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Grupo Parlamentar 

 

 

PROJETO DE RELATÓRIO FINAL  

Comissão Parlamentar de Inquérito à Celebração de Contratos de 

Gestão do Risco Financeiro por Empresas do Setor Público 

 

 

Proposta de Aditamento 

 

Capítulo 12 

 

Conclusões 

 

1-A. O documento de análise realizado pela Stormharbour identificou 88 operações, 

pertencentes a 4 EPs, a saber, Metro do Porto, Metropolitano de Lisboa, REFER e 

Estradas e Portugal. As operações identificadas foram classificadas de acordo com a sua 

complexidade e risco, de 1, as mais simples, a 4 e 5, as mais complexas arriscadas. Com 

base nesta análise, a consultora recomendou a manutenção dos contratos com 

classificações de 1 e 2, e a eliminação dos restantes.  

 

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares
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Gestão do Risco Financeiro por Empresas do Setor Público 

 

 

Proposta de Aditamento 

 

Capítulo 12 

 

CONCLUSÕES 

7-A. Apesar de a Ministra das Finanças ter afirmado, em sede de comissão, “autorizei a 

transição de um financiamento para a Parpública que tinha associado um contrato swap”, 

o Relatório e Contas da Parpública, em anexo, indica que foi autorizada uma 

transferência de quatro contratos swap, acoplados ao financiamento da ELOS. Estas 

operações tinham um valor de mercado negativo de 122,1 milhões de euros e um 

nocional de 465,1 milhões de euros.  

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares
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Proposta de Alteração 

 

Capítulo 12 

 

CONCLUSÕES 

11. Concluiu-se que, em variadas situações, os bancos fizeram uso do nível de 

dependência das empresas públicas relativamente ao financiamento bancário, para 

impor contratos de derivados que, de outra forma, não teriam sido aceites por estas 

empresas. Entre estes contratos encontram-se estruturas complexas, nomeadamente 

indexadas a índices proprietários.  

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares
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CONCLUSÕES 

10-A. Vários dos antigos gestores ouvidos em sede de comissão apontaram a ausência 

de um modelo de financiamento, especialmente ao nível do setor dos transportes, como 

a principal causa do excessivo endividamento das empresas e, por consequência, da sua 

dependência de financiamento bancário. Em particular, os gestores referiram a 

aprovação de investimentos sem financiamento correspondente, a inexistência de 

contratos plurianuais de financiamento e de um plano para lidar com a dívida financeira 

acumulada. Este fator colocou as empresas públicas numa situação de desvantagem e 

fraqueza negocial perante a banca, favorecendo a contratação de swaps especulativos.  

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares
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12-A. Tais situações configuram, no mínimo, um aproveitamento da situação de poder 

por parte dos bancos para a obtenção de sobre-lucros através da venda e contratação de 

swaps claramente prejudiciais para o erário público.  

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares
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16. A prática de contratação de IGRF estendeu-se à generalidade das empresas públicas. 

De acordo com a classificação do IGCP as operações consideradas problemáticas 

concentravam-se em 6 empresas: Metropolitano de Lisboa, Metro do Porto, STCP, EP, 

Carris e CP. De acordo com a classificação da Stormharbour, contratada para efeitos de 

assessoria técnica, todas as empresas analisadas apresentavam operações de derivados 

consideradas demasiado complexas/arriscadas, a saber: REFER, Metro do Porto, Metro 

de Lisboa e Estradas de Portugal. Para além de todas as empresas acima mencionadas, 

também a RTP, a AdP, a ANA, a Parpública a TAP e a TT detinham operações com valores 

de mercado negativos, embora muito inferiores às restantes.  

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 
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Pedro Filipe Soares

 



 

Assembleia da República - Palácio de S. Bento - 1249-068 Lisboa - Telefone: 21 391 7592 - Fax: 21 391 7459 
Email: bloco.esquerda@be.parlamento.pt - http://www.beparlamento.net/ 1 

 

Grupo Parlamentar 

 

 

PROJETO DE RELATÓRIO FINAL  

Comissão Parlamentar de Inquérito à Celebração de Contratos de 

Gestão do Risco Financeiro por Empresas do Setor Público 

 

 

Proposta de Aditamento 

 

Capítulo 12 

 

CONCLUSÕES 

«21-A. Esta comissão pode assim concluir que existe, de facto, um vazio legal e de 

supervisão relativamente a contratos de derivados transacionados ao balcão entre 

instituições bancárias e entidades consideradas “investidores qualificados”. As 

evidências apuradas por esta comissão são demonstrativas que este estatuto, baseado 

sobretudo na dimensão das empresas, não é garante de equilíbrio e igualdade de 

circunstâncias, nem em termos técnicos, nem, de forma mais abstrata, em termos de 

poder negocial. » 

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares
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«23. À IGF e à DGTF cabia, respetivamente a auditoria e controlo financeiro das 

empresas públicas; e a aprovação dos relatórios e contas e o acompanhamento da 

performance financeira das empresas. Há registo de auditorias efetuadas por estas 

instituições às empresas públicas que, nalguns casos, culminaram em propostas e 

recomendações sobre a matéria. De notar, no entanto, que, apesar proliferação da em 

número e montante destes instrumentos, a análise efetuada por estas entidades não 

assumiu, em momento algum (anterior a 2009) um carácter global e aprofundado.» 

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares

 



 

Assembleia da República - Palácio de S. Bento - 1249-068 Lisboa - Telefone: 21 391 7592 - Fax: 21 391 7459 
Email: bloco.esquerda@be.parlamento.pt - http://www.beparlamento.net/ 1 

 

Grupo Parlamentar 

 

 

PROJETO DE RELATÓRIO FINAL  

Comissão Parlamentar de Inquérito à Celebração de Contratos de 

Gestão do Risco Financeiro por Empresas do Setor Público 

 

Proposta de Substituição 

 

Capítulo 12 

 

CONCLUSÕES 

 

«26. Todos os bancos afirmaram que os seus interlocutores nas empresas eram 

profissionais qualificados, experientes e evidenciavam total capacidade de compreender 

plenamente os riscos associados a cada uma das operações contratadas. Apesar disto, 

vários gestores afirmaram não ter noção de que as estruturas que contrataram eram 

largamente assimétricas e/ou tinham valores de mercado negativos à data da 

contratação.»  

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares
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«27. Todos os bancos afirmaram ter fornecido informação completa sobre a evolução 

dos contratos de swap, incluindo cenários de evolução das taxas de juro. Apesar disto, 

existiam estruturas que, devido à sua opacidade ou ao facto de estarem indexadas a 

índices proprietários cuja fórmula de cálculo era desconhecida, eram impossíveis de 

monitorizar de forma autónoma pelas empresas. » 

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares
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«28. O Deutsche Bank e o BNP Paribas comunicaram a sua intenção de vir a exercer 

opções de vencimento antecipado decorrentes de cláusulas contratuais existentes, não 

tendo levado a mesma até ao fim.» 

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares
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«29-A. De acordo com o relatório do IGCP, uma negociação musculada com os bancos 

passaria pela recuperação do CVA e FVA1, ou seja, a recuperação das reservas libertadas 

pelos bancos. Para os bancos a libertação destas reservas é um benefício, tal como 

referido na página 8, do Relatório do IGCP em anexo. O cálculo destas reservas é 

importante porque permite obter o valor económico das transações.  

Desta forma, não é equivalente para os bancos, um desconto sobre o valor de mercado, 

ou sobre esse mesmo valor, descontando o valor das reservas entretanto libertadas, 

umas vez que apenas o segundo caso constitui um prejuízo real. De acordo com os dados 

fornecidos pelo IGCP (em anexo) relativamente ao valor dos CVA e CFA, o prejuízo de 

facto imputado aos bancos, correspondente ao desconto efetivo, foi de 5% e não de 31%, 

uma vez que este é desconto calculado com base no valor de mercado. » 

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

                                                           
1
 “Negociação musculada (sob ameaça de litigação) de forma a recuperar CVA, FVA e parte do Day1pv” (p. 11) 
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Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares

 



 

Assembleia da República - Palácio de S. Bento - 1249-068 Lisboa - Telefone: 21 391 7592 - Fax: 21 391 7459 
Email: bloco.esquerda@be.parlamento.pt - http://www.beparlamento.net/ 1 

 

Grupo Parlamentar 

 

 

PROJETO DE RELATÓRIO FINAL  

Comissão Parlamentar de Inquérito à Celebração de Contratos de 

Gestão do Risco Financeiro por Empresas do Setor Público 

 

Proposta de Aditamento 

 

Capítulo 12 

 

CONCLUSÕES 

 

«30-A. Por seu lado, antigos gestores destas empresas afirmaram que as propostas 

apresentadas representavam um agravamento dos custos e da complexidade dos 

contratos:  

“Sra. Dra. Gorete Rato: - (…) A primeira reunião que tive sobre este tema foi exatamente 

com o banco Santander — porque a equipa que não estava a conseguir chegar a 

nenhuma negociação entendeu-o e também porque nessa altura tinha saído o Prof. 

Coutinho dos Santos, que era normalmente o homem da relação com os bancos e que 

depois não voltou em definitivo — no sentido de dizer: «Meus senhores, temos agora 

consciência de que este instrumento é capaz de não corresponder exatamente àquilo 

que vocês nos apresentaram, (…)» — que apresentaram não a nós, pois o contrato é 

anterior, é de 2007 — «(…) as circunstâncias mudaram radicalmente, tem de haver aqui 

negociação». Sabemos bem que nunca seriam ganhos, mas seria minimizar perdas.  

Andámos cerca de um ano, não aceitámos nenhuma das propostas que nos 

fizeram, e não aceitámos, nomeadamente, por considerar que, aí, sim, estaríamos 

a especular. Lembro-me perfeitamente de que nos fizeram propostas ou de 
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aumentar o montante ou de alargar o prazo, de ir para além do prazo de 

vencimento de financiamento e há memorandos e notas técnicas, eventualmente, 

durante o ano de 2011 e de 2012, propostas de reestruturação que vão… Não 

aceitámos! E entendemos como última… Posso dizer-lhes que esta carta andou a ser 

preparada durante cerca de três meses e entendemos que devíamos deixar como uma 

nota de…, até pelo que conhecíamos de situações idênticas em que o Santander tinha 

começado a negociar.”1» 

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares

                                                           
1
 Cfr. Ata da audição da CPICCGRFESP, de 10 de setembro de 2013, do Dr. António Ricardo Oliveira Fonseca, 

Presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto de 26 de março de 2008 a 15 de julho de 2012, pág. 

42 
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«31-A. A carteira de derivados com o Banco Santander é constituída por 25 transações, 

responsáveis por 40% do total das perdas potenciais das empresas públicas, no valor de 

1.314 milhões de euros. Tal como se pode ler no relatório do IGCP sobre o banco 

Santander: “Apenas com o BSN se verifica a existência de derivados em que o valor de 

mercado é substancialmente superior ao valor do notional (…) Estas operações são 

muito estruturadas, muito alavancadas, com prazos muito longos, e não contém 

qualquer tipo de cap ao valor dos cupões.(…)”» 

 

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares
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«43-A. Apesar do Despacho 896/2011, de 9 de junho, exarar instruções claras 

relativamente à recolha de informação pela DGTF e articulação com a IGF e o IGCP, tal 

não se veio a verificar. A ineficiente articulação entre as diferentes instituições não 

motivou nenhuma ação por parte da secretária de estado do tesouro, responsável pelo 

cumprimento do Despacho, ainda em vigor.» 

 

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares
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«44. Antes do final de Junho de 2011, o atual Governo teve acesso a informações e dados 

que permitiam aferir sobre a gravidade e dimensão do problema. A 4 de Outubro de 

2011, a DGTF envia à tutela uma proposta de operacionalização do Despacho 896/2011, 

tendo esta sido rejeitada por, alegadamente, ter havido uma opção (da secretaria de 

estado) pela centralização da gestão da carteira de derivados das EPs no IGCP. Apesar 

disto, não houve comunicação formal da decisão à DGTF, e a primeira comunicação ao 

próprio IGCP data de 26 de dezembro de 2011, 6 meses depois da tomada de posse. A 

explicação avançada foi de que o IGCP era a única entidade com competência e 

capacidade técnica para assumir a responsabilidade sobre a gestão da carteira de swaps 

das empresas públicas;» 

 

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 
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«44-B. Os dados e factos apresentados em sede de comissão contradizem a afirmação da 

Dra. Maria Luís Albuquerque: “se tivesse sido alertada no dia 30 de junho era capaz de ter 

atuado um pouco mais cedo”.1 Ficou provado que um dia após a tomada de posse foi 

entregue, pela DGTF, um conjunto de informações sobre os contratos swap que 

permitiam sinalizar a gravidade do problema. » 

 

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares
                                                           
1
 Cfr. Ata da audição CPICCGRFESP, de 30 de julho de 2013, atual Ministra de Estado e das Finanças, Dr.ª Maria Luis 

Albuquerque, pp. 41,42 
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«45. Esta opção obrigou a uma mudança nos Estatutos do IGCP, que ocorreu a 27 de 

agosto de 2012, com a publicação do respectivo diploma. Entre julho de 2011 e Agosto 

de 2012, momento da alteração de estatutos do IGCP, não há evidência que tenham sido 

tomadas outras ações para resolver o problema e limitar os prejuízos potenciais. O 

presidente da Stormharbour confirmou que, à data de início dos trabalhos (outubro 

2012), tinha recebido apenas as fichas técnicas das operações vivas. O presidente do 

IGCP afirmou que a recolha de informação começa apenas em maio de 2012 e, de forma 

sistemática, em setembro de 2012.» 

 

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 
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