
     

  

 

Programa de Financiamento de 2020 

Linhas de Atuação para o 2º Trimestre 

 

 

1. Covid-19: Novas Necessidade de Financiamento 

 

Em resposta ao acréscimo de financiamento necessário para 2020, causado pela pandemia 

do Covid-19, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) irá ajustar o 

programa de financiamento de 2020. 

No decorrer do ano, o IGCP irá aumentar o montante de emissão de Obrigações do Tesouro 

(OT) procedendo ao acréscimo de 250 milhões de euros por leilão, ao mesmo tempo que irá 

acelerar a execução do programa de financiamento de médio e longo prazo.  

Em 2020, o financiamento líquido resultante da emissão de Bilhetes de Tesouro (BT) 

registará um acréscimo de 1,3 mil milhões de euros (projeção inicial) para 3,1 mil milhões de 

euros 

O IGCP atualizará o programa financiamento sempre que tal se justifique em função dos 

desenvolvimentos.   

 

2. Emissão de Obrigações do Tesouro (OT)  

No próximo trimestre, o IGCP prevê emissões de OT através da combinação de sindicatos e 

leilões, sendo esperadas colocações de 1.250 a 1.500 milhões de euros por leilão. 

 

Os leilões de OT terão a participação dos Operadores Especializados de Valores do Tesouro 

(OEVT) e Operadores de Mercado Primário (OMP) e poderão ser realizados à 2ª ou 4ª 

quartas-feiras de cada mês após anúncio do montante indicativo e linhas de OT a reabrir até 

três dias úteis antes da respetiva data de leilão. 
  



     

  

 

3. Emissão de Bilhetes do Tesouro (BT) 

O calendário de leilões de BT a realizar no 2.º trimestre é o seguinte: 
  

Instrumento Operações 
Data 

indicativa 
Montante indicativo 

EUR milhões 

BT17JUL2020 Reabertura (3 meses) 
15-Abr-20 1000-1250 

BT19MAR2021 Reabertura (11 meses) 

BT20NOV2020 Lançamento (6 meses) 
20-Mai-20 1500-1750 

BT21MAI2021 Lançamento (12 meses) 

BT18SET2020 Reabertura (3 meses) 
17-Jun-20 1000-1250 

BT21MAI2021 Reabertura (11 meses) 

 

4. O IGCP acompanhará ativamente a evolução das condições de mercado, podendo 

introduzir ajustamentos às presentes linhas de atuação. 

  
 

 

 

IGCP, 31 de março de 2020 

 


