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Gráfico 14  Spreads vs Alemanha (10 anos) 
(p.b.) 

Gráfico 15  Negociação de OT em mercado 
secundário (EUR milhões) 

 

Fonte: Bloomberg Fonte: IGCP 
 
 

3. Ativos e Passivos do Estado 

3.1. Dívida Direta do Estado e Encargos 

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da dívida direta do Estado11 avaliado ao câmbio de final de período 
cifrou-se em EUR 278,5 mil milhões (ver quadro 20, no Anexo 5), o que representa um aumento de 
EUR 10,2 mil milhões face ao verificado em 2020 (3,8%). A variação anual decorre essencialmente do 
aumento do saldo de CEDIC (contributo de 3,9 p.p.) e de OT (contributo de 2,3 p.p.), parcialmente 
compensados pelo decréscimo no saldo de BT (-1,9 p.p.) e OTRV (-1,3 p.p.).  

Em 2021, a emissão de dívida de médio e longo prazo manteve-se como uma importante fonte de 
financiamento líquido da República. As emissões brutas de OT, avaliadas ao valor de encaixe, fixaram-
se em EUR 19,4 mil milhões, traduzindo-se numa emissão líquida positiva de EUR 6,8 mil milhões e 
resultando num aumento do peso relativo das OT no stock de dívida (valor nominal), de 55,3% em 2020 
para 55,5% no final de 2021. Incorporando na análise o saldo de OTRV e de obrigações emitidas em 
moeda estrangeira, convertidas para euros (com emissões líquidas de EUR -3,5 mil milhões e EUR -0,2 
mil milhões, respetivamente), o peso relativo da dívida transacionável de médio e longo prazo emitida 
em euros fixou-se em 57,8% (que compara com 59,1% em 2020).  

                                                                 

11 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 5) 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. 
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O peso dos instrumentos de retalho (CA e CT) registou um decréscimo ligeiro, ao passar de 11,1% para 
10,9%, refletindo essencialmente o comportamento de outros instrumentos de dívida, que 
aumentaram em valor absoluto, diminuindo assim o peso dos instrumentos de retalho.  

No que respeita à dívida de curto prazo (em euros), observou-se um aumento do saldo vivo em torno 
de EUR 5,6 mil milhões em 2021, explicado sobretudo pela evolução de CEDIC (cujas amortizações 
superaram as emissões em EUR 10,5 mil milhões). Esta evolução, a par do aumento ligeiro das contas-
margem recebidas no âmbito de operações de derivados para cobertura de risco de taxa de juro e 
cambial (cerca de EUR 0,1 mil milhões), mais do que compensou a redução observada no stock de BT 
(em torno de EUR 5,0 mil milhões). O peso relativo dos instrumentos de dívida de curto prazo aumentou 
1,8 p.p., para 8,8% no final de 2021.  

O peso da dívida denominada em moeda não euro (excluindo empréstimos oficiais) diminuiu em 2021, 
passando de 1,5% para 1,1% do total, refletindo sobretudo a operação de recompra antecipada do 
título denominada em USD (no montante de USD 1,4 mil milhões).  

Por seu turno, os empréstimos oficiais (englobando PAEF, SURE e os empréstimos no âmbito do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência - MRR) registaram um acréscimo ligeiro no peso relativo no 
stock da dívida, passando de 19,6% em 2020 para 19,9% no final de 2021. Esta evolução reflete o 
incremento do saldo do empréstimo SURE, com o desembolso da segunda tranche do empréstimo da 
CE a Portugal em maio de 2021, a par do desembolso da componente de empréstimos do pré-
financiamento do MRR) recebido em agosto de 2021. 
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Caixa 2 | Financiamento obtido através do MRR 

A Comissão Europeia criou o instrumento temporário de recuperação Next Generation EU 
(NGEU) como resposta à crise da COVID-19, no montante de 750 mil milhões de euros, destinado 
a apoiar a recuperação económica através de contribuições financeiras e empréstimos aos 
Estados-Membros. 

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português, desenvolvido no âmbito do Mecanismo 
de Recuperação e Resiliência (MRR) e aprovado pela União Europeia a 13 de julho de 2021, 
contém um plano de investimentos assente em 3 dimensões estruturantes: resiliência, transição 
climática e transição digital. O financiamento concedido pela União Europeia a Portugal no 
período 2021-26, ao abrigo do PRR, ascende a EUR 16,6 mil milhões: EUR 13,9 mil milhões sob a 
forma de contribuições financeiras e EUR 2,7 mil milhões sob a forma de empréstimos.  

Na sequência da aprovação do PRR, a República Portuguesa recebeu, a 3 de agosto de 2021 um 
montante de EUR 2,2 mil milhões, equivalente a 13% das verbas a que tem direito sob a forma 
de pré-financiamento: EUR 1,8 mil milhões sob a forma de subvenção e EUR 350,9 milhões sob 
a forma de empréstimo. 

O empréstimo foi concedido por um prazo de 30 anos, com período de carência de capital de 10 
anos e uma vida média de 20 anos. A taxa de juro deste empréstimo não é fixa, estando 
associada ao custo da União Europeia com o seu financiamento. A título ilustrativo, apresentam-
se de seguida as curvas de rendimento de Portugal e da UE, verificando-se que existe uma 
vantagem financeira na utilização do financiamento do PRR, por comparação com o 
financiamento através de OT, sobretudo nos prazos mais longos. 

 

Gráfico 16 -  Curvas de rendimentos de Portugal e da União Europeia 

 

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049
Portugal, 03.08.21 UE, 03.08.21
Portugal, 31.12.21 UE, 31.12.21



 

  
 
Gestão da Tesouraria do Estado e da Dívida Pública 
Relatório Anual 2021 28

 

O efeito cambial favorável de cobertura de derivados (líquido) foi maior em 2021, totalizando 
EUR 0,5 mil milhões (face a EUR 0,3 mil milhões em 2020). Após cobertura de derivados, o saldo da 
dívida direta do Estado fixou-se em EUR 278,0 mil milhões registando, assim, um acréscimo de 
EUR 10,0 mil milhões face a 2020.  

 

 

Encargos correntes da dívida  

Em 2021, os encargos correntes da dívida direta do Estado numa ótica de contabilidade pública 
cifraram-se em EUR 6,4 mil milhões (em termos líquidos), denotando uma redução de EUR 547 milhões 
face ao ano anterior (ver quadro 21, no Anexo 6).  

As OT mantiveram-se como o instrumento com maior representatividade no total de juros da dívida, 
num montante de EUR 4.642 milhões em 2021. Este valor traduz uma diminuição de EUR 74 milhões 

Caixa 3 | Os novos Certificados do Tesouro Poupança Valor (CTPV) 

Em setembro de 2021, foi lançado um novo instrumento de dívida pública, designado por 
Certificado do Tesouro Poupança Valor (CTPV), 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 Crescimento 
(CTPC) face a formas de financiamento de mercado alternativas para maturidades análogas.  

Este novo produto de poupança manteve a maturidade final de 7 anos e, também, a aplicação 
de um prémio indexado ao crescimento do PIB real. No entanto, este prémio passou a ser de 
20% sobre o crescimento médio real do PIB e a ser aplicado a todos os anos a partir do 3º ano, 
ou seja, um ano mais tarde do que nos CTPC. Estas alterações permitiram reduzir as taxas nos 
prazos mais curtos, mantendo ainda assim uma remuneração final competitiva e menos 
desalinhada com o custo de financiamento das OT, que em setembro de 2021 era negativo 
para os prazos de referência até 7 anos (relevantes nesta comparação).  

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 13 de 
outubro de 2021, e garantidas até à sua amortização, são as seguintes:  

 

 

 

A esta taxa acrescerá, a partir do 3º ano, um prémio correspondente a 20% do crescimento 
médio real do PIB, se este for positivo. À semelhança dos CTPC, mas contrariamente aos CA, 
os CTPV 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.   

Anos 1 2 3 4 5 6 7
Taxa de juro base CTPV 0,70 0,70 0,80 0,90 1,00 1,30 1,60
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face ao ano anterior, para a qual contribuiu, essencialmente, o vencimento da OT 4,8% Junho 2020. Os 
juros dos empréstimos oficiais diminuíram em EUR 318 milhões face ao ano anterior, traduzindo a 
devolução, em julho, do FEEF ao Estado Português, de EUR 286,7 milhões relativos a juros associados 
ao reembolso da prepaid margin. Os juros dos CA e CT reduziram-se em cerca de EUR 139 milhões, em 
consequência da redução dos juros associados aos CTPM, decorrente do impacto do menor prémio 
referente ao crescimento do PIB e redução do stock vivo deste produto. Os juros de BT prosseguiram 
uma evolução favorável, continuando o instrumento a beneficiar de taxas de juro de emissão negativas, 
fixando-se os juros recebidos em EUR 51 milhões.  

Em 2021, os juros pagos da dívida direta do Estado numa ótica de Contas Nacionais fixaram-se em 
EUR 5,2 mil milhões, registando uma redução significativa pelo sexto ano consecutivo. A diminuição 
anual, que ascendeu a EUR 511 milhões, refletiu a evolução favorável, e particularmente expressiva, do 
efeito preço (redução da taxa de juro implícita), que mais do que compensou o aumento do saldo vivo 
da dívida (ver quadro 23, no Anexo 6). Com efeito, a taxa de juro implícita prossegue uma tendência de 
descida consistente, tendo atingido um novo mínimo histórico de 1,9% em 2021. O peso dos juros no 
PIB também registou uma evolução favorável, passando de 2,9% em 2020 para 2,5% em 2021. 

Gráfico 17   Evolução dos juros da dívida direta do Estado (ótica de Contas Nacionais) (%) 

 
 
 

3.2. Tesouraria do Estado 

Disponibilidades da Tesouraria do Estado 

A repartição das disponibilidades da tesouraria do Estado, no biénio de 2020-2021, é a apresentada no 
Quadro 3. 
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Quadro 3  Contas de Disponibilidades 

 
                                         Fonte: IGCP 

 

Pela análise do quadro supra, constata-se que as disponibilidades da tesouraria do Estado, no final de 
2021, apresentaram um decréscimo de cerca de EUR 8 mil milhões, face ao ano transato, em resultado 
da diminuição de 46% dos valores depositadas no Banco de Portugal (BdP). 

No final do ano de 2021, a posição de tesouraria do Estado ascendia a 9,3 mil milhões de euros (ou 8,8 
mil milhões de euros excluindo contas-margem), o que compara com um valor de 17,5 mil milhões de 
euros (ou 17,0 mil milhões de euros, excluindo contas-margem)no final do ano anterior12. A posição de 
tesouraria extraordinariamente elevada em dezembro de 2020 superou as projeções, na medida em 
que a execução orçamental se revelou mais favorável que as estimativas iniciais (sobretudo a partir do 
verão, com a recuperação da atividade económica) e o esforço de centralização da tesouraria do Estado 
continuou a registar progressos, assim como refletia também a necessidade de realização do pré-
financiamento da OT a amortizar em abril de 2021 (em contraste com os anos mais recentes em que o 
vencimento ocorria em junho ou outubro). Deste modo, a redução durante o ano de 2021 resultou 
sobretudo da utilização do saldo para financiamento das necessidades de 2021, permitindo uma 
diminuição do financiamento em 2021, ao mesmo tempo que reflete necessidades líquidas de 
financiamento estimadas para 2022 inferiores aos anos anteriores, que foram particularmente 
exigentes em termos de impacto das medidas de resposta aos efeitos da crise pandémica.  

Unidade da Tesouraria do Estado 

O regime da tesouraria do Estado (RTE), estabelecido pelo Decreto-Lei nº 191/99, de 5 de junho e 
reforçado anualmente, pela Lei do Orçamento do Estado (LOE), veio definir o princípio de unidade da 
tesouraria do Estado (UTE), segundo o qual toda a movimentação de fundos públicos deve ser 
centralizada em contas bancárias no IGCP. A UTE é, pois, um instrumento fundamental para a 
otimização da gestão da liquidez e do financiamento do Estado. 

A distribuição dos fundos dos serviços e entidades públicas, centralizados na tesouraria do Estado, pode 
ser observada no Quadro 4, tendo como referência o universo dos serviços e entidades públicas
aderentes ao Internet Banking (IB), a aplicação que funciona como o suporte informático privilegiado 
para o adequado cumprimento da UTE. 

                                                                 

12 Entende-se por posição de tesouraria o saldo de depósitos no BdP e nas IC, excluindo contas-margem (cf. Quadro 11). 

EUR milhões dez/20 dez/21

Contas no BdP 17 162 9 306

Apli. Financeiras nas IC 300 0

Contas em Divisas 1 3

Outras Contas Bancárias 1 1

Contas  RCE (Bancos, CTT, SIBS, IRN e Caixas do Tesouro) 439 476

Depósitos Externos nas IC 8 3

Cheques a Cobrar 1 1

TOTAL 17 912 9 790
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Quadro 4  Disponibilidades dos Serviços e Entidades Públicas 

 

 
                                Fonte: IGCP 

Considerando o valor das disponibilidades dos serviços e entidades públicas na tesouraria do Estado, 
verificou-se um acréscimo de EUR 4.898 Milhões, entre 2020 e 2021.  

Esta variação resulta, essencialmente, do acréscimo dos valores aplicados em CEDIC, que ascendeu a 
cerca de EUR 10,5 Milhões, face ao ano anterior. 

Em simultâneo, verificou-se uma diminuição dos valores mantidos em depósitos à ordem, em cerca de 
EUR 5,2 Milhões, o que evidencia a deslocação destes valores para a subscrição de CEDIC. 

Ações de Promoção da Unidade da Tesouraria do Estado 

Durante o ano de 2021 foram desenvolvidas várias ações de promoção da UTE que em muito 
contribuíram para atingir o nível de disponibilidades centralizadas na tesouraria do Estado indicado no 
Quadro 4 do presente relatório. 

A promoção da UTE junto dos serviços e entidades públicas foi realizada através de iniciativas de 
divulgação e sensibilização junto de serviços e entidades públicas, celebração de protocolos de 
prestação de serviços, emissão de pareceres sobre a UTE, e bem assim, através da implementação da 
nova plataforma de prestação de serviços bancários online, o Internet Banking. 

No decurso dessas ações, o IGCP procurou sempre aconselhar os serviços e entidades públicas a utilizar 
as ferramentas que melhor se adequam à sua realidade, dentro do leque de serviços bancários 
disponibilizados pela tesouraria do Estado. 

Em 2021, encetaram-se importantes passos com a AMA, no sentido de esta passar a funcionar em 
articulação com o IGCP, como facilitador técnico junto dos serviços e entidades públicas na geração das 
referências DUC (Documento Único de Cobrança) e nas trocas dos ficheiros de emissão e de cobrança, 
inerentes à utilização da Rede de Cobranças do Estado (RCE). 

Esta parceria entre o IGCP e a AMA, que possibilitará a disponibilização na nova Plataforma de 
Pagamentos da Administração Pública do serviço de cobrança de Pagamentos ao Estado, objetiva: 

a) Dinamizar a integração na RCE de entidades com reduzida capacidade tecnológica; 
b) Melhorar a informação de gestão para as entidades administradoras de DUC. 

Das ações empreendidas pelo IGCP para a promoção da UTE, resultou também a celebração de cerca 
de 30 protocolos de prestação de serviços bancários, 76% dos quais relativos à disponibilização de TPA 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

ONSUTE 6 298 4 406 2 995 6 362 0 0 9 293 10 768

SEE 2 149 1 301 887 2 195 25 21 3 061 3 518

SFA 6 548 3 779 3 163 8 914 909 559 10 620 13 252

SI 1 784 2 067 0 52 0 0 1 784 2 119

TOTAL 16 779 11 553 7 046 17 524 934 580 24 759 29 657

Tipo Cliente

Disponibilidades (EUR milhões)

Dep. Ordem CEDIC CEDIM TOTAL
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(no final de 2021, o IGCP tinha disponibilizado cerca 5 400 equipamentos, que permitiram a entrada de 
fundos públicos na tesouraria do Estado de cerca de EUR 277 milhões), e os restantes 24% repartidos 
por protocolos de depósitos de cauções e validação do par IBAN/NIF.  

Nos termos do nº 5, do artigo 172º, da Lei nº 75-B/2020, 31 de dezembro, os serviços e entidades 
públicas podem ser dispensados do cumprimento da UTE. Cumulativamente, pelo nº 5, do artigo 115º, 
do DL nº 84/2019, de 28 de julho, pode o IGCP, em situações excecionais devidamente fundamentadas, 
autorizar a dispensa do cumprimento desse princípio, pelo prazo máximo de dois anos. Em 2021, o IGCP 
emitiu 54 pareceres sobre pedidos de isenção do cumprimento da UTE solicitados pelos serviços e 
entidades públicas, 57% dos quais foram formulados por entidades do SEE.  

O Gráfico 18 ilustra os motivos apresentados pelos serviços e entidades públicas para justificar as 
solicitações de dispensa. 

Destacam-se os quatro motivos mais invocados nos pedidos de isenção da UTE: garantias bancárias, 
cartões pré-pagos, vertente credora dos débitos diretos e a custódia de títulos (excluindo Dívida 
Pública), os quais representam 50% das fundamentações     para a dispensa. 

 

Gráfico 18 - Motivos dos Pedidos de Dispensa da UTE 

            Fonte: IGCP 
 

No decurso do ano de 2021 foi finalizada a implementação do Internet Banking (IB), nova plataforma 
online de prestação de serviços bancários, que substituiu o Homebanking (HB). 

Esta nova plataforma integra as melhores práticas em termos de segurança, usabilidade e eficiência, 
aproximando-se às aplicações similares disponibilizadas pela banca comercial.  
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Em 2021 foi medida a satisfação dos serviços e entidades públicas, nomeadamente ao nível dos serviços 
bancários prestados através do IB, a qual, no âmbito do inquérito de satisfação realizado no ano em 
reporte, passou de 73%, em 2017, para 93%, em 2021. 

 

4. Gestão da Carteira e dos Limites de Risco 

4.1. Gestão da Carteira de Derivados do Estado 

As operações de derivados executadas em 2021 tiveram como principal objetivo assegurar a cobertura 
cambial da carteira. As transações executadas corresponderam sobretudo a desfazer posições
existentes sobre taxa de câmbio, na sequência das operações de recompra das obrigações 
denominadas em dólares em julho e outubro. 

A carteira de derivados obteve um resultado líquido de EUR 762,6 milhões ao longo do ano, que é 
explicado sobretudo pelo efeito positivo da valorização do dólar face ao euro no valor de mercado dos 
instrumentos de cobertura cambial (cross-currency swaps e FX swaps) associados a emissões de dívida 
em USD e CNY. Também o resultado dos derivados de taxa de juro foi positivo devido ao aumento, face 
a 2020, das taxas de longo prazo (em 2021 atingiram a maturidade as swaptions que foram contratadas 
pelo IGCP em 2009 como cobertura de taxas de juro a 30 anos).  

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 151/2019, de 11 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
175/2019, 27 de dezembro, foi estabelecida a intermunicipalização da Sociedade de Transportes 
Coletivos do Porto S. A. (STCP), através da transmissão da totalidade das ações representativas do seu 
capital social do Estado para os municípios de Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Valongo e Vila 
Nova de Gaia. De acordo com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 7.º daquele Decreto-Lei, o 
Estado assumiu as responsabilidades que venham a ser apuradas em decorrência da celebração de 
contratos de derivados financeiros pela STCP até 31 de dezembro de 2019. No final de 2021, apenas 
um derivado assinado pela empresa permanecia vivo, com vencimento em junho de 2022 e um valor 
de mercado de EUR -16,6 milhões. 

 


