
 
 

 

 
 
 
 

Versão 
VersãoVV                  

6421454367744958005734787462354327290498547563443573
6354542576125423467876590867634865445787682357458974
3573635454257612542346787659086763486544578768235745
8974370398356378356458005734787462354327290498547563
4435736354542576125423467876590867634865445787682357
4589743703983563783564214543677449580057347874623543
2729049854756344357363545425761254234678765908676348
6544578768235745897437039835637835642145436774495800
7876590867634865445787682357458974370398356378356421
4543677449580057347874623543272904985475634435736354
5425761254234678765908676348654457876823574589743703
9835637835642145436774495800573478746235432729049854
7563443573635454257612542346787659086763486544578768
2357458974370398356378356421454367744958005734787462
3543272904985475634435736354542576125423467876590867
6348654457876823574589743703983563783564214543677449
5800573478746235432729049854756344357363545425761254
2346787659086763486544578768235745897437039835637835
6421454367744958005734787462354327290498547563443573
6354542576125423467876590867634865445787682357458974
3703983563783564214543677449580057347874623543272904
9854756344357363545425761254234865445787682357458974
3703983563783564214543677449580057347874623543272904

7        
0573478987746290498529049854759049854756344347563443

 
 

RELATÓRIO 
DE 

GOVERNO SOCIETÁRIO  2018 
 



 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versão aprovada em reunião do conselho de administração de 17 de setembro de 2021 
 
 
 
 
 

  



 

2 

 

      
ÍNDICE 

 

 

NOTA DE SÍNTESE ...................................................................................... 3 

1  MISSÃO, OBJETIVOS e POLITICAS ....................................................... 4 

2 - ESTRUTURA DE CAPITAL. ÓRGÃOS SOCIAIS. ...................................... 16 

3 - ORGANIZAÇÃO INTERNA ..................................................................... 29 

4  TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS E OUTRAS ...................... 45 

5 - SUSTENTABILIDADE ........................................................................... 48 

6 - ANEXOS ............................................................................................... 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

3 

 

NOTA DE SÍNTESE 

O bom governo societário é um instrumento essencial ao desempenho eficiente da missão 

das empresas e à promoção da confiança da globalidade das suas partes interessadas. 

A definição de obrigações e responsabilidades neste âmbito, e o seu cumprimento, 

constituem-se, assim, em veículos potenciadores de níveis acrescidos de eficácia no 

cumprimento do objeto social das empresas e de sedimentação da confiança dos acionistas, 

dos trabalhadores, dos reguladores e do público em geral na qualidade da sua administração 

e fiscalização e no seu desenvolvimento sustentado. 

Neste Relatório, tendo por referência, nomeadamente, o estabelecido nos artigos 43º a 54º 

do RJSPE1, indicam-se os aspetos principais do enquadramento institucional e organizacional 

do IGCP e das práticas de bom governo que o integram, identificando o que essencialmente 

caracteriza o contexto em que a Agência prossegue a missão de gestão integrada da 

tesouraria, do financiamento e da dívida pública direta do Estado, em cumprimento do 

previsto na lei e nos respetivos estatutos2. 

 

  

                                                 
1 Regime jurídico do setor público empresarial (aprovado pelo Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de outubro). 
2 Aprovados pelo Decreto-Lei n.º 200/2012, de 27 de agosto (cfr, Declaração de Retificação n.º 56/2012, publicada 

no Diário da República, I série, n.º 192, de 3 de outubro de 2012). 
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1  MISSÃO, OBJETIVOS E POLÍTICAS 
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1.1. Missão 

1.1.1. - A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública  IGCP, E.P.E. (IGCP, E.P.E.) 

é uma pessoa coletiva de direito público com natureza empresarial que tem por objeto a 

gestão, de forma integrada, da tesouraria, do financiamento e da dívida pública direta do 

Estado, nesta se integrando a dívida das entidades do setor público empresarial cujo 

financiamento seja assegurado através do Orçamento do Estado.  

Coordena outrossim o financiamento dos fundos e serviços dotados de autonomia 

administrativa e financeira. 

Acessoriamente ao seu objeto principal, o IGCP, E.P.E. pode ainda desenvolver: 

 Atividades de consultadoria e assistência técnicas; 

 Gestão de dívida de entidades do setor público administrativo; 

 Gestão de ativos de entidades do setor público administrativo constituídos por 

títulos de dívida pública;  

1.1.2.  Valores orientadores da missão 

O IGCP, E.P.E. prossegue a sua missão em obediência aos princípios de rigor e eficiência 

impostos pelo Regime Geral de Emissão e Gestão da Dívida Pública Direta do Estado (Lei nº 

7/98, de 3 de fevereiro), assegurando, em cada ano, a satisfação das necessidades de 

financiamento do Estado em função de cinco princípios estruturantes da sua ação: 

 Minimização de custos diretos e indiretos numa perspetiva de longo prazo; 

 Garantia de uma distribuição equilibrada de custos pelos vários orçamentos 

anuais; 

 Prevenção de excessiva concentração temporal de amortizações; 

 Não exposição a riscos excessivos; e 

 Promoção de um equilibrado e eficiente funcionamento dos mercados financeiros.  
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1.1.3. - Nos termos dos respetivos estatutos3, compete, essencialmente, ao IGCP, E.P.E.: 

 Propor ao Governo as orientações a prosseguir no financiamento e na gestão das 

disponibilidades da tesouraria do Estado, incluindo o financiamento das entidades 

do setor público empresarial cujo financiamento seja assegurado através do 

Orçamento do Estado, tendo em conta este orçamento, as condições dos mercados 

e as necessidades de tesouraria. 

 Propor ao Governo as orientações a que deve subordinar-se a gestão da dívida 

pública direta do Estado, nela se incluindo a dívida das entidades do setor público 

empresarial acima indicadas. 

 Assegurar, em conjunção com a gestão da dívida pública direta do Estado, a 

gestão das disponibilidades da tesouraria do Estado e realizar as aplicações 

financeiras necessárias para o efeito. 

 Gerir as operações de derivados financeiros das entidades do setor público 

empresarial cuja gestão ativa de dívida seja cometida ao IGCP, E.P.E. 

 Assegurar a centralização e o controlo dos movimentos dos fundos do Tesouro, 

bem como a respetiva contabilização. 

 Promover a unidade da tesouraria do Estado. 

 Gerir e controlar o sistema de cobranças do Estado e o sistema de contas correntes 

do Tesouro. 

 Prestar serviços bancários a entidades da administração direta e indireta do 

Estado, sem prejuízo das competências próprias da segurança social, bem como 

a entidades do setor público empresarial. 

 Intervir nos assuntos respeitantes ao funcionamento do mercado financeiro, no 

que respeita ao mercado de títulos de dívida pública. 

 Velar pela aplicação das leis e seu cumprimento, em tudo o que se referir à 

constituição da dívida pública direta e respetiva gestão. 

 Acompanhar as operações de dívida pública direta e executar toda a tramitação 

inerente ao respetivo processamento. 

 Prestar apoio, nos termos da lei, às Regiões Autónomas na organização de 

emissões de dívida pública regional e no acompanhamento da respetiva gestão, 

com vista a minimizar custos e riscos e a coordenar as operações de 

endividamento regional com a dívida pública direta do Estado. 

  

                                                 
3 Aprovados pelo Decreto-Lei n.º 200/2012, de 27 de agosto e retificados pela Declaração de Retificação n.º 56/2012, 

publicada no Diário da República, I série, n.º 192, de 3 de outubro de 2012. Nota-se que, tendo sido aprovados 
por Decreto-Lei, os estatutos do IGCP são alterados por diploma de igual força jurídica ou superior. 
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No exercício de tais competências, o IGCP, E.P.E: 

 Negoceia, em nome do Estado e em obediência às orientações do membro do 

Governo responsável pela área das finanças, os empréstimos e as operações 

financeiras de gestão da dívida pública direta do Estado, incluindo a dívida das 

entidades do setor público empresarial cujo financiamento seja assegurado pelo 

Orçamento do Estado, e contrata, por qualquer das formas admitidas na lei para 

o efeito, esses empréstimos e operações; 

 Procede à aplicação das disponibilidades da tesouraria do Estado; 

 Planeia e acompanha os fluxos de tesouraria, assegura a adequada gestão de 

fundos e o relacionamento com o Banco de Portugal; 

 Realiza as operações relacionadas com recebimentos, pagamentos e 

transferências de fundos, e desenvolve e implementa as infraestruturas 

informáticas e os sistemas de informação de suporte à gestão da tesouraria do 

Estado; 

 Assegura as relações financeiras com a União Europeia, regista e controla as 

comparticipações no âmbito dos fundos da União Europeia; 

 Define e gere o sistema contabilístico-financeiro, a centralização e tratamento da 

informação sobre registos contabilísticos e a auditoria sobre as operações, os 

processos internos e os registos; 

 Assegura as representações internacionais decorrentes do seu objeto e as que lhe 

forem atribuídas; 

 Submete anualmente à tutela o plano de financiamento do Estado; 

 Define as modalidades de dívida pública, em conformidade com o previsto no 

Orçamento do Estado, no plano de financiamento anual do Estado e na demais 

legislação aplicável; 

 Aprecia previamente as operações de financiamento de montante superior ao 

limite que for anualmente fixado no decreto-lei de execução orçamental, 

nomeadamente empréstimos, a realizar pelos serviços e fundos dotados de 

autonomia administrativa e financeira; 

 Publicita o calendário dos leilões de instrumentos de dívida pública e as respetivas 

condições, bem como define as condições de aceitação das propostas, 

nomeadamente no que diz respeito às taxas de juro ou de rendimento dos títulos; 

 Realiza os leilões de instrumentos de dívida pública, selecionando as propostas 

mais adequadas aos objetivos de gestão da dívida pública, nomeadamente no que 

diz respeito a taxas de juro ou de rendimento dos títulos; 

 Intervém no mercado da dívida pública, designadamente, comprando e ou 

vendendo títulos, à vista ou a prazo, por conta do Estado ou de fundos sob a sua 
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gestão, quando tal se afigura conveniente para a prossecução dos objetivos de 

gestão da dívida pública direta do Estado; 

 Assessora o membro do Governo responsável pela área das finanças em todas as 

matérias relacionadas com a sua missão; 

 Pronuncia-se previamente sobre as condições das operações financeiras a avalizar 

pelo Estado. 

Com a entrada em vigor do RJSPE4, o IGCP, E.P.E. passou a intervir no procedimento de 

controlo do endividamento das entidades dele integrantes e assumiu a competência para gerir 

as carteiras de derivados financeiros das empresas públicas reclassificadas5 (cfr. artigos 29.º 

e 72.º do referido regime). 

  

                                                 
4 Na versão introduzida pela Leis n.º 75-A/2014, de 30 de setembro e 42/2016, de 28 de dezembro. Cfr., ainda, 

Despacho n.º 4663-A/2014, de 4 de março de 2014, da Secretária de Estado do Tesouro, publicado no Diário da 
República, II série, n.º 63, de 31 de março e Decreto Regulamentar n.º 1/2014, de 10 de fevereiro. 

5 Empresas públicas reclassificadas são empresas que, por força dos critérios constantes do Sistema Europeu de 
Contas Nacionais e Regionais (SEC 2010) transitam - - para o setor das 
Administrações Públicas. De entre tais critérios destacam-se (i) o critério de controlo das empresas pelas 
Administrações Públicas e (ii) a ponderação da natureza das suas receitas (designadamente no que respeita à 
aferição da sua mercantilidade). 
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1.2. Objetivos 
 

Os objetivos gerais do IGCP, E.P.E. no exercício de 2018 continuam a decorrer da grelha das 

metas assinaladas para o triénio de 1 de outubro de 2014 a 1 de outubro de 2017 apresentada 

pelos atuais titulares do seu conselho de administração aquando do início do respetivo 

mandato. 

Com efeito, todos os administradores permaneceram em funções para lá de 1 de outubro de 

2017 por não terem sido designados novos titulares para o órgão de administração da 

Agência.6   

Assim, por referência a cada uma das Áreas de Missão do IGCP, E.P.E., identificam-se como 

principais objetivos: 

1.2.1. - Gestão do Financiamento do Estado 

(i) Assegurar a satisfação das necessidades de financiamento do Estado de acordo 

com o estabelecido no Documento de Estratégia Orçamental e eventuais 

ajustamentos subsequentes. 

(ii)  

 Gestão ativa e eficiente do perfil de amortizações da carteira de dívida pública 

do Estado (vg, desconcentração temporal das amortizações; realização de 

operações de recompra de dívida pública; exchange offers); 

 Diversificação de fontes de financiamento; 

 Aprofundamento da estratégia de pré-financiamento, prevenindo a necessidade 

de aceder a mercado em períodos indesejáveis de turbulência e instabilidade; 

 Utilização de instrumentos internos/domésticos de financiamento. 

(iii) Manutenção dum nível de cash buffer/almofada financeira em cerca de 50% das 

necessidades brutas de financiamento do Estado estimadas para o ano seguinte, 

enquanto instrumento de incentivo à confiança dos investidores e de prevenção 

de níveis indesejáveis de pressão no acesso a market funding. 

(iv) Continuação/consolidação duma estratégia de diversificação geográfica e da base 

de investidores em dívida pública portuguesa.  

(v) Acompanhamento permanente da evolução da procura de títulos de dívida 

soberana, assegurando uma estratégia de funding centrada na procura dos 

investidores. 

                                                 
6  Com exceção da vogal, Dra. Eduarda Vicente, que cessou funções no IGCP em 27 de agosto de 2018. 
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(vi) Promoção ativa do regresso da dívida pública portuguesa à notação financeira de 

investimento e da sua reentrada nos principais índices de dívida soberana. 

(vii) Preservação de níveis adequados de liquidez e salvaguarda do funcionamento 

eficiente dos mercados primário e secundário. 

(viii) Reintegração dum benchmark como referência de gestão da carteira de dívida 

pública.  

(ix) Manutenção duma otimização de perfil de maturidade e custo da carteira de dívida 

do Estado, através de operações de recompra e de operações de troca.  

1.2.2. - Gestão da Tesouraria do Estado 

(i) Promoção da unidade da tesouraria do Estado 

(ii) Gestão das disponibilidades de tesouraria em função de linhas orientadoras 

(guidelines) com definição de limites máximos de exposição e em vista de redução 

de risco de crédito e de liquidez. 

(iii) Definição dum modelo de avaliação de resultados alcançados ao nível da gestão 

das disponibilidades de tesouraria. 

(iv) Aplicação de um modelo de gestão da tesouraria tendente aos seguintes objetivos: 

 Continuação da generalização do Documento Único de Cobrança (DUC) 

enquanto instrumento de minimização do prazo médio dos recebimentos; 

 Acompanhamento de todas as evoluções tecnológicas de que sejam objeto os 

sistemas de compensação europeus nos quais o IGCP, E.P.E. está integrado, 

nomeadamente no que respeita aos mecanismos de uniformização dos 

instrumentos de pagamento na zona EURO; manter o incentivo ao uso de 

transferências bancárias (meios de pagamento eletrónicos), em detrimento da 

utilização do cheque; 

 Maior articulação entre recebimentos e pagamentos, em vista da obtenção de 

ganhos financeiros e/ou da redução de custos de financiamento;  

 Auxiliar, via melhoria dos sistemas de pagamentos e de recebimentos, um 

acompanhamento mais rigoroso da execução orçamental, em vista dum grau 

acrescido de fiabilidade das previsões de tesouraria e de racionalidade das 

disponibilidades de gestão da tesouraria do Estado; 

 Racionalização da gestão global dos fundos públicos, minimizando a 

necessidade de recurso à emissão de dívida pela maximização da utilização dos 

recursos disponíveis em cada momento  sem prejuízo do cumprimento do 

objetivo definido para a almofada financeira, o que impõe manter a estratégia 

de centralização de disponibilidades na Tesouraria Central do Estado, 
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preservando a tendência verificada nos últimos anos para uma evolução 

positiva dos valores à ordem e das aplicações residentes na IGCP, E.P.E. 
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1.2.3. - Intervenção no Setor Público Empresarial 

(i) Agir sobre a carteira de dívida das empresas públicas reclassificadas e integradas 

no setor das administrações públicas nos termos do Sistema Europeu de Contas 

Nacionais e Regionais (SEC), bem como sobre as carteiras de dívida de empresas 

públicas reconhecidas como carteiras de dívida pública em cumprimento das 

regras de compilação de dívida na ótica de Maastricht, em função duma ótica de 

consolidação dessas dívidas com a dívida pública direta do Estado.  

(ii) Gerir o risco e custo da carteira de derivados das Entidades Públicas 

Reclassificadas (EPR) de acordo com um modelo de gestão consolidada em que a 

contratação de operações de derivados é exclusivamente efetuada pela IGCP, 

E.P.E. (agindo por mandato das empresas públicas) assegurando-se a cobertura 

de todo o portfólio público de responsabilidades do Estado e das EPR. 

 

1.3. Políticas 7 

1.3.1.- Em 2018 a interação com investidores evidenciou a manutenção da confiança na dívida 

pública portuguesa face ao comportamento favorável e consistente dos dados 

macroeconómicos e orçamentais. 

O aumento da procura de títulos de dívida portuguesa foi reforçado com nova melhoria das 

notações de risco de crédito. O upgrade, em outubro,  para o 

nível de Baa3 permitiu que a República Portuguesa ascendesse à classificação de nível de 

investimento pelas três principais agências de rating (Moody´s, Standard & Poor s e Fitch).8  

Em consequência, não só aumentou a procura, como cresceu o interesse dos investidores de 

mais qualidade. 

Seguradoras, fundos de pensões e gestores de ativos, antes limitados na compra de títulos 

portugueses vistas as notações de rating, iniciaram em 2018 o regresso ao mercado 

português, ocupando gradualmente as posições antes dominadas por investidores mais 

especulativos (caso dos hedge funds).      

Com as condições de acesso ao mercado a permanecerem numa rota de evolução favorável9, 

as necessidades líquidas de financiamento fixadas em EUR 7.3 mil milhões foram satisfeitas 

                                                 
7 Para informação mais detalhada, consultar o Relatório Anual de Gestão da Tesouraria do Estado e da Dívida Pública 

de 2018, disponível no site do IGCP, E.P.E.: https://www.igcp.pt/pt/menu-lateral/publicacoes/relatorio-anual/.  
8 O regresso de Portugal em 2018 à categoria de investment grade pelas 3 principais agências de rating (que já não 

sucedia desde 2011) sinalizou o reconhecimento internacional das melhorias registadas no desempenho 
macroeconómico, na consolidação orçamental e na dinâmica da dívida pública. 

9 A taxa de juro implícita da dívida manteve a trajetória descendente alcançando em 2018 o mínimo histórico de 
2,8%. 



 

13 

 

por emissões concentradas no prazo de 10 anos, mantendo-se, porém, uma presença 

relevante na maturidade de referência de 5 anos e respondendo à procura por prazos mais 

longos com uma emissão de 15 anos10. 

O financiamento de médio e longo prazo em mercado cifrou-se em cerca de EUR 19 mil 

milhões (valor nominal), representado predominantemente por OT. 11 12 

Manteve-se a regularidade nas emissões de BT, que atingiram o valor total (aproximado) de 

EUR 16, 1 mil milhões.  

No mercado doméstico, permaneceu a dinâmica das subscrições de produtos aforro, tendo o 

valor global atingido EUR 3 mil milhões13, neste cômputo se integrando o instrumento lançado 

em outubro de 2017 destinado a promover a poupança de médio prazo das famílias  os 

Certificados do Tesouro Poupança Crescimento (CTPC)..14  15 

 

1.3.2.-A Agência prosseguiu em 2018 na estratégia de desenvolvimento e consolidação dos 

contatos com a base de investidores em dívida pública portuguesa. 

Manteve-se, como instrumento determinante de sucesso na execução do programa de 

financiamento, a regularidade e previsibilidade da emissão de dívida ao longo do ano, 

providenciando liquidez às linhas de OT, reduzindo volatilidade na proximidade das janelas 

de emissão, aproveitando a procura crescente dos investidores por títulos de dívida pública 

portuguesa e facilitando a execução do programa de compras de ativos do Eurosistema para 

Portugal.16 17 

                                                 
10 No final do ano, a maturidade média do stock da dívida permaneceu em 7,8 anos.  
11 As OTRV representaram apenas EUR 1 000 milhões (as Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável foram 

criadas no final de 2015 pela Resolução do Conselho de Ministros nº 86/2015, publicada no Diário da República, I 
série, nº 193, de 2 de outubro). 

12 Ver formas de representação de dívida pública e montantes de emissão autorizados para 2018 em Resolução do 
Conselho de Ministros nº 3/2018, publicada no Diário da República, I série, nº 5, de 8 de janeiro. 

13 Valor bruto. O valor descontado de amortizações ocorridas em 2018 cifra-se em EUR 1,3 mil milhões. 
14 Cfr. Resolução do Conselho de Ministros nº 157-D/2017, publicada no Diário da República, I série, 1º suplemento, 

de 27 de outubro.  
15 Concomitantemente com o lançamento dos CTPC suspenderam-se novas subscrições do instrumento criado com 

finalidade análoga em 2013 (os Certificados do Tesouro Poupança Mais - CTPM).  
16 Em causa o Public Sector Asset Purchase Programme (PSPP), um dos 4 programas de compra de ativos que 

constituem o Programa de Compra de Ativos do Eurosistema (a saber, para lá do PSPP, o Programa de Aquisição 
de Instrumentos de Dívida Titularizada, o Programa de Aquisição de Obrigações Hipotecárias e o Programa de 
Aquisição de Títulos de Dívida de Empresas). 

   O PSPP - instituído pela Decisão (UE) 2015/774 do Banco Central Europeu (BCE) de 4.03.2015, alterada pela 
Decisão (UE) 2017/100, do BCE, de 11.1.2017- prevê que cada banco central nacional compre títulos de dívida de 
emitentes públicos da sua própria jurisdição em função da tabela de repartição para a subscrição do capital do BCE.   

17 À estratégia de compra de ativos iniciada pelo BCE em 2015 subjaz o entendimento de que a compra maciça de 
obrigações soberanas facilita o acesso aos financiamentos úteis para a expansão da atividade económica uma vez 
que favorece a redução das taxas de juros reais e incentiva os bancos comerciais a conceder mais créditos. Trata-
se, pois, da conhecida estratégia de apoio ao investimento e consumo contribuindo para o retorno a taxas de 
inflação a valores próximos mas abaixo de 2%. 
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Continuou-se igualmente a estratégia de promoção junto de intermediários financeiros e 

investidores internacionais, realizando inúmeras reuniões com investidores finais e agências 

de rating, e facultando regularmente informação objetiva e completa. 

O aconselhamento e contato regular com os operadores especializados de mercado (OEVT e 

EBT) foram, como habitual, uma constante ao longo de 2018.18  

1.3.3.-Permaneceu em 2018 a estratégia de alisamento do perfil de amortizações, 

contribuindo para a redução do risco de refinanciamento. 

Voltou-se a aproveitar o saldo de depósitos relativamente elevado para realizar um volume 

significativo de recompras de dívida  EUR 7,5 mil milhões. 

Destes, cerca de EUR 2,8 mil milhões correspondendo a recompras de OT e EUR 5,5 mil 

milhões ao reembolso antecipado do empréstimo do FMI-Fundo Monetário Internacional 

(tranches a vencer entre 2021 e 2024)19.  

1.3.4.-No que respeita à gestão da tesouraria, o objetivo primordial continuou a ser assegurar 

a máxima liquidez nas disponibilidades do Estado. 

Neste sentido, do universo de instrumentos teoricamente possíveis de gestão de liquidez, 

continuou a privilegiar-se as aplicações junto do Banco de Portugal (somadas às recompras 

de obrigações do Tesouro e ao pagamento antecipado da dívida ao FMI). 

O saldo médio dos depósitos ao longo do ano cifrou-se em EUR 13,4 mil milhões. 

1.3.5.-Em 31 de dezembro de 2018 o saldo da dívida direta do Estado20 era de EUR 245.6 mil 

milhões.  

                                                 
18 Trata-se dos Operadores Especializados de Valores do Tesouro e dos Especialistas em bilhetes do Tesouro 

(https://www.igcp.pt/pt/menu-lateral/operadores-de-mercado/oevt-e-omp/) 
19 O processo de reembolso antecipado do empréstimo FMI (a vencer, originalmente, em abril de 2024) decorreu de 

forma faseada entre março de 2015 e dezembro de 2018 (foi pago na totalidade a 10 de dezembro 2018). Visou-
se não só a otimização do custo da dívida  por via da substituição de tranches do empréstimo por dívida menos 
onerosa-, como também a redução do esforço de refinanciamento nos anos mais próximos. A maturidade média 
do empréstimo foi reduzida de 7,25 para 4,73 anos. A poupança total estimada em juros foi de EUR 1,92 mil 
milhões (cfr, para maior desenvolvimento, o Relatório indicado, supra, na nota 7). 

20 O conceito de dívida direta do Estado não coincide, em vários aspetos, com o que é relevado pelo Banco de Portugal 
para efeito do Procedimento dos Défices Excessivos (vulgo, dívida de Maastricht). Das diferenças existentes, 
destacam-se: 

   - Diferenças de delimitação do sector (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); 

   - Efeitos de consolidação (a dívida direta do Estado reflete apenas os passivos deste subsector enquanto a dívida 
de Maastricht é consolidada, ou seja, excluem-se os ativos das Administrações Públicas dos passivos emitidos pelas 
próprias Administrações Públicas); e 
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O cupão médio da carteira cifrou-se em 2,9% e o prazo médio de amortização da dívida 

continuou pelos 7,8 anos. 

Avaliado a preços de mercado o custo da Carteira de Dívida Ajustada foi, em 2018, de 

2,16%.21  

  

                                                 
   - Capitalização dos certificados de aforro (a dívida direta do Estado inclui a capitalização acumulada dos certificados 

de aforro, a qual é excluída da definição de Maastricht).     
21 Cfr., para maior desenvolvimento, Relatório indicado supra na nota de rodapé 7. 
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2 - ESTRUTURA DE CAPITAL. ÓRGÃOS SOCIAIS. 
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2.1.  

A Agência não detém nenhuma participação social noutra empresa.22 

2.2 São órgãos do IGCP, E.P.E.: 

 O conselho de administração  

 O conselho consultivo  

 O fiscal único  

Os membros do conselho de administração são designados por nomeação, mediante 

resolução do Conselho de Ministros e sob proposta do membro do Governo responsável pela 

área das finanças, para mandatos de três anos.  

Admitem-se, no máximo, três renovações consecutivas de mandato23. 

Os membros do conselho consultivo (cfr., infra, 2.2.2) e o fiscal único (cfr., infra, 2.2.3) são 

designados por despacho do membro do Governo responsável pela área das finanças para 

mandatos de três anos, renováveis por iguais períodos de tempo24. 

2.2.1. - Conselho de Administração 

O conselho de administração25 é composto por um presidente e dois vogais, competindo-

lhe exercer todas as competências e praticar todos os atos cometidos à Agência nos termos 

da lei e que não se compreendam no âmbito da competência exclusiva dos outros órgãos. 

Nas suas faltas e impedimentos, o presidente do conselho de administração é substituído pelo 

vogal para o efeito designado ou, faltando este ou estando este impedido, pelo membro do 

conselho de administração mais antigo ou, em igualdade de circunstâncias, pelo de mais 

idade. 

  

                                                 
22 Não se conhecem participações qualificadas noutras entidades detidas, direta ou indiretamente, por titulares dos 

órgãos do IGCP, E.P.E. 
23 Artigos 13º e 15º do Estatuto do Gestor Público (aprovado pelo Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de março), aplicáveis 
ex vis nº 2 do artigo 8º dos estatutos da Agência.  

24 Artigos 16º e 20º dos estatutos do IGCP. 
25 Nomeado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2014, de 25 de setembro, publicada no Diário da 
República, II série, n.º 191, de 3 de outubro de 2014. 



 

18 

 

Integram o Conselho de Administração26: 

(i) Cristina Maria Nunes da Veiga Casalinho  presidente 

  

                                                 
26 São membros do órgão de administração da Agência, desde 1 de setembro de 2012, os Drs. Cristina Maria Nunes 
da Veiga Casalinho e António Abel Sanches Pontes Correia, e, desde 1 de outubro de 2014, a Dra. Maria Eduarda 
Simões Lopes Branco Vicente. A Dra. Eduarda Vicente cessou funções no IGCP a 27 agosto 2018. Não foi substituída. 

Dados pessoais 

 Nome  Cristina Maria Nunes da Veiga Casalinho 

 Data de nascimento  3 de agosto de 1968 

Formação académica 

1991  Licenciatura em Economia pela Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da 
Universidade Católica Portuguesa 

1998  Master in Business and Administration (MBA) pelo Departamento de Gestão da Universidade 
-at-Risk  um caso p  

Atividade profissional atual 

Desde outubro de 2014  Presidente do Conselho de Administração do IGCP, E.P.E.  Agência de Gestão 
da Tesouraria e da Dívida Pública 

Funções anteriores 

junho de 2012  outubro de 2014  Vogal do Conselho Diretivo do IGCP  Instituto de Gestão da 
Tesouraria e do Crédito Público 

2001  junho 2012  chief-economist do Banco BPI (Diretora do Departamento de Estudos Económicos 
e Financeiros) 

1997-1998  trader/analista na área de produtos estruturados (derivados) no Departamento Financeiro 
do Banco BPI 

 1992-1997  analista financeira no Banco BPI 

1991-1992  técnica estagiária do Gabinete de Estudos do Departamento de Estatísticas e Estudos 
Económicos do Banco de Portugal  

Outras atividades 

Assistente na Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa 
entre 1991 e 2000, tendo lecionado entre outras cadeiras: Economia Financeira, Macroeconomia, 
Introdução à Economia e Finanças Públicas; 

Formadora na pós-graduação de Mercados Financeiros  ISCTE Business School (módulo: Mercados 
Cambiais); 

Formadora na pós-graduação de Análise Financeira  UPBS no módulo Análise e Gestão de Risco I. 

 

Curriculum 
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(ii) António Abel Sancho Pontes Correia  vogal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Curriculum 

Curriculum 

Dados pessoais 

 Nome  António Abel Sancho Pontes Correia 

 Data de nascimento  26 de fevereiro de 1952 

Formação académica 

1977  Licenciatura em Finanças pelo Instituto Superior de Economia 

Atividade profissional atual 

Desde setembro de 2012  Vogal do Conselho Diretivo do IGCP, E.P.E.  Agência de Gestão da 
Tesouraria e da Dívida Pública 

Funções anteriores 

1996-2012  Vogal do conselho diretivo do IGCP  Instituto de Gestão do Crédito Público  

1993-1996  Diretor-geral da Junta do Crédito Público 

1983-1993  Subdiretor-geral da Junta do Crédito Público 

Outras atividades 

Representante do Ministério das Finanças, no Grupo de Trabalho encarregado de apreciar as 
indemnizações devidas, no âmbito da Lei n.º 80/77, de 26 de outubro, a súbditos estrangeiros; 

Representante do Ministério das Finanças na Comissão Interministerial criada com vista ao 
licenciamento do pessoal portuário; 

Representante do Ministério das Finanças no Grupo de Trabalho constituído para a fixação dos 
critérios de avaliação que suportam a determinação dos valores indemnizatórios definitivos no 
âmbito da reforma agrária. 

 

Dados pessoais 

 Nome  Maria Eduarda Simões Lopes Branco Vicente 

 Data de nascimento  2 de julho de 1971 

Formação académica 

1989-2004  Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de 
Coimbra 

1999-2000  Pós-graduação em Mercados e Activos Financeiros no CEMAF/ISCTE 

Atividade profissional atual 

Desde outubro de 2014  Vogal do conselho de administração do IGCP, E.P.E.  Agência de 
Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública 

Funções anteriores 

2012-2014  Vogal do conselho de administração do Banco Comercial do Atlântico 

2008-2012  Diretora adjunta da Direção de Mercados Financeiros da Caixa Geral de Depósitos 

1998-2008  Coordenadora da equipa de Área de Financiamento e Capital Híbrido da Direção 
de Mercados Financeiros da Caixa Geral de Depósitos 

Outras atividades 

Membro do Steering Committee do European Covered Bond Council em representação dos 
emitentes portugueses de Obrigações Hipotecárias 

 

(iii) Maria Eduarda Simões Lopes Branco Vicente  vogal 
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Um dos vogais do órgão de administração cessou funções no exercício de 2018, não tendo 

sido substituído. 

Nenhum dos membros do conselho de administração exerceu, em simultâneo, cargos noutras 

entidades salvo os inerentes às respetivas funções enquanto administradores do IGCP, 

E.P.E.27 28.  

Não existe nenhum órgão no IGCP, E.P.E. incumbido da avaliação do desempenho dos 

administradores, assim como não existem comissões que funcionem na órbita do conselho de 

administração. 

2.2.2. - Conselho Consultivo  

O conselho consultivo é composto pelo presidente do conselho de administração do IGCP, 

E.P.E. - que preside mas sem direito de voto -, pelos anteriores presidentes da Agência que 

tenham concluído, pelo menos, um mandato, por um membro do conselho de administração 

do Banco de Portugal a indicar por este, e por quatro personalidades de reconhecida 

competência em matéria económica e financeira, a designar por despacho do membro do 

Governo responsável pela área das Finanças.  

Os membros do Conselho Consultivo são designados por mandatos de 3 anos renováveis por 

iguais períodos. 

Integram, no momento, o conselho consultivo29: 

 Daniel Bessa Fernandes Coelho 

 Maria Teodora Osório Pereira Cardoso 

 Sérgio Tavares Rebelo  

Os ex-presidentes do IGCP, E.P.E. 

 Vítor Augusto Brinquete Bento 

 Vasco Manuel da Silva Pereira 

 Alberto Manuel Sarmento Azevedo Soares, e 

                                                 
27 O IGCP, E.P.E., através de membros do respetivo conselho de administração, está presente no conselho consultivo 

do Banco de Portugal (cfr. artigo 47.º, número 1, alínea e) da Lei Orgânica do Banco, Lei n.º 5/98, de 31 de 
janeiro), no conselho consultivo da CMVM (cfr. artigo 23.º, número, alínea c) dos estatutos da Comissão, aprovados 
pelo Decreto-Lei n.º 5/2015, de 8 de janeiro) e no conselho consultivo do Instituto de Gestão dos Fundos de 
Capitalização da Segurança Social-IGFCSS (cfr. artigo 7.º, número 2, alínea a) dos estatutos do IGFCSS, aprovados 
pelo Decreto-Lei nº 203/2012, de 28 de agosto).  

28 A Presidente do conselho de administração integra o corpo docente da pós-graduação em análise financeira da 
   Porto Business School (cfr. o previsto no n.º 2 do artigo 9.º dos estatutos do IGCP, E.P.E.). 
29 Cfr. Despacho da Secretária de Estado do Tesouro nº 7106/2015, publicado no Diário da República, II série, nº 

124, de 29 de junho. 
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O titular do conselho de administração do Banco de Portugal, 

 Hélder Manuel Sebastião Rosalino 

2.2.3. - Fiscal Único 

A fiscalização do IGCP, E.P.E. cabe a um fiscal único que deve ser um revisor oficial de contas 

ou uma sociedade de revisores oficiais de contas. 

Esteve em funções até 3 de maio de 2018, no cumprimento de um mandato de 3 anos, 

renovável por períodos iguais30, a sociedade de revisores oficiais de contas Amável Calhau, 

Ribeiro da Cunha & Associados, representada pelo revisor oficial de contas Dr. José Maria 

Rego Ribeiro da Cunha31 32. 

 

Na sequência de cisão, a Amável Calhau, Ribeiro da Cunha & Associados renunciou ao cargo 

de fiscal único do IGCP, sendo substituída, para o mandato de 2018-2020, pela JM Ribeiro da 

Cunha & Associados, SROC, Lda.,33 representada pelo revisor oficial de contas Dr. José Maria 

Rego Ribeiro da Cunha.34 35 36 

 

Nenhuma destas sociedades de revisores oficiais de contas, nem nenhum dos revisores 

oficiais de contas que as representam, efetivos ou suplentes, prestam quaisquer outros 

serviços ao IGCP.  

 

 

2.2.4. - Todos os titulares do órgão de administração do IGCP, E.P.E. são executivos. 

O conselho de administração reúne, em regra, uma vez semana, admitindo-se, porém, 

reuniões extraordinárias sempre que o presidente o convoque, por sua iniciativa ou a pedido 

dos vogais ou do fiscal único. 

A gestão das várias áreas de funcionamento da Agência está repartida pelos três 

administradores: 

                                                 
30 Por força do previsto no artigo 33º do RJSPE o número de anos possível para o desempenho de funções como 

órgão de fiscalização das empresas públicas segue o estabelecido no Código das Sociedades Comerciais. 
31 Cfr. Despacho da Secretária de Estado do Tesouro de 21 de fevereiro de 2013. 
32 Com o número de inscrição na CMVM 20161378 e na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 19. É ROC suplente 

o Dr. Mário Bettencourt, também da JM Ribeiro da Cunha & Associados, SROC, Lda. (número de inscrição na CMVM-
20160713; número da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas  1101).  

33 Com o número de inscrição na CMVM 20180024 e o número 325 na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 
34 Revisor oficial de contas com o nº 497 na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 
35 É suplente o revisor oficial de contas, Dr. Mário Paulo Bettencourt de Oliveira, com o número 1101 na Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas.  
36 Cfr. Despacho 284/19, do Secretário de Estado das Finanças, de 15.04.2019 (com efeitos retroagindo a 3 de maio 

de 2018). 
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a) Presidente do conselho de administração, Dra. Cristina Casalinho: 

(i) Área de Gestão de Risco e de Mercados; 

(ii) Núcleo de Emissões e Mercados;  

(iii) Gabinete de Apoio ao Conselho de Administração - Áreas Jurídica e Gestão 

Documental & Arquivo; e  

(iv) Secretário-Geral. 

b) Vogal, Dr. António Pontes Correia: 

(i) Área de Operações; 

(ii) Área de Clientes; e  

(iii) Área de Sistemas e Tecnologia de Informação e Documentação. 

c) Vogal, Dra. Maria Eduarda Vicente: 

(i) Núcleo de Controlo Financeiro; e  

(ii) Gabinete de Estudos.  

2.2.5. - O conselho de administração do IGCP, E.P.E. só pode deliberar validamente estando 

presentes a maioria dos seus membros. 

As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos membros presentes nas respetivas 

reuniões, tendo o presidente, ou quem devidamente o substituir, voto de qualidade37. 

Os membros do conselho de administração do IGCP, E.P.E., tal como os dos demais órgãos 

sociais da Agência, não podem abster-se de votar nas deliberações tomadas em reuniões em 

que estejam presentes. O seu silêncio ou abstenção considera-se como voto favorável à 

proposta sujeita a votação. 

Nas vinte e uma reuniões realizadas em 2018 até à cessação de funções da Dra. Eduarda 

Vicente, vinte contaram com a presença de todos os membros do Conselho de Administração, 

e numa estiveram presentes apenas dois titulares do órgão. As dezoito reuniões realizadas a 

partir de 1 de setembro contaram sempre com a presença dos dois membros do Conselho de 

Administração em exercício de funções. 

                                                 
37 Inexiste este voto de qualidade no contexto das reuniões do conselho consultivo (presididas pelo presidente do 

conselho de administração da Agência, mas sem direito de voto, conforme se assinala, supra, no texto). 
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Todas as deliberações durante o ano de 2018 foram aprovadas por unanimidade. 

 

2.2.6. - No que respeita ao conselho consultivo, o órgão reúne duas vezes por ano. 

Admitem-se, igualmente, reuniões extraordinárias mediante convocação pelo respetivo 

presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria dos membros do conselho. 

As regras de funcionamento seguem o previsto para o conselho de administração, pelo que o 

conselho consultivo só pode deliberar validamente com a presença da maioria dos seus 

membros e as suas deliberações são tomadas pela maioria dos votos dos membros (com 

direito de voto) presentes nas reuniões. 

Em 2018 as deliberações foram sempre aprovadas por unanimidade dos membros presentes 

(com direito de voto):  
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O conselho consultivo do IGCP, E.P.E. emite, obrigatoriamente, parecer prévio sobre: 

(i) O Plano Anual de Gestão da Tesouraria, da Dívida Pública Direta e do 

Financiamento do Estado38, e  

(ii) O Relatório Anual de Gestão da Tesouraria, da Dívida Pública Direta e do 

Financiamento do Estado 

2.2.7. - O fiscal único manteve em 2018 um contacto regular e direto com o conselho de 

administração do IGCP, E.P.E., e efetuou, ao longo do exercício, as verificações julgadas 

pertinentes e/ou necessárias pelo respetivo titular. 

2.2.8. - Indicam-se nos quadros infra39: 

(i) As datas de início/fim de mandato dos titulares dos órgãos sociais do IGCP, 

E.P.E.; 

(ii) As respetivas remunerações40; 

(iii) Despesas incorridas no desempenho de funções. 

 

 

  

                                                 
38 Pronuncia-se também, prévia e obrigatoriamente, sobre eventuais revisões deste Plano. 
39 Não foram pagas, nem são devidas, quaisquer indemnizações a (ex) administradores por cessação de funções no 

exercício de 2018.  
40 Não existe comissão de fixação de remunerações no IGCP, E.P.E.  
   As remunerações dos membros do conselho de administração foram fixadas por Despacho da Secretária de Estado 

do Tesouro (Despacho da Secretária de Estado do Tesouro, 34-A/2015, publicado no Diário da República, II série, 
nº 1, de 2 de janeiro de 2015) e reconduzem-se aos valores indicados em tal Despacho. Não são abonadas 
despesas de representação. Não existem componentes variáveis de remuneração - nomeadamente prémios de 
desempenho -, nem regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada.     

   A remuneração do Fiscal Único foi fixada pelo Despacho citado, supra, na nota rodapé 35, 
1 802,67 (a que acresce o IVA devido).   

    Os titulares do conselho consultivo só têm direito a reembolso de despesas de deslocação.  

Mandato * Cargo
(Inicio - Fim)

Identificar Valor
2014-2016 Presidente Mestre Cristina Maria Nunes da Veiga Casalinho Segurança Social

Vogal Caixa Geral de Aposentações
Vogal Dra. Maria Eduarda Simões Lopes Branco Vicente Caixa Geral de Aposentações

*Nomeação efetuada nos termos da Resolução nº 26/2014, de 25/09

Remuneração 
Anual 

Nome Subsidio de 
Refeição 

Regime de Protecção Social
Beneficios Sociais

Dr. António Abel Sanco Pontes Correia

Total
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Mandato * Fiscal Único Nome
(Inicio - Fim)
2018-2020

* com efeitos a 8 de maio, Depacho 284/19 da SEAF

Fiscal Único 
efetivo
Fiscal Único 
suplente

Dr. José Ribeiro da Cunha

Dr. Mário Paulo Bettencourt de Oliveira

Vencimento 
Anual

Mestre Cristina Casalinho
Dr. António Pontes Correia
Dra. Eduarda Vicente*

* deixou de exercer funções em 27 agosto de 2018

Plafond anual Valor 
Utilizado

Alojamento Transportes Ajudas de 
Custo

Custos Totais

Gastos com Deslocações em ServiçoGastos com Comunicações Móveis

Nome

Total

24-IE-84 AOV 2009 2018 102
80-85-RH Aquisição 2001 n.a. n.a. n.a. n.a.
80-91-RH Aquisição 2001 n.a. n.a. n.a. n.a.
11-00-QJ Aquisição 2000 n.a. n.a. n.a. n.a.
95-97-MB Aquisição 1998 n.a. n.a. n.a. n.a.
31-14-RM Aquisição 2001 n.a. n.a. n.a. n.a.
22-NH-30 AOV 2012 2018 72

Frota  de viaturas para uso do 
CA e dos serviços gerais de 

apoio aos Orgãos Sociais
Modalidade

Encargos com Viaturas

Ano ínicio Ano termo
Número 

Prestações
Valor Renda 

Mensal
Valor Anual
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Combustivel Portagens Seguros
Mestre Cristina Casalinho *
Dr. António Pontes Correia
Dra. Eduarda Vicente ** 1 100,80

4 343,01
* Valor do seguro incluido na renda

**deixou de exercer funções em 27 agosto de 2018

Plafond Definido para 
Combustivel

Gastos Anuais Associados à frota Automóvel 
afeta a Orgãos Sociais

Gastos Anuais com Viaturas Associadas ao Conselho de Administração

Nome

Total 16 367                                          

6 295                                            
5 036                                            
5 036                                            
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2.3. Em cumprimento do estabelecido no artigo 52.º do RJSPE41, os titulares do conselho 

de administração do IGCP, E.P.E., apresentaram, no início do respetivo mandato, Declaração 

indicando que não detêm quaisquer participações patrimoniais na empresa, nem têm 

qualquer relação com fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outras 

contrapartes ou parceiros de negócio do IGCP, E.P.E., suscetíveis de gerar conflitos de 

interesses. 

2.4. A prevenção de conflitos de interesses é um aspeto nuclear do Código de Conduta do 

IGCP, E.P.E..42 De acordo com o estabelecido neste Regulamento Interno, todos os 

colaboradores da Agência  e os titulares do órgão de administração, ao qual o Código de 

Conduta também se aplica, com os devidos ajustamentos , estão obrigados a informar 

aquando do inicio da respetiva relação funcional com o IGCP, E.P.E. a existência de quaisquer 

conflitos de interesses, por estes se entendendo, genericamente, quaisquer factos, situações 

ou outros fatores que, objetiva ou subjetivamente, direta ou indiretamente, se revelem 

suscetíveis de pôr em causa ou, por alguma forma, afetar o dever de isenção e imparcialidade 

a que se subordinam os colaboradores da Agência no desempenho das suas funções. 

A esta previsão acresce: 

a) A proibição dos destinatários do Código intervirem em procedimentos, atos ou 

contratos quando neles tenham interesse direto ou esse interesse exista por parte: 

i) Do respetivo cônjuge ou pessoa com quem o colaborador viva em condições 

análogas às dos cônjuges; 

ii) De algum parente ou afim em linha reta ou até ao segundo grau da linha colateral; 

iii) De qualquer pessoa com quem o colaborador do IGCP, E.P.E. viva em economia 

comum ou com a qual tenha uma relação de adoção, tutela ou apadrinhamento 

civil, e 

b) A proibição dos colaboradores da Agência intervirem em procedimentos, atos ou 

contratos do IGCP, E.P.E. quando: 

i) Neles tenham intervindo como peritos ou mandatários; ou  

ii) Tenham emitido parecer sobre questões a resolver no âmbito dos mesmos. 

  

                                                 
41 Regime jurídico do setor público empresarial. 
42 A última revisão do Código de Conduta foi concretizada em 30 de dezembro de 2016.  

Seguindo o procedimento habitual no IGCP. E.P.E. quer relativamente aos colaboradores em funções, quer 
relativamente a novas admissões, a alteração foi informada diretamente aos destinatários.  
O Código de Conduta está acessível, em permanência, via intranet da Agência. Está igualmente publicitado no sítio 
do IGCP, E.P.E..  
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3 - ORGANIZAÇÃO INTERNA 
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3.1. Organograma. Funções 

 

3.1.1. - A organização do IGCP, E.P.E. segue a estrutura aconselhada pela especificidade da 

sua missão e um modelo próximo do adotado pelas instituições financeiras, às quais, aliás, é 

legalmente equiparada, nomeadamente para a atividade de tesouraria43. 

Em 2018 a estrutura foi ajustada procurando criar-se as condições necessárias para uma 

resposta adequada e eficiente às exigências impostas por dois domínios de particular 

relevância: 

- A área de compliance, em particular na vertente da prevenção e combate ao branqueamento 

de capitais e ao financiamento do terrorismo (BC/FT);44  

- A regulação da recolha e tratamento de dados pessoais45. 

                                                 
43 Não está, porém, sujeita a supervisão do Banco de Portugal  cfr. nº 2 do artigo 1º dos seus estatutos.  
44 A função compliance é comummente referida como consistindo na definição, adoção e aplicação de mecanismos 

que visam impor e/ou promover o ADN de responsabilidade das organizações, bem como o cumprimento da 
legalidade. O tema BC/FT é um dos seus aspetos essenciais. Atendendo a que o IGCP, no que respeita à dívida 
pública de retalho (serviços financeiros prestados ao público) está sujeito ao regime jurídico da prevenção e 
combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (art. 3º, nº 3, alínea b) da Lei nº 83/2017, 
de 18.8), a relevância do tema justificou a criação de uma Unidade de Estrutura especifica para tal finalidade. 
Outros riscos de (in)cumprimento normativo, como os relativos a conflitos de interesses ou corrupção, estão sob a 
égide do Núcleo de Controlo Financeiro (cfr., infra, no texto). 

45 Neste caso, em consequência da entrada em vigor a 25 de maio de 2018 do enquadramento introduzido ao nível 
global da UE com o Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27.04.2016, relativo à 
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses 
dados. 
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É assim criado o Núcleo de Função Compliance.  

Por seu turno, atribuiu-se à Unidade/Secretária-Geral as funções assinaladas na lei ao 

Encarregado da Proteção de Dados, repartindo-se as responsabilidades associadas à proteção 

de dados pessoais no IGCP por tal Unidade e pela ASI e NCF (cfr. infra) em função dos 

respetivos domínios de ação técnica.   

A estrutura organizativa da Agência continuou integrada por 4 Áreas, 6 Serviços e 1 Gabinete 

de Apoio. Passaram a ser 8 os Núcleos Técnicos.46 

Mantiveram-se como UE de reporte direto ao conselho de administração: 

 A Área de Gestão de Risco e de Mercados (AGRM) 

Compete-lhe propor e executar a estratégia para a gestão ativa da carteira de divida e 

derivados do Estado e das entidades públicas reclassificadas. Inclui o Núcleo da Sala de 

Mercados (NSM) e o Núcleo de Gestão de Risco (NGR). 

 A Área de Operações (AOP) 

Compete-lhe a gestão diária da conta de liquidação, bem como o processamento e 

contabilização das operações de financiamento e de gestão da dívida pública, e a relevação 

contabilística dos fluxos financeiros da Tesouraria do Estado. Integra o Serviço de 

Acompanhamento de Operações (SAO) e o Serviço de Operações Contabilísticas (SOC).  

 A Área de Clientes (ACL) 

Administra a aplicação Sistema de Produtos de Aforro (SPA); assegura o relacionamento 

com as entidades integrantes da rede de cobrança do Estado (RCE) no âmbito do regime 

da unidade da Tesouraria do Estado; Gere o Sistema AforroNet. Integra o Serviço de 

Dívida a Retalho (SDR), o Serviço de Gestão de Contas do Tesouro (SGT) e o Serviço de 

Gestão de Contas de Clientes (SGC). 

 A Área de Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação (ASI) 

Compete-lhe a exploração dos sistemas e da base de dados; a gestão das comunicações, 

segurança e dos equipamentos informáticos, bem como a promoção da evolução da 

                                                 
46 Todos UE - Unidades de Estrutura.  
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infraestrutura de comunicações e da arquitetura de rede. Integra o Núcleo de 

Desenvolvimento de Sistemas de Informação (NDS). 

Acrescidas das UE:  

 Secretário-Geral (SG) 

Na dependência funcional direta do conselho de administração, assessora os órgãos sociais 

do IGCP, E.P.E.; acompanha os processos legislativos nacionais e internacionais que influam 

direta ou indiretamente o enquadramento jurídico da instituição ou da respetiva missão e 

atribuições; assegura o cumprimento das regras do regime do setor público empresarial 

aplicáveis ao IGCP, E.P.E.; assegura o relacionamento institucional com entidades terceiras 

envolvidas em matérias abrangidas pela missão e competências da Agência O Núcleo de 

Emissões e Mercados (NEM) 

Cabe-lhe a implementação do programa de financiamento aprovado pela tutela, no que 

respeita à criação e gestão de instrumentos de dívida pública (excluindo retalho). 

 Núcleo de Controlo Financeiro (NCF) 

Assegura dois núcleos de competências: um, na área da gestão de riscos (em que lhe cabe, 

designadamente, acompanhar o programa de financiamento do Estado e desenvolver normas 

orientadoras para a gestão da dívida pública direta e da Tesouraria do Estado e verificar o 

seu cumprimento); Outro, respeitante ao controlo interno (no âmbito do qual elabora e revê 

as normas internas a que se sujeitam os procedimentos/atividades desenvolvidas pela 

Agência). Cabe-lhe ainda gerir o sistema informático de suporte à emissão e gestão da dívida 

pública (Wallstreet Suite). 

 Núcleo de Função Compliance (NFC) 

Assegura o cumprimento das normas legais e regulamentares, e das recomendações das 

Autoridades de Regulação e Supervisão em matéria de prevenção do branqueamento de 

capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT). Centraliza, coordena e mantem o registo 

dos pedidos de informação relacionados com BC/FT, e assegura as respostas aos mesmos.47  

 

                                                 
47 É Autoridade de Supervisão, no que respeita a esta área funcional do IGCP, a Inspeção-Geral de Finanças (cfr. art. 

84º c) da Lei nº 83/2017).   
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 Gabinete de Estudos (GES) 

Acompanha o enquadramento macroeconómico das taxas de juro (ao nível nacional e 

internacional); realiza estudos de cariz macroeconómico e financeiro; elabora o serviço 

previsional da dívida pública e prepara o respetivo orçamento; efetua as previsões da 

Tesouraria do Estado; acompanha o programa de financiamento do Estado; produz 

informação estatística regular sobre a dívida pública; prepara atualizações das previsões da 

evolução da dívida pública a médio prazo. 

 Serviço de Gestão Administrativa (SGA) 

Cabe-lhe assegurar a logística de funcionamento do IGCP, E.P.E., desde a preparação dos 

documentos de prestação de contas à gestão do orçamento de funcionamento e dos recursos 

patrimoniais, passando pela gestão administrativa dos recursos humanos  

 Gabinete de Apoio ao Conselho de Administração (GA) 

Assessora diretamente o conselho de administração nos domínios jurídico e da informação e 

documentação. 

3.2. Controlo interno e gestão de riscos 

3.2.1. - Sistema de controlo interno 

O sistema de controlo interno do IGCP, E.P.E. assenta a sua atuação no modelo de Três Linhas 

de Defesa: Gestão Operacional, Gestão de Riscos e Auditoria Interna.48 

  

                                                 
48 Este sistema de controlo interno abrange todos os processos do IGCP, E.P.E. incluindo o de divulgação de 

informação financeira. 
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O sistema de controlo interno implantado no IGCP, E.P.E. destina-se fundamentalmente a:

i) Garantir e controlar o cumprimento dos objetivos superiormente traçados; 

ii) Identificar os fatores de risco, as consequências da ocorrência do risco e os 

mecanismos destinados ao seu tratamento e minimização; 

iii) Assegurar a produção e o reporte de forma adequada, fiável e tempestiva da 

informação contabilística e financeira, bem como a prossecução de um adequado 

sistema de informação de gestão; 

iv) Garantir a prudente e adequada avaliação e salvaguarda dos ativos; 

v) Promover a utilização eficaz e eficiente dos seus recursos.

A avaliação do sistema de controlo interno e dos riscos inerentes à atividade do IGCP, E.P.E.

é efetuada com base: 

i) No reforço e melhoria da eficácia e eficiência operacionais e na utilização dos recursos; 

ii) Na análise do sistema de processamento da informação; 

iii) Na verificação da fiabilidade e exatidão da informação financeira, contabilística e de 

reporte; 

iv) Na prevenção e deteção de erros e fraudes; 

v) Na verificação da conformidade dos processos e das operações com as disposições 

legais e regulamentares aplicáveis.
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3.2.2. - No que respeita à gestão operacional realizada pelas diferentes unidades de estrutura, 

a mesma é responsável por manter em funcionamento controlos internos eficazes e levar a 

cabo os procedimentos de mitigação de riscos em que estejam envolvidos.  

A gestão operacional procura, assim, assegurar a conformidade das atividades com as normas 

e procedimentos em vigor e evitar processos inadequados e eventos inesperados. 

3.2.3. - A gestão de riscos no IGCP, E.P.E. assenta na identificação e análise da exposição a 

duas categorias principais de riscos  (i) financeiros e (ii) não financeiros. 

No que respeita a riscos financeiros, são feitos relevar os seguintes riscos:  

i) Risco de mercado 

Entende-se por risco de mercado os impactos potenciais negativos sobre o montante da dívida e 

sobre os encargos a pagar, resultantes de variações dos fatores de risco de mercado, taxas de juro, 

taxas de câmbio e preços de instrumentos financeiros (ou da volatilidade implícita dos mesmos). 

De modo a avaliar o risco de mercado, encontram-se implementadas atividades de controlo e 

 

ii) Risco de crédito  

Entende-se por exposição a risco de crédito relativo a uma dada contraparte a perda em que a 

República Portuguesa incorreria como resultado do incumprimento total dessa contraparte das suas 

responsabilidades futuras. 

i) Risco operacional. 

O risco operacional decorrente da execução dos processos e atividades de uma organização 

consiste, em síntese, nas perdas resultantes de falhas ou desadequação dos processos internos, 

das pessoas e sistemas, ou resultantes de eventos externos adversos à organização. 

O risco operacional abrange, assim, designadamente, o risco de fraude, os riscos físicos (como 

falhas de software ou hardware), ambientais (em resultado de um desastre natural ou uma 

epidemia), ou o risco de fail no cumprimento de uma obrigação ou na liquidação de uma transação. 

A gestão dos riscos de mercado e de crédito baseia-se nas Normas Orientadoras para a 

, aprovadas pela tutela49, as quais: 

i) Identificam as regras e os limites pelos quais se deverá pautar a atuação do IGCP, 

E.P.E.; e 

                                                 
49 Despacho do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças nº 698/2007, de 20 de dezembro de 2006, publicado no 

Diário da República, II série, nº 10, de 15 de janeiro de 2007. 
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ii) Definem os métodos para a avaliação do grau de cumprimento dos objetivos e os 

mecanismos de reporte dos resultados (incluindo um conjunto de indicadores de 

riscos financeiros, nomeadamente risco de taxa de juro  ex: refinanciamento; 

refixing , risco cambial e risco de crédito). 

As referidas Normas  estabelecem ainda critérios de elegibilidade e de seleção das 

contrapartes para operações envolvendo risco de crédito e definem limites máximos de 

exposição (em montante e em prazo), distinguindo diferentes grupos de contrapartes em 

função da sua qualidade creditícia (dependente de indicadores financeiros), dos instrumentos, 

das operações financeiras em causa e da forma de colateralização prevista contratualmente. 

No que respeita a riscos não financeiros, o IGCP, E.P.E. tem dedicado particular atenção aos 

riscos de corrupção e infrações conexas. 

Em função, nomeadamente, das Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção50 

nºs 1/2009, de 1 de julho e 3/2015, de 9 de julho, a Agência tem normativo interno específico 

estabelecendo medidas e procedimentos em vista da prevenção de tais riscos, sendo que 

alguns desses procedimentos têm igualmente por objeto prevenir fraude interna e externa.51 

3.2.4. - Os fatores de risco são objeto de revisão regular em vista de uma maior eficiência 

nas medidas preventivas adotadas ou na definição de novas medidas a implementar.  

Simultaneamente, procede-se a uma regular atualização do normativo interno  que é 

extenso e abrangente da generalidade dos processos e atividades desenvolvidos , no qual 

se detalham procedimentos e regras, e se define a intervenção dos diferentes participantes 

nos processos de negócio e de suporte aos mesmos, sustentados numa adequada segregação 

de funções. 

Todas as atividades de controlo realizadas na Agência têm como objetivo a prevenção de 

riscos e a deteção de desvios, de forma a permitir a tomada atempada de medidas corretivas. 

3.2.5. - Constitui missão principal da auditoria interna verificar a adequação e a eficácia do 

sistema de controlo interno instituído no IGCP, E.P.E. e avaliar a consistência de princípios, 

conceitos, metodologias e ferramentas de avaliação e gestão de riscos incorridos, decorrentes 

dos processos e atividades desenvolvidos na Agência.  

                                                 
50 Criado pela Lei nº 54/2008, de 4 de setembro.  
51 Cfr. Relatório Identificativo dos Riscos de Ocorrência de Corrupção e Infrações Conexas 2018. 
(https://www.igcp.pt/fotos/editor2/2021/Corrupcao_Conexos/Riscos_Corrup_2018.pdf) 
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A unidade de estrutura com funções de auditoria interna52 reporta ao conselho de 

administração e não tem qualquer relação de dependência hierárquica ou funcional face a 

outras unidades de estrutura ou órgãos do IGCP.53 

Cabe ao conselho de administração aprovar: 

i) O programa anual de auditorias internas; 

ii) Os planos de auditoria; 

iii) Os relatórios de auditoria interna; e 

iv) Os planos de ação resultantes de auditorias realizadas.   

A auditoria interna desempenha a sua missão mediante a adoção dos princípios de auditoria 

interna reconhecidos e aceites a nível internacional, emitindo recomendações baseadas nos 

resultados das avaliações efetuadas. 

Essas recomendações devem acrescentar valor à organização e melhorar o controlo e a 

qualidade das suas operações, contribuindo para a realização dos interesses estratégicos do 

IGCP, E.P.E.. 

A auditoria interna assegura, assim, que: 

i) Os riscos são devidamente identificados e geridos e que os controlos 

implementados são corretos e proporcionais aos riscos que lhes estão associados; 

ii) As operações são registadas corretamente e a informação operacional, financeira 

e de gestão é rigorosa, fiável e atempada; 

iii) A salvaguarda e a segurança dos interesses e bens sob a gestão do IGCP, E.P.E. 

estão devidamente acauteladas; 

iv) Os colaboradores desempenham as suas funções em conformidade com as 

políticas, código de conduta, normas e procedimentos internos e com a legislação 

e demais regulamentação aplicável; 

v) Os recursos são adquiridos economicamente, usados eficientemente e protegidos 

adequadamente; 

vi) Os programas, planos e objetivos definidos pela gestão são cumpridos; 

                                                 
52 O NCF  cfr., supra, nº 3.1. 
53 Assinala-se que, não obstante estarem cometidas ao NCF as competências relativas à gestão de riscos e ao controlo 

interno, designadamente, no que respeita à programação e execução de ações anuais de auditoria interna, cabe 
às unidades de estrutura da Agência a gestão do risco operacional, sendo responsáveis pela manutenção e 
funcionamento de controlos internos eficazes e pela adoção das medidas tendentes à mitigação dos riscos em que 
estejam envolvidas. 

  A gestão operacional procura, assim, assegurar a conformidade das atividades prosseguidas com as normas e 
procedimentos em vigor no IGCP, E.P.E. eliminar os processos inadequados e evitar a ocorrência de eventos 
inesperados   
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vii) As matérias legais e regulatórias com impacto significativo na organização são 

reconhecidas, claramente entendidas e devidamente abordadas. 

Para o efeito, a auditoria interna, no IGCP, E.P.E.: 

i) Procede a levantamentos regulares dos procedimentos e dos mecanismos de 

controlo instituídos; 

ii) Obtém uma maior perceção dos riscos associados a cada processo com vista à sua 

mitigação; 

iii) Identifica oportunidades de melhoria nos processos visando a otimização do 

sistema de controlo interno; 

iv) Define medidas corretivas para os pontos fracos e não conformidades identificadas 

nas ações de auditoria, em articulação com as diferentes unidades de estrutura 

envolvidas nos processos auditados.  

Os processos de auditoria interna na Agência desenvolvem-se em três etapas: 

 

3.2.6. - Em 2018 o IGCP, E.P.E. continuou a promover o estabelecimento de um sistema de 

gestão e de controlo dos riscos associados às atividades desenvolvidas em vista da 

antecipação e minimização dos mesmos e destinado a promover, essencialmente: 

i) A mitigação dos riscos de compliance, em especial dos especificamente 

relacionados com o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo; 

ii) A identificação/revisão dos riscos incorridos na execução das atividades inerentes 

aos processos desenvolvidos no IGCP, E.P.E.; 
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iii) A definição dos níveis de risco considerados aceitáveis e das medidas tendentes a 

situá-los dentro de limites considerados razoáveis face ao binómio custo/benefício; 

iv) A avaliação regular da eficácia das medidas/mecanismos estabelecidos para 

eliminar e/ou atenuar os efeitos nefastos dos riscos identificados; 

v) A indicação da(s) unidade(s) de estrutura a quem fica atribuída a responsabilidade 

pela gestão dos riscos.  

 

3.2.7. - O IGCP, E.P.E. implementou, em fevereiro de 2012, um Sistema de Gestão da 

Qualidade que serviu de base à obtenção da certificação das atividades de Financiamento e 

Gestão da Dívida e da Liquidez ao abrigo da NP EN ISO9001:2008. 

Fruto da contínua manutenção e revisão do Sistema, sustentada na monitorização dos 

processos certificados e na avaliação do grau de satisfação dos clientes internos e externos, 

e dos fornecedores, a certificação da Área de Gestão da Dívida foi sendo alargada a todos os 

processos de negócio e suporte do IGCP, E.P.E. tendo sido incluídas todas as atividades da 

Agência no âmbito da certificação, em 2016.  

No exercício de 2017 foi promovida a transição para a norma que, em 2015, sucedeu à de 

2008 - a ISO 9001:2015. 

Em 2018, teve lugar a primeira auditoria de acompanhamento que concluiu que o sistema de 

gestão de qualidade do IGCP está globalmente concebido, implementado e mantido de acordo 

com os requisitos da NP EN ISO 9001:2015, tendo demonstrado aptidão para, de forma 

consistente, cumprir os requisitos aplicáveis e realizar a política da organização. 

Não foram detetadas não conformidades. 
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ISO 9001:2015: principais diferenças face à versão 2008

A ISO, International Organization for Standardization é uma organização não-governamental com 

sede na Suiça (Genebra), a que pertencem 161 países e que tem por objeto promover o 

desenvolvimento das atividades de normalização, estruturando um padrão comum internacional 

de gestão de qualidade para maior facilidade do intercâmbio internacional de bens e serviços e do 

desenvolvimento da cooperação a nível intelectual, cientifico, tecnológico e económico.

O trabalho da ISO reflete-se em acordos internacionais publicitados enquanto Normas 

Internacionais (International Standards). Nestas integra-se a série designada por ISO 9000, um 

conjunto de disposições que constituem referência na implementação de Sistemas de Gestão de 

Qualidade (SGQ) nas organizações.

A ISO 9001 faz parte dessa série e contem os requisitos a serem observados na certificação dum 

SGQ.

As principais melhorias incorporadas em 2015 na versão pré-existente de 2008 identificam-se (i) 

no contexto das organizações (obrigando a que seja determinado o contexto especifico do negócio 

em que opera a organização para que se assegure que o SGQ é adequado a esse contexto, na 

lógica de que cada organização é diferente e não há uma solução única de SGQ apropriada a todas 

as situações), (ii) nas partes interessadas (exigindo-se que, para lá dos clientes, se pense também 

nas necessidades de outras partes interessadas, como, por exemplo, reguladores e utilizadores

finais), (iii) nos serviços (assimilando serviço e produto, o intangível e o tangível que podem 

constituir o fornecimento da organização), (iv) na abordagem por processos (reforço da gestão dos 

processos como instrumento essencial para alcançar os resultados desejados pela organização), 

pensamento baseado em risco

associados à atividade da organização, ao mesmo tempo que se definem medidas para os reduzir, 

prevenindo produtos/serviços não conformes) e (vi) no foco no resultado (reforçando que, mais do 

que documentação de procedimentos ou avaliação de fatores como formação profissional, o mais 

relevante é a capacidade de um SGQ cumprir efetivamente os seus objetivos, ou seja, assegurar 

a capacidade da organização fornecer, consistentemente, produtos e serviços que vão de encontro 

ao pretendido pelos clientes e demais partes interessadas). 

Em 2018 o SGQ implementado no IGCP foi analisado e aprovado à luz destas novas 

exigências/requisitos.
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3.3. Regulamentos 

3.3.1. - No que respeita a regulamentação interna, o IGCP, E.P.E. dispõe de uma Estrutura 

Documental de âmbito alargado a todas as áreas das suas competências. 

Essa Estrutura Documental interna é integrada por 4 tipos de regulamentação (em sentido 

amplo): 

i) Normas Internas; 

ii) Normas de Procedimentos; 

iii) Manuais de Procedimentos; e 

iv) Manuais de Utilizador 

As Normas Internas servem de suporte à definição de políticas, regulamentos, competências 

e outras orientações relevantes ao adequado funcionamento do IGCP, E.P.E.. 

As Normas de Procedimentos e Manuais de Procedimentos têm por objetivo estabelecer os 

circuitos, competências e descrição de processos em vigor no IGCP, E.P.E., constituindo-se 

como suporte à execução operacional por parte das unidades de estrutura existentes.  

Os Manuais de Utilizador, por sua vez, explicitam as instruções técnicas a aplicar na utilização 

de equipamentos e/ou de sistemas aplicacionais, e na execução de atividades. 

3.3.2. - Dos domínios de ação objeto da regulamentação interna em vigor no IGCP, E.P.E. 

destacam-se: 

- Os Procedimentos de Decisão (NI  301); 

- A Estrutura Orgânica do IGCP, E.P.E. (NI  305), 

- A Delegação de Poderes de Assinatura (NI  306); 

- A Delegação de Competências para Assuntos de Pessoal (NI - 307); 

- A Delegação de Competências para as Operações de Gestão da Dívida e da Tesouraria 

(NI  312); 

- A Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas  Plano de Gestão de Riscos que 

engloba o Código de Conduta (NI  314): 
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- A Aquisição de Bens e Serviços  Delegação de Competências (NI  304); 

- A Contratação Pública  procedimentos na aquisição de bens e serviços (NP  510); 

- A Gestão do Risco de Crédito (NI  801 e NP  804);  

- As Auditorias Internas (NP  001). 

3.3.3. - Em termos de regulação externa, assinala-se que o enquadramento normativo e 

regulamentar a que se subordina a atividade do IGCP, E.P.E. está indicado no respetivo sítio 

na internet. 

Identificam-se, como mais relevantes: 

- A Lei n.º 7/98, de 3 de fevereiro que regula o regime geral da emissão e gestão da 

dívida pública direta do Estado; 

- O Decreto-Lei n.º 191/99, de 5 de junho que aprova o regime da Tesouraria do 

Estado; 

- O Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro que estabelece os princípios e regras 

aplicáveis ao setor público empresarial; 

- A lei de enquadramento orçamental; 

- A lei do orçamento do Estado; 

- As resoluções do Conselho de Ministros que concretizam, em cada ano, o estabelecido 

no orçamento do Estado54. 

  

                                                 
54 Cfr., para o exercício de 2018, a Resolução de Conselho de Ministros referida, supra, nota de rodapé 12. 
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3.4. Deveres especiais de informação 

A informação a cuja divulgação o IGCP, E.P.E., está adstrito em consequência da sua 

integração no setor público empresarial e do consequente cumprimento do regime 

estabelecido no RJSPE, é disponibilizada no website da Agência. 

Alguns dados de gestão são mensalmente reportados por via da plataforma online e do 

Sistema de Informação de Gestão Orçamental -Geral do Orçamento.  

O IGCP, E.P.E. cumpre ainda obrigações de informação específica sobre as atividades que 

prossegue. 

O quadro infra reflete a globalidade dos deveres de informação aos quais a Agência está 

adstrita.  

 

  



 

44 

 

Em 2017, em consequência da entrada em vigor do Decreto-Lei nº 192/2015, de 11/09, e da 

Portaria 189/2016, de 14/06, o IGCP, E.P.E. foi considerado como organismo piloto pelo 

Tribunal de Contas para a entrada em funcionamento do Sistema de Normalização 

Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP).55 

Em 2018, a prestação de contas do IGCP foi efetuada, pela primeira vez, através do regime 

contabilístico do SNC-AP.   

3.5. Sítio da Internet 

Através do website do IGCP, E.P.E., www.igcp.pt, pode ser obtida toda a informação sobre os 

dados institucionais relevantes, assim como sobre a missão prosseguida pela Agência quer 

no que respeita à emissão e gestão da dívida pública, quer no que respeita à gestão da 

Tesouraria do Estado: 

Sede do IGCP 
https://www.igcp.pt/pt/contactos/ 
 
 
Estatutos e regulamentos 
https://www.igcp.pt/pt/menu-lateral/legislacao/ 
 
 
Titulares órgãos sociais, CVs e remunerações respetivos    
https://www.igcp.pt/pt/menu-lateral/o-igcp-e-p-e/organizacao/ 
 
 
Documentos prestação de contas 
https://www.igcp.pt/pt/menu-lateral/o-igcp-e-p-e/contas-do-igcp-e-p-e/ 

 

 

 

 

  

                                                 
55 O SNC-AP foi aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11.09. Entrou em vigor em 1 janeiro de 2017 como novo 

regime de contabilidade a ser adotado transversalmente em todo o setor público.  
   Do universo do setor público empresarial só são abrangidas as entidades públicas reclassificadas. O novo regime 

visa permitir a convergência das práticas de contabilidade e avaliação de ativos e passivos dos organismos das 
administrações públicas com os sistemas que vêm sendo adotados a nível internacional (em particular na UE). 
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4  TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS E OUTRAS 
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O IGCP, E.P.E. não realiza transações com partes relacionadas. 

A aquisição de bens e serviços no IGCP, E.P.E segue as regras previstas no Código dos 

Contratos Públicos. 

Não foram efetuadas transações que tenham ocorrido fora das condições de mercado. 

No Quadro infra identificam-se as aquisições de bens e serviços realizadas no exercício de 

2018 por via de ajuste direto.  

Não ocorreram necessidades de contratação determinantes de procedimentos concursais. 

O IGCP, E.P.E. aderiu voluntariamente ao Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP), 

passando a integrá-lo como entidade compradora voluntária. Participa nos procedimentos 

efetuados pela Unidade Ministerial de Compras do Ministério das Finanças o que, em linha 

com um dos princípios orientadores do SNCP (a redução de custos para a Administração 

Pública)56, permite aquisições a preços mais vantajosos.  

sendo as que operam na rede de cobrança de receitas do Estado, nomeadamente, instituições 

de crédito (via Protocolo com a Associação Portuguesa de Bancos-APB), a CTT-Correios de 

Portugal, S.A. e a SIBS.57   

  

                                                 
56 Cfr. Decreto-Lei nº 37/2007, de 19.02 
57 Trata-se das entidades colaboradoras na cobrança (previstas no número 1 do artigo 8º do Regime da Tesouraria do 

Estado, aprovado pelo Decreto-Lei nº 191/99, de 5 de junho). 
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5 - SUSTENTABILIDADE 
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5.1. A reduzida dimensão do IGCP, E.P.E, associada à especificidade da sua organização e 

da sua missão, inviabilizam, objetivamente, a adoção duma estratégia de sustentabilidade 

propriamente dita e a fixação de metas rígidas neste domínio. 

Não obstante, a Agência acolhe as melhores práticas em áreas cruciais de política geral de 

sustentabilidade, como é o caso da proteção e defesa do ambiente que constitui um vetor de 

ação relevante no IGCP, E.P.E., estimulando-se uma cultura de empresa atenta às exigências 

inerentes à imperiosa necessidade de garantir/contribuir para o equilíbrio ambiental do 

planeta. 

Neste contexto, privilegiam-se, designadamente, soluções de iluminação energeticamente 

mais racionais, equipamentos aptos a poupança de água, práticas de reciclagem quer de 

papel, quer de outros materiais (como toneres e material/equipamento informático). 

 

A regulamentação interna integra normativo específico (NP 509  Resíduos Sólidos 

Domésticos) definidor de regras a observar na recolha, separação e colocação dos resíduos 

sólidos domésticos. 

5.2. A Agência, na vertente da sustentabilidade social, procura aplicar uma política regular 

e consistente de formação profissional dos seus colaboradores, dirigida à valorização 

profissional e à salvaguarda de adequados níveis de eficiência e de competência técnica dos 

recursos humanos do IGCP, E.P.E., face à rápida evolução de tecnologias e processos a que 

a sua atividade está sujeita. 

As ações de formação obedecem cumulativamente, aos seguintes princípios: 

i) Contribuir para a valorização profissional dos trabalhadores; 

ii) Consonância com os objetivos de gestão e de missão do IGCP, E.P.E.. 

A identificação de necessidades de formação cabe às Unidades de Estrutura. 

Em conjunto com os colaboradores, e ponderadas as necessidades identificadas, é elaborado 

o Plano Anual de Formação, no qual se explicitam as ações previstas, destinatários, objetivos 

propostos, calendarização e estimativa de custos.  

O Plano reparte-se pelas áreas comportamental, técnica, técnico-operacional, informática e 

autoformação. 
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O quadro seguinte indica a medida do esforço financeiro da Agência associado ao plano de 

formação de 2018.  

 
Ações 

In-House 9 

Portugal 
 

14 

Fora Portugal 
 
E-Learning 
 

 
3 

 
2 

 

Formandos 

Coordenadores 26 

Técnicos 84 

Administrativos 34 

Dias  222 

Horas   2 358 

Investimento   26 630,70 

 

5.3. A gestão de recursos humanos no IGCP, E.P.E. segue uma linha de orientação alheia 

a discriminações, nomeadamente, de género. 

Assim, em 2018, e em linha com a realidade dos anos anteriores: 

» 60% do universo de colaboradores do IGCP esteve preenchido por mulheres; 

» 70% dos lugares de chefia esteve ocupado por mulheres; e 

» As mulheres preencheram igualmente 60% dos lugares em funções qualificadas e altamente 

qualificadas. 

Inexistem diferenças remuneratórias e/ou de evolução na carreira decorrentes de 

considerações de género. 

Estão divulgados no site do IGCP o balanço social 2018, assim como o Relatório sobre as 

remunerações pagas a mulheres e a homens-2018 (em cumprimento do n.º 2 da Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 17.03). 
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 A conciliação entre a vida pessoal/familiar e a vida profissional dos colaboradores é auxiliada 

na medida do compatível com as exigências de eficiência que impendem sobre o IGCP, E.P.E. 

no que respeita ao cumprimento da missão que lhe está atribuída. 

Numa organização que opera no sistema financeiro, em que a generalidade das funções que 

lhe estão cometidas são de elevada complexidade técnica e exigem grande capacidade de 

resposta  sobretudo perante a frequência de questões a serem resolvidas em timings 

específicos e inadiáveis , a disponibilidade, nomeadamente, ao nível das chefias, é 

sobremaneira importante, que não mesmo indispensável.   

A Agência, neste contexto, auxilia a referida conciliação por via de: 

i) Horários flexíveis; 

ii) Horários diferenciados; 

iii) Admissão de faltas de um dia por doença, até ao máximo de três dias interpolados 

em cada ano. 

A Agência tem implementado um sistema de promoção da segurança e saúde no trabalho58, 

envolvendo: 

i) A realização de exames/ consultas médicas aquando da admissão de 

colaboradores; 

ii) A realização regular de exames médicos por parte dos seus colaboradores (anuais 

para os trabalhadores com idade superior a 50 anos; bianuais para os demais); 

iii) O agendamento de verificações médicas ocasionais sempre que ocorram 

alterações substanciais nos componentes dos materiais de trabalho suscetíveis de 

efeitos nocivos para a saúde dos colaboradores ou nos casos de regresso ao 

trabalho de colaboradores após ausências superiores a 30 dias, por motivo de 

doença ou acidente. 

O IGCP, E.P.E. é objeto, anualmente, de auditoria externa especializada em higiene e 

segurança no trabalho. Em 2018, tal como em 2017, 2016 e 2015, a notação da auditoria foi 

  

  

                                                 
58 Cfr. Lei 102/2009, de 10 de setembro 


