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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 10 

 

É aditada a seguinte conclusão ao Capítulo 10: 

 

« As informações recolhidas junto das empresas públicas permitem, no entanto, concluir 

que os bancos utilizaram a sua posição de poder relativamente às empresas públicas, 

decorrente do excesso de dependência destas relativamente ao sector bancário, para 

impor a contratação de derivados financeiros. Estes produtos assumiam estruturas 

complexas e, em alguns casos, assimétricas, beneficiando as entidades bancárias em 

detrimento das empresas públicas.»   

 

 

 

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares 
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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 11 

 

Alínea d) 

É aditado à alínea d) do Capítulo 11: 

  

«A Sra. Secretária de Estado, na audição de dia 25 de Junho afirma que não pode atuar 

mais cedo por não ter sido alertada para o problema no dia 30 Junho: 

 

“A Sr.ª Secretária de Estado do Tesouro: - Sr. Deputado, já percebi para onde é que me 

está a querer levar.  

Achei estranha a pergunta porque não me parece que esse seja o tema da nossa 

discussão. Estamos a falar de contratos derivados, da forma como o problema foi 

resolvido e da forma como ele teve de ser gerido. Se a intenção do Sr. Deputado é a de 

dizer que se tivéssemos resolvido logo não teríamos ficado perante a situação de haver 

mais essas cláusulas para serem exercidas, também lhe posso responder que se tivesse 

sido alertada no dia 30 de junho era capaz de ter atuado um pouco mais cedo”.1 

 

                                                           
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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A afirmação da Sra. Secretária de estado é, no entanto, contradita pelas declarações do 

Dr. Pedro Felício, Diretor Geral do Tesouro e Finanças:  

 

“O Sr. Dr. Pedro Rodrigues Felício: Eu selecionei aqui, basicamente, três momentos. Em 

29/6/2011, é passada uma primeira informação sobre o valor dos swaps e das 

necessidades de financiamento das empresas do setor empresarial do Estado — e volto 

a recordar que, nesta altura, havia estes dois grandes temas: por um lado, a crise de 

financiamento que afetava as empresas públicas e que não só tinha a ver com novas 

necessidades de financiamento, como também com o facto de os bancos não estarem a 

renovar linhas de crédito e estarem até a querer antecipar o vencimento de alguns 

contratos — esta era uma parte do problema; por outro lado, estava a ser levantado, até 

porque isso fez parte do acordo da troica, que queria perceber quais poderiam ser os 

impactos orçamentais das chamadas responsabilidades contingentes, as quais não são 

só os swaps, são os processos de contencioso, os leasings operacionais, são as garantias, 

é um conjunto de outras coisas. Na altura, só para terem uma ideia, os swaps eram 

valorizados em 1,6 em valor de mercado e o resto somava mais 1 virgula qualquer coisa 

mil milhões. Portanto, no total, as responsabilidades contingentes eram 2,6 ou 2,5 mil 

milhões de euros. 

E havia um risco orçamental dessas responsabilidades contingentes, porque muitas 

destas empresas consolidavam já no perímetro da administração pública pelo que 

poderiam ter impacto no défice. Daí ter ficado acordado com a troica que isto iria ser 

levantado trimestralmente. 

Portanto, no dia 29/06 é passada essa informação2” 

 

A respeito desta matéria, o anterior ministro do estado e das finanças, Vitor Gaspar, 

afirma que: 

“O Sr. Dr. Vítor Gaspar: A primeira missão de acompanhamento, o primeiro exame 

regular do Programa de Ajustamento ocorre, se não estou em erro, entre 1 e 12 de 

agosto. Esta matéria faz naturalmente parte das matérias que têm de ser preparadas 

para esse exame regular. Claramente que eu e a Sr.ª Secretária de Estado do Tesouro e 

Finanças, atual titular da pasta do Ministério das Finanças, discutimos certamente essa 

                                                           
2 Cfr. Ata da audição da CPICCGRFESP, de 23 de Julho de 2013, do Diretor-Geral do Tesouro e Finanças, Dr. 
Pedro Felício, no período de 2010 a 15 de agosto de 2011, pág.16.  
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matéria com profundidade, porque se tratava de uma matéria central para a preparação 

do primeiro exame regular. 

Em primeiro lugar, a existência de contratos que fazem a gestão dos riscos financeiros 

nas empresas públicas, a existência desse tipo de contratos é, à data da transição entre 

os Governos, isto é, à data de junho de 2011, uma informação pública conhecida. 

[…] 

Sr. Deputado Paulo Sá, não tenho condições para afirmar em que data é que essa troca 

de opiniões e de informação e análise sobre esta temática terá ocorrido. Esperaria que 

tivesse sido muito perto do início do mandato. E foi claro para mim, desde o início, que a 

Sr.ª Secretária de Estado, como profissional experiente nesta matéria, de resto de longa 

data, estava informada sobre a existência e as características deste tipo de operações.”3» 

   

 

 

 

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares

                                                           
3 Cfr. Ata da audição da CPICCGRFESP, de 30 de Julho de 2013, do ex- Ministro das  Finanças, Dr. Vitor 
Gaspar, p. 11 
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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 11 

 

Alínea d) 

É aditado, á alínea d) do Capítulo 11: 

 

«Relativamente ao nível de contato com instrumentos de gestão de risco durante o 

período em que desempenhou funções no IGCP, a Dra. Maria Luís Albuquerque afirmou: 

 

“Gostaria apenas de esclarecer – e não é que tenha particular relevância para esta 

conversa – que no IGCP as minhas funções nunca passaram por esta matéria mas pelas 

emissões de dívida. Portanto, enquanto estive no IGCP não tive qualquer contacto com 

swaps, nem do IGCP nem de natureza nenhuma.”1 

 

No entanto, é possível ler, no relatório (em anexo) de avaliação sobre a contratação de 

IGRF elaborado pela DGTF que: “A Estradas de Portugal comunicou as condições da 

operação contratada, previamente à sua concretização, conforme anexo 8.12.7  tendo a 

mesma sido autorizada conforme parecer favorável do IGCP.” O anexo refere-se a um 

documento assinado por Maria Luís Albuquerque onde autoriza a Estradas de Portugal a 

                                                           
1 Cfr. Ata da audição CPICCGRFESP, de 30 de julho de 2013, atual Ministra de Estado e das Finanças, Dr.ª Maria Luis 
Albuquerque, p. 95 
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contratar um financiamento com um swap associado cujas características não eram 

conhecidas: “a sua contratação [do swap] constitui condição imprescindível à 

concretização do financiamento”.» 

   

 

 

 

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares
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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 Substituição 

 

Capítulo 11 

 

Onde se lê (pág. 376): 

«Em resultado destas audições e da documentação chegada à Comissão, pode concluir-

se que apesar de existir alguma informação sobre a contratação dos IGRF pelas 

empresas públicas aquando da transição de Governos, a real dimensão do problema (e a 

urgência na sua resolução e possíveis soluções) não foi sinalizada ao atual Governo, 

nomeadamente por não ter sequer sido identificada pelo anterior executivo.»  

 

Deve ler-se: 

 

«As audições e documentação chegada à comissão permitem concluir que, no momento 

da tomada de posse, embora o Governo não estivesse na posse de toda a documentação 

e informação existente sobre os IGRF contratados pelas EP, esta era suficiente para 

sinalizar a dimensão, gravidade e urgência do problema. Com efeito, os dados enviados 

pela DGTF no dia posterior à tomada de posse apontavam já para perdas de 1.294 

milhões de euros relativas a 4 empresas públicas. Dados esses que foram depois 
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actualizados, nos dias 11 de Julho e 3 de Agosto, reportando perdas de 1.480 milhões de 

euros, relativos a 13 empresas públicas, e de 1.648 milhões de euros, respeitantes a 14 

empresas, respetivamente». 

 

 

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares
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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 11 

 

e) Atuação do atual Governo 

É aditado, à alínea e) do capítulo 11: 

“O Sr. Dr. Paulo Gray: - Sr. Deputado, posso referir que durante o nosso mandato 

obtivemos toda a informação… Todavia, toda a informação relevante não foi obtida num 

primeiro momento… Na verdade, num primeiro momento - e não quero cometer aqui 

nenhuma imprecisão -, recebemos as fichas técnicas das operações vivas e, depois, era 

necessário receber todas as informações respeitantes às operações que tinham sido 

reestruturadas e aos pagamentos associados.  

Portanto, durante o período de análise da StormHarbour também fomos recebendo 

bastante informação relativa, principalmente, ao histórico das operações e às 

reestruturações que tinham sido efetuadas e aos reflexos que essas reestruturações 

tinham tido.”1 

 

 

                                                           
1 Cfr. Ata da audição CPICCGRFESPI, de 02 de outubro de 2013, Dr. Paulo Gray, Director da StormHarbour 
Portugal, pág. 24. 
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“O Sr. Dr. João de Almeida Moreira Rato: — Vou começar por responder à segunda 

questão. Foi a partir de maio de 2012 que a informação passou a ser recolhida pelo IGCP 

junto das empresas, foi nessa altura que se começou a recolher a informação junto das 

empresas. Quanto à questão sobre o que se passou antes, como já referi, em 27 de 

agosto, o IGCP passou a ter o mandato de avaliar essas carteiras de derivados. Até aí, não 

tinha esse mandato e não tinha o auxílio do assessor financeiro que em muito o ajudou a 

desenvolver as capacidades de avaliação dentro do IGCP. Portanto, sem esse assessor 

financeiro, seria bastante mais difícil ter-se conseguido avaliar rapidamente estas 

carteiras, ou seja, ter-se a rapidez com que se conseguiu avaliar estas carteiras.”2 

 

“O Sr. Paulo Sá (PCP): — Desde quando, de que data, é que o IGCP começou a recolher, 

de forma sistemática, as fichas técnicas dos mais de 200 contratos swap e 

reestruturações que analisou? 

O Sr. Presidente: — Faça favor, Sr. Doutor. 

O Sr. Dr. João de Almeida Moreira Rato: — Sr. Deputado, na realidade, foi a partir do 

dia 1 de setembro que o IGCP teve capacidade para o fazer de forma mais eficaz. 

(…) 

O Sr. Dr. João de Almeida Moreira Rato: — Sr. Deputado, como disse, fomos obtendo a 

informação que podíamos – comentei também isso na nota preliminar –, para nos 

prepararmos, antes do dia 1 de setembro, mas só a partir do dia 1 de setembro é que 

tínhamos o mandato e, portanto, só então podíamos recolher essa informação de 

forma eficaz. Pode chamar-lhe mais sistemática, porque mais eficaz3.» 

 

 

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares

                                                           
2 Cfr. Ata da audição da CPICCGRFESP, de 2 de julho de 2013, do Dr. João Moreira Rato, Presidente do IGCP, 
p. 80 
 
3 Cfr. Ata da audição da CPICCGRFESP, de 27 de novembro de 2013, do Dr. João Moreira Rato, Presidente do 
IGCP, pp. 48-50. 
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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 11 

 

e) Atuação do atual Governo 

É aditado, à alínea e do Capítulo 11:  

«“O Sr. Dr. João de Almeida Moreira Rato: — […] Em relação à pergunta sobre quem foi o 

presidente do IGCP entre 30 de março e 18 de junho de 2012, ficaram na administração 

do IGCP dois dos vogais anteriores e foram eles que tomaram a competência de conduzir 

o Instituto. O Instituto tem um órgão colegial, que é o Conselho de Administração, e 

ficaram dois vogais que o poderiam conduzir.”1 

 

A Dra Maria Luis Albuquerque, na altura Secretaria de Estado do Tesouro, admitiu que 

este foi um elemento que terá introduzido “morosidade” na atuação do IGCP: 

 

“A Sr.ª Secretária de Estado do Tesouro: (…) Começámos a preparar o diploma que 

altera os estatutos do IGCP. Foi um processo longo porque o IGCP tinha já identificado 

no passado algumas características do seu enquadramento que dificultavam o melhor 

desempenho das funções que lhe foram sendo cometidas ao longo do tempo, porque o 

                                                           
1 Cfr. Ata da audição da CPICCGRFESP, de 27 de novembro de 2013, do Dr. João Moreira Rato, Presidente do 
IGCP, p. 86 
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IGCP foi aumentando o conjunto de competências e, também por outras razões, era 

necessário fazer essa alteração.  

Essa discussão demorou alguns meses. No entretanto, saiu o presidente do IGCP e depois 

um outro vogal, só tendo sido nomeado um novo conselho de administração em junho, o 

que significa que aqui houve alguma morosidade adicional pelo facto de as pessoas que 

estavam à frente da instituição terem sido substituídas e ter havido ali um tempo de 

intervalo.”2» 

 

 

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares

                                                           
2 Cfr. Ata da audição CPICCGRFESP, 25 de junho de 2013, da então Secretaria de Estado do Tesouro, Dr.ª 
Maria Luis Albuquerque, p. 69 
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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 Substituição 

 

Capítulo 11 

 

e) Atuação do atual Governo 

É substituído o texto relativo às conclusões da alínea e) do Capítulo 11: 

« - Quando o atual Governo tomou posse foi confrontando com um Despacho do anterior 

Governo que estabelecia novos procedimentos para reporte sobre IGRF e instruções de 

não contratação de IGRF sem parecer prévio do IGCP; 

- Apesar de o referido Despacho 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.  

- A informação que a DGTF recolheu, na sequência do Despacho n101/2009-SETF, de 30 

de Janeiro, não continha a identificação de todos os elementos caracterizadores dos 

vários contratos, mas evidenciava claramente a urgência, gravidade e dimensão do 

problema. 

- O Governo anterior não dispunha da informação necessária para construir uma solução 

que permitisse resolver definitivamente o risco orçamental dos IGRF, nem envidou no 

sentido de a obter.  
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- O atual Governo foi confrontado, por via de alertas dos bancos, com a existência de 

cláusulas de vencimento antecipado em vários contratos tendo, aliás alguns deles, ao 

longo do período em causa, alertando para o exercício de tais cláusulas; 

- Logo após a tomada de posse, a Sra. Secretária de Estado do Tesouro e Finanças 

encetou contactos com o IGCP com vista à identificação de soluções que permitissem 

atribuir àquela entidade a gestão da carteira de derivados das EPR; 

- No dia 4 de Outubro foi apresentada, pela DGTF, ao novo Governo, uma solução de 

operacionalização procedimental do Despacho nº896/2011-SETF, de 9 de junho. No 

entanto, essa solução nunca chegou a ser implementada porque, à data da sua 

apresentação, já a tutela financeira tinha solicitado ao IGCP conforme se refere no ponto 

anterior;   

- Apesar da retirada de responsabilidades à DGTF para a gestão do processo, logo em 

Outubro de 2011, só no dia 26 de dezembro é que a decisão da transferência das 

responsabilidades de gestão da carteira de derivados para o IGCP é comunicada 

formalmente ao seu presidente.    

- As soluções que o IGCP identificou numa primeira fase implicaram modificar os seus 

estatutos. Esta alteração veio a ficar integrada no Decreto-Lei n.º 200/2012, de 27 de 

agosto; 

- Entretanto, a SETF preparou uma alteração do diploma regulador do sector 

empresarial do Estado, o qual foi publicado como Decreto-Lei nº133/2013, de 3 de 

outubro; 

- 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 as 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 ; 

- Entre março de 2012 e junho de 2012 o Conselho Diretivo do IGCP ficou reduzido a 

dois vogais, tendo a Dra. Maria Luis Albuquerque, à data secretária de estado do tesouro, 

admitido que a alteração da Presidência do IGCP constituiu um elemento de 

“morosidade”;   

- Durante a preparação da solução de reestruturação da carteira de swaps das empresas 

públicas, foram contatados juristas para avaliar as soluções em análise, aconselhar 

quanto a aspectos concretos (como a sujeição a lei estrangeira e as suas implicações, o 
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impacto de um incumprimento por uma empresa nas restantes e no Orçamento do 

Estado, as consequências de uma decisão de suspensão do pagamento de juros, etc).» 

 

 

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares
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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 11 

 

Alínea f) 

É aditado ao ponto iii) da alínea f) do Capítulo 11, sobre a UTAO (pág413): 

  

« “De acordo com a recomendação metodológica em vigor, a componente de 

financiamento inerente a off-market swaps deverá ser registada na dívida pública. De 

acordo com o Manual do Défice e da Dívida, o registo dos off-market swaps deve ser 

repartido em duas componentes: (i) um at-market swap, e (ii) um empréstimo com 

valor idêntico ao fluxo líquido trocado no início do contrato. Note-se que, nestas 

situações, uma parte significativa dos fluxos líquidos futuros que resultam do contrato 

do off-market swap deve ser registada como amortização do empréstimo, devendo ser 

registada em juros de swaps apenas a parte que resulta do on-market swap, teórico, que 

se encontra subjacente ao contrato.  

 

Pela mesmo motivo, o cancelamento de um off-market swap deverá implicar uma dupla 

contabilização: (i) o registo faseado do valor cancelado ao longo da duração teórica do 

contrato, mas apenas a componente relativa ao on-market swap subjacente, e (ii) a 

amortização do empréstimo contabilizado no início do contrato. Note-se que, caso os 
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contratos venham a ser considerados off-market, o impacto no défice público do 

cancelamento será diferente do atrás referido, uma vez que uma parte do cancelamento 

dirá respeito a amortização de dívida.  

Atendendo à natureza “não equilibrada” dos swaps das empresas públicas no momento 

da contratação, estes poderão vir a assumir as características de off-market. Tal como 

acima referido, de acordo com o IGCP, uma parte significativa do valor de mercado atual 

dos swaps decorre do facto de, no dia seguinte ao da contratação das operações 

(denominado Day1 PV), o preço de mercado ser negativo e não zero ou próximo de 

zero.26 De acordo com a avaliação efetuada pelo IGCP, o Day1 PV era excessivo em 

muitas das operações consideradas problemáticas. Inclusivamente, ter-se-ão verificado 

situações onde, apesar do swap ter tido uma performance positiva desde a contratação, 

o valor de mercado atual é negativo, em virtude dessa performance não ter sido 

suficiente para compensar um Day1 PV muito desfavorável”1.» 

   

 

 

 

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares

                                                           
1 UTAO, Parecer técnico n.º 7/2013, p. 24 
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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 11 

 

Alínea f) 

É aditado à alínea f) do Capítulo 11: 

  

«Na sequência do cancelamento, foram entregues os seguintes montantes pelas 

empresas públicas aos bancos internacionais: 

 JP Morgan 303,5 milhões de euros 
 Deutsche Bank 149,5 milhões 
 Barclays 147 milhões 
 BNPP 146,8 milhões 
 Nomura 79,1 milhões 
 Credit Suisse 65 milhões 
 Goldman Sachs 62,4 milhões 
 Societé General 60,9 milhões 
 Morgan Stanley 23 milhões.  

 

 

Assembleia da República, 27 de dezembro de 2013. 

Os Deputados, 

Mariana Mortágua 

Pedro Filipe Soares




