, atingindo o valor mais elevado desde 2009. Destaque ainda para o aumento 
do peso de Outros instrumentos não transacionáveis em euros (de 0,5 para 1,5%), decorrente 
sobretudo da contratação de um empréstimo a 15 anos junto do BST, no valor de EUR 2,3 mil 
milhões.10 
 
Em contrapartida, registou-se uma redução do peso dos empréstimos do PAEF (de 28,8 para 
23,9%), em virtude do pagamento antecipado de uma parte substancial do empréstimo do FMI (no 
montante de DSE 11  8,2 mil milhões, o equivalente a EUR 10,0 mil milhões), assim como uma 
redução do peso dos instrumentos de curto prazo (CEDIC e contas-margem) e da dívida 
denominada em moedas não euro, que beneficiou da apreciação do euro (sobretudo face ao dólar 
norte-americano). 
 
Após cobertura de derivados, o saldo da dívida direta do Estado registou um acréscimo mais 
acentuado face a 2016, de EUR 3,7 mil milhões, uma vez que o efeito favorável das coberturas 
cambiais se reduziu, compensando os ganhos cambiais observados nos instrumentos de dívida em 
moedas não euro. 
 
 

Encargos correntes da dívida 
 
Em 2017, os encargos correntes da dívida direta do Estado numa ótica de contabilidade pública 
cifraram-se em EUR 7.123 milhões, denotando uma redução de EUR 256 milhões face ao ano 
anterior, uma evolução favorável que, pela sua magnitude, não tem paralelo no histórico recente 
(ver quadro 26, no anexo 6). 
 
As OT continuaram a ser o instrumento com maior representatividade, atingindo um volume de 
juros de EUR 4.599 milhões, um incremento de EUR 55 milhões face ao ano precedente, explicado 
pelo aumento do saldo deste instrumento nos últimos anos. Este aumento foi compensado por uma 
redução substancial dos juros com os empréstimos obtidos no âmbito do PAEF (em cerca de 
EUR 278 milhões), decorrente das amortizações parciais antecipadas do empréstimo FMI 
concretizadas desde 2015. Destaque ainda para a redução dos juros dos CA em mais de 
EUR 120 milhões, em resultado do final do prémio extraordinário pago nas séries B e C, que esteve 
em vigor entre setembro de 2012 e o final de 2016. 
 
Em 2017, o valor dos juros da dívida direta do Estado numa ótica de Contas Nacionais fixou-se em 
EUR 7.110 milhões, registando uma redução assinalável pelo segundo ano consecutivo (ver quadro 
27, no anexo 6). Com efeito, os juros pagos diminuíram cerca de EUR 255 milhões em 2017 (depois 
de já se terem reduzido em EUR 285 milhões no ano anterior), uma variação explicada pela 
melhoria do efeito preço (redução da taxa de juro implícita). Este efeito favorável foi parcialmente 
compensado por um efeito de sinal contrário decorrente do aumento do stock de dívida, que ainda 
assim foi o menor desde pelo menos 2001, ano em que se iniciou o cálculo desta série histórica 
(ver quadro 28, no anexo 6). 
 
Assim, manteve-se a tendência de redução da taxa de juro implícita, que se fixou num novo mínimo 
histórico de 3,0%, e do rácio dos juros no PIB de 4,0% para 3,7%. 
 

                                                 

 

 
10 Este empréstimo está associado ao acordo estabelecido entre o Estado e o BST sobre um conjunto de operações de 
derivados contratadas entre o BST e algumas empresas públicas. 
11 Cabaz composto por USD, EUR, GBP, JPY, e CNY. 
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Gráfico 9 – Evolução dos juros da dívida direta do Estado 
(ótica de Contas Nacionais) 

 
Fonte: IGCP 
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CAIXA 2.1: AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA DO EMPRÉSTIMO DO FMI 
 
Em 2015, o Estado solicitou a autorização das instituições europeias para amortizar 
antecipadamente 50% do empréstimo do FMI, sem ter de amortizar simultaneamente uma 
parcela proporcional dos restantes empréstimos do PAEF. No início de 2017, a República 
amortizou a última tranche do empréstimo associada a esta autorização, iniciando então 
discussões com vista à obtenção de uma nova autorização. 
 
A segunda autorização foi concedida em junho de 2017, tendo previsto a amortização 
antecipada de todo o montante do empréstimo que excedesse 187,5% da quota de Portugal 
do FMI, correspondente à parcela do empréstimo sobre a qual incidia um prémio adicional 
de 3%,12 cujo saldo ascendia a DSE 7,6 mil milhões. Ainda que esta nova autorização fosse 
válida por um prazo de 30 meses (de resto, como a primeira), a melhoria significativa das 
condições de mercado e a melhor execução orçamental face ao previsto permitiram uma 
antecipação desse calendário. A República amortizou DSE 6,9 mil milhões (equivalente a 
EUR 8,5 mil milhões) referentes a esta segunda autorização ainda em 2017, tendo, 
entretanto, concluído o processo em janeiro de 2018. 
 
Estas operações, permitiram não só suavizar o perfil de amortizações dos próximos anos, 
como reduzir substancialmente o custo médio da dívida pública, contribuindo para reduzir 
o risco de refinanciamento e para melhorar a perceção dos investidores relativamente ao 
risco de crédito de Portugal. 
 
Quadro 2 – Amortizações antecipadas do empréstimo do FMI 

 
Fonte: Bloomberg e cálculos IGCP. 
 
Como se pode verificar, o custo do empréstimo do FMI era em todas as circunstâncias muito 
superior ao custo teórico de emitir uma OT com maturidade equivalente. Num exercício 
teórico, a substituição desta parcela do empréstimo do FMI por OT com maturidade 
equivalente teria resultado numa poupança de juros acumulados (entre a data de recompra 
e a data de maturidade original do empréstimo) de aproximadamente EUR 2,4 mil milhões. 
 
No entanto, o IGCP tem adotado uma estratégia prudente de suavização atempada do perfil 
de amortizações, pelo que a maturidade média das emissões de dívida de MLP tem sido 
superior à maturidade média das tranches amortizadas do empréstimo do FMI. Assim, na 
prática, a substituição desta parcela do empréstimo do FMI por outra dívida de MLP (tendo 
em conta as emissões de OT e OTRV concretizadas nos doze meses anteriores à respetiva 
recompra) redundou numa poupança acumulada de juros de aproximadamente EUR 1,1 mil 
milhões, ainda assim uma poupança significativa, sobretudo tendo em conta a redução do 
risco de refinanciamento decorrente da extensão de maturidade implícita neste exercício. 

  

                                                 

 

 
12 O custo base do empréstimo do FMI corresponde à taxa DSE acrescida de um prémio de 1%. No entanto, a este valor 
acresce um prémio adicional de 3% sobre o montante do empréstimo que exceda 187,5% da quota do país devedor. 

Montante

(DSE milhões) Empréstimo Asset Swap

Mar2015 5,108 1.74 4.31% 3.59% 0.26%

Jun2015 1,471 2.58 4.58% 3.83% 0.82%

Fev2016 1,583 2.35 4.28% 3.44% 0.49%

Nov2016 1,621 1.99 5.03% 3.54% 0.73%

Dez2016 356 2.22 4.70% 2.94% 0.66%

Fev2017 1,332 2.24 4.94% 3.27% 0.61%

1ª autorização 11,471

Jul2017 2,926 2.40 5.12% 3.69% 0.21%

Out2017 837 2.58 5.28% 3.64% -0.14%

Nov2017 2,300 2.95 5.08% 3.41% 0.15%

Dez2017 838 3.32 5.41% 3.69% 0.07%

Jan2018 708 3.34 5.81% 4.11% 0.07%

2ª autorização 19,079

iDSE+400pb

iDSE+400pb

% dívida amortizada antecipadamente = 50%

% dívida amortizada antecipadamente = 83%

Data 
Vida média 

(anos)

Taxa de juro (DSE) Taxa equivalente 

(EUR)

Taxa OT equivalente 

(EUR)
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CAIXA 2.2: OS NOVOS CERTIFICADOS DO TESOURO POUPANÇA CRESCIMENTO (CTPC) 
 
Em outubro de 2017, o IGCP lançou um novo instrumento de dívida pública, designado por 
Certificado do Tesouro Poupança Crescimento (CTPC), destinado a promover a poupança de 
médio prazo das famílias. O lançamento deste novo produto visou minorar o desalinhamento 
existente entre a remuneração oferecida pelos Certificados do Tesouro Poupança Mais 
(CTPM) face a formas de financiamento de mercado alternativas para maturidades análogas. 
Este novo produto de poupança alargou a maturidade final, face aos CTPM, para um prazo 
de 7 anos e, também, a aplicação do prémio indexado ao crescimento do PIB real a todos os 
anos a partir do 2º ano. Estas alterações permitiram reduzir as taxas nos prazos mais curtos, 
mantendo ainda assim uma remuneração final competitiva e mais alinhada com o custo de 
financiamento das OT.  
 
Os CTPC são emitidos com um prazo de 7 anos e uma taxa fixa garantida na data de 
subscrição. As taxas de remuneração brutas fixadas para as subscrições efetuadas a partir de 
30 de outubro de 2017, e garantidas até à sua amortização, são as seguintes:  
 

 
 
A esta taxa acrescerá, a partir do 2º ano, um prémio correspondente a 40% do crescimento 
médio real do PIB, se este for positivo. À semelhança dos CTPM, mas contrariamente aos CA, 
os CTPC vencem juros anualmente, não há lugar a capitalização de juros, e apenas poderão 
ser resgatados decorrido um ano após a data de subscrição. Na data de reembolso, é 
assegurado a totalidade do capital investido.   
 
No curto prazo, os CTPC continuam a oferecer um prémio relativamente elevado face à curva 
das OT, o que se justifica tendo em conta a necessidade de manter a atratividade dos 
produtos de aforro. Para prazos superiores, a remuneração dependerá do comportamento 
da economia. Num cenário extremo de a economia não crescer nos 6 anos subsequentes, a 
remuneração dos CTPC aproxima-se da curva das OT, passando mesmo a oferecer uma 
remuneração inferior nos últimos 2 anos. Em cenários mais plausíveis (com o crescimento a 
situar-se entre a média histórica desde 1996 de 1,16% e o máximo de 3%), o perfil de 
remuneração do CTPC manter-se-á sempre acima da curva das OT, mas mais alinhado com a 
remuneração dos CA do que os anteriores CTPM.  
 
Gráfico 10 – TIR dos CTPC comparada com TIR dos CA e taxas OT em setembro de 2017 

 
Fonte: Bloomberg e cálculos IGCP. 
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CAIXA 2.3: EVOLUÇÃO RECENTE DO RATING E IMPACTO NO MERCADO SECUNDÁRIO 
 
O ano de 2017 ficou marcado pelo regresso de Portugal à categoria de grau de investimento 
(Investment Grade) por parte de duas das três principais agências de rating, o que foi um 
sinal claro de que as melhorias do desempenho macroeconómico, da consolidação 
orçamental e da dinâmica da dívida pública foram reconhecidas internacionalmente. 
 
A 15 de setembro de 2017 a agência de rating S&P subiu a classificação da República 
Portuguesa para BBB-, primeiro nível da categoria de grau de investimento, o que provocou 
uma diminuição do spread das taxas das OT em relação às taxas alemãs, espanholas e 
italianas de cerca de 40p.b., como se pode verificar no gráfico em baixo. Mais tarde, a 15 de 
dezembro de 2017, confirmando o bom momento de Portugal, a agência Fitch subiu o rating 
da República em dois níveis para o grau de BBB. Nessa ocasião, o impacto nos mercados foi 
menor, uma vez que se tratava de um evento mais aguardado. 
 
Gráfico 11 – Spread de Portugal vs Espanha, Itália e Alemanha nas obrigações a 10 anos 

 
Fonte: Bloomberg 

 
No entanto, esta segunda subida foi muito importante, pois os títulos de dívida pública 
portuguesa passaram a fazer parte de índices de dívida soberana seguidos por uma larga 
comunidade de investidores a nível mundial, aumentando assim a base de investidores das 
OT de forma assinalável, consequência direta do regresso ao nível de grau de investimento. 
 
Quadro 3 – Regras de inclusão nos principais índices obrigacionistas 

Índice Rating mínimo Regra O que falta? 
 

Bloomberg Barclays Global Agg Index BBB-/Baa3 Ponto médio Fitch/Moody’s/S&P Incluído em jan-18  

BarCap Euro Govt Index BBB-/Baa3 Ponto médio Fitch/Moody’s/S&P Incluído em jan-18  

BoAML Global Broad Index BBB-/Baa3 Média Fitch/Moody’s/S&P Incluído em jan-18  

iBoxx BBB-/Baa3 Média Fitch/Moody’s/S&P Incluído em jan-18  

JPMorgan EMU IG & GBI Broad IG BBB-/Baa3 Mínimo Fitch/Moody’s/S&P Upgrade Moody’s  

Citi World Govt Index A-/A3 Melhor Moody’s/S&P 
3 notches S&P  

(ou 4 notches Moody’s) 
 

Fonte: Nomura 

 
A melhoria do rating permitiu não só aumentar a quantidade de investidores em dívida 
portuguesa, como também a qualidade desses investidores. Com efeito, a grande maioria dos 
investidores que estavam impedidos de comprar Portugal antes da subida do rating eram 
seguradoras, fundos de pensões e gestores de ativos, instituições que agora estão a regressar 
ao mercado Português. Investidores mais especulativos, como hedge funds estão agora a dar 
lugar a investidores mais conservadores, sendo este o percurso normal, que era esperado 
pelo facto do país regressar ao grau de investimento. 
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CAIXA 2.4: TAXA DE JURO IMPLÍCITA DA DÍVIDA DIRETA DO ESTADO: UMA PERSPETIVA 

DA EVOLUÇÃO RECENTE 
 
A taxa de juro implícita no saldo vivo da dívida direta do Estado tem vindo a reduzir-se de 
forma consistente nos últimos anos, tendo alcançado um novo mínimo histórico de 3,0% em 
2017, cerca de 1,1% abaixo do pico observado em 2011. 
 
Esta evolução refletiu inicialmente a redução do peso das OT, por contrapartida da entrada 
dos empréstimos do PAEF com um custo de financiamento relativamente mais baixo, a par 
da redução significativa dos custos da dívida de curto prazo (BT) a partir de 2013. 
 
Nos últimos dois anos, no entanto, a redução esteve mais centrada na própria redução da 
taxa de juro implícita das OT, que beneficiou do vencimento de OT com taxas de juro 
relativamente elevadas (um movimento particularmente notório em 2016, com a 
amortização da OT 5,65% fev 2016 e da OT 4,2% out 2016), por contrapartida de novas 
emissões com taxas relativamente mais reduzidas.  
 
Simultaneamente, esta tendência foi suportada pela redução da taxa de juro implícita dos 
empréstimos associados ao PAEF, decorrente sobretudo das amortizações antecipadas do 
empréstimo do FMI (ver Caixa 2.1), bem como pela redução do custo dos CA/CT, em 
resultado da alteração das taxas para as subscrições de CTPM efetuadas a partir de fevereiro 
de 2015 e do final do prémio extraordinário pago no caso das séries B e C entre setembro de 
2012 e o final de 2016. 
 
Quadro 4 – Taxa de juro implícita da dívida direta do Estado por instrumento 

 
Fonte: IGCP. 
 
A trajetória de descida da taxa de juro implícita deverá manter-se nos próximos anos, tendo 
em conta a comparação entre as taxas atualmente observadas no mercado secundário e o 
custo das OT que vencem até 2023, quase todas acima de 4%. 
 
 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

OT 4.3% 4.5% 4.4% 4.6% 4.7% 4.4% 4.0% 3.9%

BT 1.3% 4.3% 4.1% 2.4% 1.2% 0.2% 0.0% -0.1%

CA/CT 2.4% 2.9% 3.1% 3.4% 3.5% 3.6% 3.3% 2.8%

PAEF - 2.8% 3.1% 2.8% 3.0% 2.9% 2.8% 2.5%

Total 3.5% 4.1% 3.9% 3.6% 3.6% 3.4% 3.2% 3.0%
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3. GESTÃO DA CARTEIRA E LIMITES DE RISCO 
 

3.1. GESTÃO DA CARTEIRA DE DERIVADOS DO ESTADO 
 
Ao longo de 2017 foram efetuados vários reembolsos antecipados do empréstimo do FMI, o que 
motivou uma redução significativa da carteira de derivados do Estado. O total em dívida ao FMI 
diminuiu de DSE 12,8 mil milhões no final de 2016 para apenas 4,6 mil milhões no final de 2017, 
com a respetiva cobertura cambial a aproximar-se de 100%. 
 
Quadro 5 – Empréstimo do FMI  

(DSE milhões) 
Empréstimo FMI Cobertura cambial 

Total em dívida Componente EUR Restantes moedas Capital Juros 

31/dez/16 12.802,5 3.881,9 8.920,6 100,0% 65,9% 

31/mar/17 11.471,0 3.495,1 7.975,9 99,0% 77,2% 

30/jun/17 10.660,7 3.381,2 7.279,5 99,0% 78,5% 

30/set/17 8.545,3 2.760,4 5.784,9 98,7% 84,5% 

31/dez/17 4.570,6 1.488,4 3.082,2 98,6% 92,5% 

Fonte: IGCP 

 
Continuaram também a ser executadas operações de rollover das coberturas existentes, associadas 
ao empréstimo do FMI e a obrigações emitidas em moeda estrangeira. 
 
Neste contexto, ao longo do ano foram executadas 270 operações de derivados de taxa de câmbio, 
com um valor nocional de EUR 12,8 mil milhões. Estas operações incluem o cancelamento de 10 
cross-currency swaps, com um valor contratual de EUR 1,9 mil milhões. 
 
Quadro 6 – Transações de instrumentos derivados financeiros em 2017 

(EUR milhões) 
Valor Contratual Nº Operações 

CCIRS 
Swaps/ 

forwards 
Opções Total CCIRS 

Swaps/ 
forwards 

Opções Total 

USD 1.437,3 6.441,9 493,5 8.372,8 6 71 43 120 

GBP 241,7 602,1 0,0 843,8 2 23 0 25 

JPY 220,5 836,8 0,0 1.057,2 2 30 0 32 

CNH 0,0 2.520,5 0,0 2.520,5 0 93 0 93 

Total 1.899,5 10.401,3 493,5 12.794,3 10 217 43 270 

Fonte: IGCP 

 
O valor de mercado da carteira de instrumentos financeiros sobre taxa de câmbio reduziu-se ao 
longo de 2017 sobretudo devido ao cancelamento de coberturas do empréstimo do FMI (em 2017 
foram efetuados pagamentos antecipados ao FMI no valor de EUR 8,6 mil milhões) e à valorização 
do euro. 
 
A 1 de fevereiro de 2017 entrou em vigor o Decreto-Lei n.º 86-D/2016, de 30 de dezembro, que 
tem por objeto a transferência, para o município de Lisboa, da posição contratual detida pelo 
Estado no contrato de concessão de serviço público celebrado pela Carris e da totalidade das ações 
representativas do capital social da empresa. Através da alínea e) do artigo 6.º deste Decreto-Lei, 
o Estado assumiu as responsabilidades decorrentes de contratos de derivados financeiros 
assinados pela Carris até 30 de dezembro de 2016. No final de 2017 apenas um derivado assinado 
pela empresa permanecia vivo, apresentando um valor de mercado de EUR -5,4 milhões.  
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Quadro 7 – Variação da carteira de instrumentos financeiros derivados  

(EUR milhões) 
Valor de Mercado 

CF período Resultado 
dez-16 dez-17 

Taxa de juro -80,2 -91,3 59,3 48,2 

IRS 109,3 51,4 59,3 1,4 

Swaptions -189,5 -142,7 0,0 46,8 

Taxa de câmbio 2.186,1 527,6 278,8 -1.379,6 

CCIRS 2.060,8 517,4 187,6 -1.355,8 

Swaps / forwards 125,3 10,2 91,3 -23,8 

Opções 0,0 0,0 -0,1 0,0 

Outros -17,1 -5,4 -11,5 0,1 

CARRIS -17,1 -5,4 -11,5 0,1 

Total 2.106,0 430,9 326,6 -1.331,3 
Fonte: IGCP 

 
O resultado negativo de EUR 1,4 mil milhões obtido com os cross-currency swaps reflete sobretudo 
a valorização do euro, sendo compensado por um ganho cambial equivalente nos instrumentos de 
dívida subjacentes. A título ilustrativo, apresentam-se na tabela seguinte os ganhos cambiais 
obtidos com o capital em dívida do empréstimo do FMI e das obrigações emitidas em USD e NOK, 
cuja cobertura cambial tem sido assegurada principalmente por aqueles instrumentos derivados. 
 
Quadro 8 – Ganho cambial com instrumentos subjacentes aos cross-currency swaps 

(EUR milhões) Maturidade Dívida a 31/dez/17 
Ganho cambial face a 

31/dez/16 

Empréstimo FMI 24/abr/24 5.427,4 887,6 

Obrigação USD 15/out/24 3.743,1 523,5 

Obrigação NOK 07/out/19 87,4 7,2 

Total 
 9.257,9 1.418,2 

Fonte: IGCP 

 
No que diz respeito ao risco de taxa de juro, o IGCP optou por manter o prazo médio e a duração 
da carteira decorrentes das operações de financiamento (maioritariamente a taxa fixa), não tendo 
sido contratada nenhuma operação de derivado de taxa de juro. 
 
 

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 (EPR – Empresas Públicas Reclassificadas). 
 
Em abril de 2017 o Estado Português chegou a acordo com o Banco Santander Totta para pôr fim 
aos litígios judiciais resultantes dos contratos de swap celebrados com as empresas públicas, 
incluindo o Metropolitano de Lisboa e o Metro do Porto. O acordo alcançado determinou o 
pagamento dos cupões suspensos a partir de 2013, assegurando a validade dos contratos. 
 
Considerando que as EPR estão impedidas de obter financiamento em mercado, não têm sido 
contratados novos instrumentos financeiros derivados de cobertura de risco. Ao longo de 2017 
atingiram a maturidade três instrumentos: um swap de taxa de juro simples da Transtejo em 
fevereiro com um valor contratual de EUR 27,5 milhões; as opções incluídas nas obrigações 
convertíveis da Parpública em setembro, com um valor contratual de EUR 885 milhões; e um swap 
do Metropolitano de Lisboa em dezembro, com um valor contratual de EUR 1,5 milhões. 
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As obrigações convertíveis da Parpública tinham a opção de serem convertidas pelos investidores 
em ações da GALP Energia, SGPS, S.A. e atingiram a maturidade com um valor residual de 0, uma 
vez que o preço das ações se encontrava inferior ao preço de conversão. O IGCP procurou de forma 
ativa alternativas para a mitigação do risco desta operação (e possível refinanciamento), tendo 
optado por manter a estrutura inalterada face à perspetiva de evolução do preço das ações 
subjacentes (que se veio a confirmar). 
 
Por sua vez, o instrumento financeiro derivado do Metropolitano de Lisboa correspondia, na 
prática, a um swap de taxa de juro simples uma vez que a opcionalidade se encontrava muito out-
of-the-money. O seu valor de mercado no final do trimestre anterior era já muito reduzido devido 
à aproximação da maturidade. 
 
Neste contexto, existiam 23 instrumentos derivados nas carteiras das EPR no final de 2017, com 
um valor de mercado negativo próximo de EUR 1.153,3 milhões de euros e um valor contratual de 
EUR 1.289,8 milhões. 
 
Quadro 9 – Carteira de derivados financeiros das EPR 

(EUR milhões) 
Nº 

derivados 
Valor 

contratual 
MtM 2017 MtM 2016 CF 2017 Resultado 

Metropolitano de Lisboa 16 674.0 -540.1 -702.6 -118.7 43.8 

Metro do Porto 4 200.5 -445.9 -519.0 -70.9 2.1 

Parpública 3 415.2 -167.3 -236.8 -20.9 48.6 

Transtejo - - 0.0 -0.7 -0.7 0.0 

Total 23 1,289.8 -1,153.3 -1,459.1 -211.2 94.6 

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

 
O valor de mercado desta carteira melhorou cerca de EUR 305,8 milhões ao longo do ano, o que é 
explicado pelo pagamento de cash flow equivalentes a cerca de EUR 211,2 milhões e por um 
resultado líquido favorável de EUR 94,6 milhões. 
 
O resultado favorável deve-se sobretudo à redução do valor das opções de conversão das 
obrigações da Parpública em ações da Galp, com um resultado de EUR 44,1 milhões (justificado 
pela redução do valor temporal das opções), e pelas operações do tipo receiver swaptions do 
Metropolitano de Lisboa, que geraram um resultado de EUR 37,2 milhões derivado do aumento 
das taxas de juro na zona euro. 
 
 

3.3. GESTÃO DA TESOURARIA 
 
Durante o ano de 2017 manteve-se como objetivo garantir a máxima liquidez 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. 
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Gráfico 12 – Evolução do saldo de depósitos da Tesouraria Central do Estado  

 
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). Em 2017, o custo absoluto de manutenção da posição de tesouraria 
aumentou de acordo com as duas primeiras metodologias, em resultado do aumento do saldo 
médio de tesouraria, um efeito que foi parcialmente compensado pela redução do custo de 
financiamento da dívida.  
 
Quadro 10 – Estimativa do custo da posição de tesouraria 

 
Fonte: IGCP 

 
Como instrumento de gestão de tesouraria, foram também privilegiadas recompras bilaterais de 
Obrigações do Tesouro e foram executados vários pagamentos antecipados ao FMI, conforme 
apresentado na tabela seguinte. O IGCP interveio ainda no mercado de OT, com o objetivo de 
minimizar episódios de volatilidade no mercado secundário. 
 
Quadro 11 – Recompras realizadas em 2017 

(EUR milhões) 1T17 2T17 3T17 4T17 Total 2017 

Obrigações do Tesouro (1) 1.212,7 240,1 1.836,9 1.039,0 4.328,6 

Empréstimo FMI 1.702,9 988.0 2.561,6 4.760,1 10.012,5 

Outros 54,0 54,0 100,0 54,0 262,0 

Total 2.969,6 1.282,1 4.498,5 5.853,1 14.603,2 
(1) Inclui operações de troca. 
Fonte: IGCP 
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Banca comercial Banco de Portugal

 (EUR milhões) 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Saldo médio de depósitos 13,856 12,378 14,439 13,856 12,378 14,439 13,856 12,378 14,439

Custo de financiamento da dívida/financiamento (%) 3.4% 3.2% 3.0% 1.6% 1.5% 1.4% 0.1% 0.0% -0.2%

Custo médio do financiamento do saldo de Tesouraria 479 394 433 223 181 197 8 3 -33

Juros recebidos de aplicações de Tesouraria -13 -4 -4 -13 -4 -4 -13 -4 -4

Custo líquido do saldo de Tesouraria 465 391 429 210 178 194 -5 -1 -37

Em % do saldo médio de depósitos 3.4% 3.2% 3.0% 1.5% 1.4% 1.3% 0.0% 0.0% -0.3%

Em % do saldo médio da dívida direta do Estado 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

Em % do PIB 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

(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.

(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 2.3).

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



 
 

  - 30 - 

Ainda no primeiro semestre do ano foram concluídos todos os pagamentos antecipados do 
empréstimo do FMI permitidos pela primeira autorização concedida pelas instituições europeias 
a Portugal (no valor de DSE 11.471 milhões).  
 
No segundo trimestre foi concedida uma segunda autorização, no valor de DSE 7.608,3 milhões, 
permitindo continuar o programa de reembolsos antecipados do empréstimo. No final do ano, o 
valor em dívida situava-se em DSE 4,6 mil milhões, o que corresponde a cerca de 20% do valor 
inicial do empréstimo.  
 
Gráfico 13 – Pagamentos antecipados ao FMI 

 
Fonte: IGCP 

 
 

3.4. INDICADORES DE CUSTO 
 
Em 31 de dezembro de 2017, o valor de mercado da dívida direta do Estado 13  era de 
EUR 269.556 milhões, refletindo um prémio de 12% em relação ao seu valor nominal. O cupão 
médio da carteira diminuiu em 2017, para 2,96%, enquanto a yield média diminuiu para 1,39%. O 
prazo médio de amortização da dívida diminuiu ligeiramente para 8,11 anos. 
 

                                                 

 

 
13 Em relação à carteira total usada como referência em relatórios de anos anteriores, a dívida direta do Estado (compatível 
com a definição reportada no Boletim Mensal do IGCP e com a carteira considerada para efeitos dos indicadores de risco 
reportados trimestralmente ao ESDM – Economic and Financial Committee's Sub-Committee on EU Sovereign Debt Markets) 
não inclui as aplicações de tesouraria e inclui o numerário recebido nas contas-margem associadas a derivados financeiros 
e os títulos emitidos para entrega como colateral. 
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Quadro 12 – Indicadores14 de custo em fim de ano 

(EUR milhões) 2015 2016 2017 

Saldo vivo (1) 223.918 233.895 237.515 

Cupão Médio 3,33% 3,08% 2,96% 

Yield Média 1,76% 1,79% 1,39% 

Prazo Médio Amortização (anos) 8,79 8,32 8,11 

Valor Mercado 255.725 260.747 269.556 

Prémio (incl. Juro Corrido) 12,7% 9,9% 12,0% 
(1) Valor nominal da dívida total após cobertura de derivados. Valor difere do reportado no quadro 25, uma 
vez que nesse caso os BT são avaliados ao valor descontado. 
Fonte: IGCP 
 

Custo marked-to-market 
 
Manteve-se em 2017 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 Ajustada15 foi, em 
2017, de 6,10 por cento. No mesmo período, para a carteira de referência (benchmark) foi calculado 
um custo de 6,14 por cento, resultando num diferencial de custo favorável à carteira de 4,7 pontos 
base. 
 
Em 2017 não foram contratadas 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 2018 para a previsão das necessidades de 
financiamento, a posição da carteira no final de 2017, spreads de financiamento constantes e o 

conjunto de cenários simulados16 para a dinâmica da curva das taxas de juro sem risco (swap), o 
valor esperado dos encargos com a carteira para 2018 (apurados numa base de Contas Nacionais) 

                                                 

 

 
14 O cupão médio é calculado anualizando o juro corrido entre os dois últimos dias úteis do ano dividido pelo outstanding 
para o último dia útil. O indicador prémio resulta de subtrair a unidade ao valor de mercado sem juro corrido dividido pelo 
outstanding. 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 outstanding. 
15 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. 
16 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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é de EUR 6.935 milhões e existirá uma probabilidade de apenas 5 por cento de esse valor vir a 
exceder EUR 7.236 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 302 milhões. Por comparação com o 
PIB, a probabilidade de, em 2018, 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 0,16p.p. é inferior a 5 por cento. 
 

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 por cento, 40 por cento e 50 por cento. No final de 2017, 
a carteira ajustada apresentava o perfil de refinanciamento representado na figura seguinte, 
cumprindo integralmente estes limites. 
 
Gráfico 14 – Perfil de refinanciamento da Carteira no final de 2017 

 
Fonte: IGCP 

 

Risco de taxa de juro 
 
A duração modificada17 da carteira de dívida total e ajustada situava-se no final de 2017 em 5,46 e 
5,98, respetivamente. Durante o ano de 2017, a duração da carteira ajustada foi sempre superior 
ao limite mínimo estabelecido de 4,0. 
 
No final de 2017, 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. 
 

                                                 

 

 
17 A duração modificada mede a elasticidade do valor de mercado da carteira à variação das taxas de mercado. 
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Gráfico 15 – Perfil de refixing no final de 2017 

 
Fonte: IGCP 

 

Risco de taxa de câmbio 
 
No final de 2017, a exposição cambial primária (não incluindo operações de cobertura) 
representava 3,85 por cento do total da carteira de dívida ajustada, valor largamente inferior ao 
limite de 20 por cento 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 a exposição cambial líquida era de 0.07% (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 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 2017, 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 2017, a 
exposição correspondia a 0,19% do valor da carteira, ou seja, aquele limite estava ocupado em 
6,41%.  
 
Quadro 13 – Indicadores de risco em fim de ano 

(EUR milhões) 2014 2015 2016 2017 

Exposição Cambial Primária (% carteira justada) 12,50% 9,85%  8,26% 3,85% 

Exposição Cambial Líquida (% carteira justada) 3,60% 0,16% 0,00% 0,07% 

Duração Carteira Total (anos) 5,24 5,34  5,71 5,46 

Duração Carteira Ajustada (anos) 5,67 5,87  6,26 5,98 
Fonte: IGCP 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1: NECESSIDADES E FONTES DE FINANCIAMENTO EM 2017 

 
Quadro 14 – Necessidades e fontes de financiamento do Estado numa ótica de 
contabilidade orçamental pública 

 (EUR milhões) 2016 2017 

1. NECESSIDADES LÍQUIDAS DE FINANCIAMENTO  7.718 10.380 

Défice orçamental 6.132 4.786 

Aquisição líquida de ativos financeiros (exceto privatizações) 2.128 5.160 

Dotação para FRDP -542 - 

Transferência de saldo de gerência da ADSE (1) - 434 

      

2. AMORTIZAÇÕES E ANULAÇÕES (Dívida Fundada) 38.472 44.981 

Certificados de Aforro + Certificados do Tesouro 778 1.762 

Dívida de curto prazo em euros 22.326 22.439 

Dívida de médio e longo prazo em euros 11.047 11.070 

Dívida em moedas não euro 4.647 10.013 

Fluxos de capital de swaps (líq.) -326 -302 

      

3. NECESSIDADES BRUTAS DE FINANCIAMENTO (1. + 2.) 46.190 55.361 

      

4. FONTES DE FINANCIAMENTO 52.976 55.925 

Saldo de financiamento de Orçamentos anteriores 4.090 6.777 

Emissões de dívida relativas ao Orçamento do ano 48.886 49.148 

Emissões de dívida no Período Complementar 0 0 

      

5. SALDO DE FINANCIAMENTO PARA EXERCÍCIOS SEGUINTES (4. - 3.) (2) 6.777 564 

p.m. 6. Discrepância estatística  -9 0 

     

p.m. EMISSÕES DE DÍVIDA NO ANO CIVIL (Dívida Fundada) 48.886 49.288 

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

Relativas ao Orçamento do ano 48.886 49.288 

     
(1) Em 2017, com a passagem da ADSE de Serviço Integrado (SI) para Serviço e Fundo Autónomo (SFA), o Estado 
transferiu o saldo de gerência desta entidade (EUR 434 milhões) para os SFA. Uma vez que estes saldos estão 
depositados na Tesouraria Central do Estado, esta transferência não tem implicações numa ótica de tesouraria. 
(2) 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 

 
Fonte: Ministério das Finanças. 
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Quadro 15 – Necessidades e fontes de financiamento do Estado numa ótica de 
tesouraria 

(EUR milhões) 2016 2017 

NECESSIDADES BRUTAS DE FINANCIAMENTO  22.456 27.961 

Défice orçamental do Estado 6.132 4.786 

Aquisição líquida de ativos financeiros do Estado (exceto privatizações) 2.128 5.160 

Amortizações OT (excl operação de troca) 9.362 7.718 

Amortizações FMI 4.496 10.013 

Outras amortizações de dívida MLP 338 284 

FONTES DE FINANCIAMENTO 22.456 27.961 

Utilização de depósitos (excl contas margem) -3.633 423 

Emissões OT (excl operação de troca) 15.645 15.095 

Emissões OTRV 3.450 3.500 

Outras emissões de dívida MLP 1.766 2.329 

Emissões líquidas BT (excl títulos detidos pelo FRDP) 113 323 

Emissões líquidas CA/CTPM 3.455 2.835 

Outros movimentos na Tesouraria Central do Estado (excl contas-margem) 1.660 3.457 

Saldo de depósitos no final do ano (excl contas-margem) 10.237 9.819 

Saldo de contas-margem no final do ano 2.108 528 

Saldo total de depósitos no final do ano 12.345 10.347 

Fonte: IGCP. 
 

  



 
 

  - 36 - 

ANEXO 2: COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO EM 2017 
 
Quadro 16 – Composição do financiamento 

(EUR milhões) Emissão Amortização Líquido 

DÍVIDA EURO 49.288 35.273 14.015 

  CA - Certificados de Aforro 540 1.521 -981 

  CT - Certificados do Tesouro 3.993 241 3.752 

  CEDIC - Certificados Especiais de Dívida Pública CP 3.971 5.195 -1.224 

  CEDIM - Certificados Especiais de Dívida Pública MLP 622 29 593 

  BT - Bilhetes do Tesouro 15.458 15.136 323 

  OT - taxa fixa 18.144 10.756 7.387 

  OTRV 3.500 0 3.500 

  FEEF 0 0 0 

  MEEF 0 0 0 

  Outra dívida de curto prazo 528 2.108 -1.580 

  Outra dívida de médio e longo prazo 2.531 286 2.246 

DÍVIDA NÃO EURO 0 10.013 -10.013 

  FMI 0 10.013 -10.013 

  Outra Dívida 0 0 0 

FLUXOS DE CAPITAL DE SWAPS (LÍQ.)   -302 302 

TOTAL 49.288 44.983 4.305 

Fonte: Ministério das Finanças. 
 
 
 
Quadro 17 – Emissões de OT via sindicato 

Data Emissão 
Valor nominal 
(EUR milhões) 

Taxa de 
emissão 

Spread vs 
benchmark(1) 

(pb) 

Mid swap spread 
(pb) 

11-jan-17 OT 4,125% Abr 2027 3.000 4,23% 389,0 352,0 

(1) Bund      
Fonte: IGCP 
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Quadro 18 – 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 

08-02-17 OT 2.2% OCT 2022 630 35 2,75% 252,6 pb 

08-02-17 OT 5.65% FEB 2024 550 86 3,67% 327,4 pb 

08-03-17 OT 4.8% JUN 2020 500 8 1,22% 121,6 pb 

08-03-17 OT 2.875% JUL 2026 612 39 3,95% 322,0 pb 

12-04-17 OT 2.2% OCT 2022 625 43 2,17% 198,0 pb 

12-04-17 OT 2.875% OCT 2025 625 96 3,30% 274,6 pb 

10-05-17 OT 2.2% OCT 2022 618 77 1,83% 154,0 pb 

10-05-17 OT 4.125% APR 2027 632 100 3,39% 255,0 pb 

14-06-17 OT 2.2% OCT 2022 500 70 1,20% 101,9 pb 

14-06-17 OT 4.125% APR 2027 750 31 2,85% 211,5 pb 

12-07-17 OT 4.125% APR 2027 685 87 3,09% 216,3 pb 

12-07-17 OT 4.1% FEB 2045 315 44 3,98% 239,2 pb 

13-09-17 OT 4.125% APR 2027 850 90 2,79% 199,4 pb 

11-10-17 OT 2.2% OCT 2022 500 20 0,92% 66,7 pb 

11-10-17 OT 4.125% APR 2027 750 117 2,33% 148,4 pb 

08-11-17 OT 4.125% APR 2027 1.250 0 1,94% 119,9 pb 

TOTAL  10.392 942 2,56% 196,9 pb 

Fonte: IGCP 

 
 
 
Quadro 19 – Ofertas de troca de OT 

Data Título Posição 
Exchange 

offer 
YTM 

Valor nominal 
(EUR milhões) 

Saldo pós 
transação 

 (EUR milhões) 

30-ago-17 OT 4,45% jun 2018 Compra -0,33% 427 6.642 

30-ago-17 OT 4,75% jun 2019 Compra 0,01% 401 9.637 

30-ago-17 OT 4,80% jun 2020 Compra 0,16% 908 10.336 

     1.736  

30-ago-17 OT 2,2% out 2022 Emissão 1,15% 1.793 8.972 

    
  1.793  

06-dez-17 OT 4,75% jun 2019 Compra -0,33% 716 8.921 

06-dez-17 OT 4,80% jun 2020 Compra 0,01% 323 10.012 

     1.736  

06-dez-17 OT 2,2% out 2022 Emissão 0,44% 715 10.207 

06-dez-17 OT 4,125% abr 2027 Emissão 1,81% 324 8.666 

    1.039  

Fonte: IGCP 
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Quadro 20 – Recompras de OT 

Recompras de OT 
Valor nominal 
(EUR milhões) 

OT 4,35% out 2017 361 

OT 4,45% jun 2018 1.091 

OT 4,75% jun 2019 101 

Total 1.554 

Fonte: IGCP 

 
Quadro 21 – 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 

18-01-17 BT 21 JUL 2017 350 35 -0,09% 14,8 pb 

18-01-17 BT 19 JAN 2018 1.400 264 -0,05% 5,3 pb 

15-02-17 BT 19 MAY 2017 250 29 -0,22% 10,7 pb 

15-02-17 BT 19 JAN 2018 1.000 0 -0,10% 2,7 pb 

15-03-17 BT 22 SEP 2017 250 0 -0,16% 7,9 pb 

15-03-17 BT 16 MAR 2018 1.000 56 -0,11% -0,1 pb 

19-04-17 BT 21 JUL 2017 300 35 -0,27% 6,6 pb 

19-04-17 BT 16 MAR 2018 950 0 -0,13% 1,2 pb 

17-05-17 BT 17 NOV 2017 500 83 -0,21% 4,3 pb 

17-05-17 BT 18 MAY 2018 1.000 267 -0,15% -2,3 pb 

21-06-17 BT 22 SEP 2017 250 0 -0,34% -0,8 pb 

21-06-17 BT 18 MAY 2018 1.000 47 -0,26% -8,7 pb 

19-07-17 BT 19 JAN 2018 500 0 -0,29% -1,7 pb 

19-07-17 BT 20 JUL 2018 1.250 23 -0,26% -10,7 pb 

16-08-17 BT 17 NOV 2017 250 0 -0,35% -1,9 pb 

16-08-17 BT 20 JUL 2018 750 108 -0,29% -11,7 pb 

20-09-17 BT 16 MAR 2018 500 25 -0,36% -8,8 pb 

20-09-17 BT 21 SEP 2018 1.250 118 -0,35% -16,8 pb 

18-10-17 BT 19 JAN 2018 300 2 -0,39% -6,0 pb 

18-10-17 BT 21 SEP 2018 950 125 -0,33% -13,0 pb 

15-11-17 BT 18 MAY 2018 400 7 -0,40% -12,6 pb 

15-11-17 BT 16 NOV 2018 1.100 70 -0,35% -15,7 pb 

TOTAL  15.500 1.294 -0,23% -4,62 pb 
 

 

Fonte: IGCP 

 
Quadro 22 – CEDIC/CEDIM em 2016 e 2017 

 
Fonte: IGCP 

  

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

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

CEDIC

Emissões 15,317                  688              0.16             5,7 meses 14,338                       454              0.11             3.9 meses

Recompras 862                         72                 0.26             5,1 meses 511                              69                 0.19             4.5 meses

Saldo final de ano 5,195                    3,969                         

CEDIM

Emissões 0.3                           2                    0.39             4,3 anos 622                              15                 1.33             5.7 anos

Recompras - -                -                - 1                                    1                    7.97             4 anos

Saldo final de ano 82                           675                             

2016 2017
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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 mesmo, nomeadamente no que se refere aos níveis de volatilidade. 
 
Destacam-se a performance em 2017 dos seguintes participantes no mercado de OT e BT 
respetivamente: 
 
Quadro 23 – OEVT com melhor desempenho em 2017 

1 Novo Banco, S.A. 

2 J.P. Morgan Securities PLC 

3 Barclays Bank 

4 Société Générale 

5 Crédit Agricole 
Fonte: IGCP 

 
 
Quadro 24 – EBT com melhor desempenho em 2017 

1 Novo Banco, S.A. 

2 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 

3 Société Générale 

4 Caixa Geral de Depósitos, SA 

5 Banco Santander 
Fonte: IGCP 
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ANEXO 4: DISTRIBUIÇÃO DAS EMISSÕES SINDICADAS DE OT 
 
Em 2017, a República Portuguesa colocou EUR 3 mil milhões de OT através de uma operação 
sindicada. Nesta operação, cerca de 90% do montante final foi colocado em investidores não 
residentes, destacando-se os investidores de França, Itália e Espanha (com cerca de 35% da 
distribuição), a presença relevante de investidores do Reino Unido (26%), mas também da 
Alemanha, Áustria e Suíça e também da Escandinávia (com 12% e 8% de alocação 
respetivamente). É ainda de sublinhar a forte participação de investidores real money, com 
especial enfoque nos Gestores de Ativos, e nas Seguradoras e Fundos de Pensões, que 
habitualmente garantem uma maior estabilidade dos preços em mercado secundário. 
 
Gráfico 16 – Emissão sindicada de OT em 2017 

 
Novo Benchmark a 10 anos (OT 4,125% abr 2027) 

 

Por geografia do investidor Por perfil do investidor 

  

Fonte: IGCP 
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ANEXO 5: QUADRO DE MOVIMENTO DA DÍVIDA DIRETA DO ESTADO 
 
Quadro 25 – 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-16 Estrutura Emissões Amortizações Outros 31-dez-17 Estrutura

1. Dívida denominada em euros (excl. PAEF) 163,963 69.4% 63,955 50,141 -409 177,368 74.4%

 Transacionável 131,258 55.6% 39,436 28,410 -611 141,673 59.5%

   BT (valor descontado) 15,136 6.4% 17,792 17,470 0 15,458 6.5%

   OT 110,076 46.6% 18,144 10,756 -631 116,832 49.0%

   OTRV 3,450 1.5% 3,500 0 0 6,950 2.9%

   Outras obrigações 51 0.0% 0 0 0 51 0.0%

   MTN 2,536 1.1% 0 184 22 2,374 1.0%

   Obrigações de retalho 9 0.0% 0 0 -2 8 0.0%

 Não Transacionável 32,705 13.8% 24,519 21,731 202 35,695 15.0%

   Certificados de Aforro 12,922 5.5% 540 1,521 0 11,941 5.0%

         Valor de aquisição  8,626 3.7% 363 1,321 0 7,668 3.2%

         Juros capitalizados 4,296 1.8% 177 200 0 4,273 1.8%

Certificados do Tesouro 11,281 4.8% 3,994 241 0 15,033 6.3%

   CEDIC 5,195 2.2% 14,435 15,660 0 3,969 1.7%

   CEDIM 82 0.0% 622 29 0 675 0.3%

   Contas margem 2,108 0.9% 1,689 3,269 0 528 0.2%

   Outros 1,117 0.5% 3,239 1,010 202 3,548 1.5%

2. Dívida denominada em moedas não euro (excl. PAEF) 4,364 1.8% 0 0 -524 3,840 1.6%

 Transacionável 4,364 1.8% 0 0 -524 3,840 1.6%

   Outras obrigações 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%

   MTN 4,364 1.8% 0 0 -524 3,840 1.6%

 Não Transacionável 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%

3. PAEF 67,956 28.8% 0 10,013 -888 57,056 23.9%

FEEF 27,328 11.6% 0 0 0 27,328 11.5%

MEEF 24,300 10.3% 0 0 0 24,300 10.2%

FMI 16,327 6.9% 0 10,013 -888 5,427 2.3%

4. Dívida total (1.+ 2.+3.) 236,283 100.0% 63,955 60,154 -1,820 238,263 100.0%

5. Efeito cambial de cobertura de derivados (líquido) -2,362 -687

6. Dívida total após cobertura de derivados (4.+ 5.) 233,921 237,576

Janeiro - Dezembro 2017
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ANEXO 6: CUSTO DA DÍVIDA DIRETA DO ESTADO 
 
Quadro 26 – 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. 
Fonte: IGCP. 
 
 
 
Quadro 27 – Juros da dívida direta do Estado 
(ótica de Contas Nacionais; EUR milhões)* 

 
Nota: ao contrário da Contabilidade Pública, que adota uma base de caixa, a ótica das Contas Nacionais considera os 
juros numa base de especialização de exercícios.  
Fonte: IGCP. 
 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Juros da dívida pública 4,991 6,032 7,020 6,924 7,017 7,038 7,282 7,034

Bilhetes do Tesouro 175 583 572 505 381 99 9 2

Obrigações do Tesouro 4,229 4,672 4,656 4,198 3,964 4,087 4,544 4,599

Empréstimos PAEF 0 113 1,080 1,704 2,009 2,119 1,846 1,567

Certif icados de Aforro e do Tesouro 392 375 303 328 379 562 791 669

Outros 195 289 409 189 284 171 92 197

Outros encargos (*) 26 263 115 87 81 67 101 93

Empréstimos PAEF (**) 0 236 91 56 19 2 16 11

Outros 26 27 24 31 63 65 85 82

Total de encargos pagos 5,018 6,295 7,135 7,010 7,098 7,105 7,383 7,127

Juros recebidos de aplicações financeiras -48 -259 -285 -169 -126 -13 -4 -4

Juros e outros encargos líquidos 4,970 6,036 6,850 6,841 6,972 7,092 7,379 7,123

(EUR milhões) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Juros da dívida pública

Bilhetes do Tesouro 234 679 621 444 214 35 5 -14

Obrigações do Tesouro 4,278 4,721 4,368 4,316 4,362 4,361 4,315 4,384

Empréstimos PAEF 0 500 1,552 1,881 2,262 2,215 1,942 1,574

Certif icados de Aforro e do Tesouro 395 418 365 400 518 690 742 715

Outros 131 328 235 175 281 352 364 454

Total de juros pagos 5,038 6,646 7,141 7,218 7,637 7,654 7,369 7,113

Juros recebidos de aplicações financeiras -48 -261 -284 -167 -125 -13 -3 -4

Juros e outros encargos líquidos 4,991 6,386 6,856 7,050 7,512 7,641 7,366 7,110
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Quadro 28 – 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 163,657 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 -576 -24

2017 237,273 7,113 3.0% -255 190 -434 -11

Juros pagos** 

(contabilidade 

nacional)

Contribuições para a variação dos juros 


