
Juro demenos de 2
poupa 30milhões
na fatura ao FMI

Dívida Tesouro financiou se ontem ao juro mais baixo
de sempre no prazo a dez anos Governo aproveita e ace
lera pagamento ao FMI para pelomenos 2 8milmilhões
RUI BARROSO

Portugal conseguiu o juro mais baixo de
sempre em leilões de dívidaadezanos Evai
aproveitarpara reforçar os pagamentos ao
Fundo Monetário Internacional FMI
O Tesouro foi ontem ao mercado buscar
1 25milmilhões de euros comumjuro de
1 939 o quepode representarumapou
pança de 30milhões de euros emrelação
aos empréstimos doFMI A emissão foi fei
ta amenos demetade dojuro que a institui
ção lideradaporChristineLagarde cobranos
empréstimosconcedidos aPortugal 4 3

A taxaobtida no leilão de ontem implica
que oTesourovai pagarumjuro anual de24
milhões de euros Mas se tivesse sido exigi
do ojuro cobradopeloFMI afatura seriade
quase54milhões de eurospor ano Parabai
xaros custos de financiamento o Estadovai

acelerarosreembolsosantecipados ao Fun
do substituindo essadívidamais carapor
novamaisbarata Ospagamentos afazer até
final do anovão subir de doismilhõespara
2 8milhõesde euros adiantou fonte oficial
das Finanças aoDN DinheiroVivo Mas o
valoraindanão está fechado epoderásubir
O objetivo explicouMário Centeno citado
pelaLusa é reduzir o customédiodoendi
vidamento reforçandooque sãomuitoboas
condiçõesdefinanciamentodaeconomia
portuguesa Oúltimo reembolso demilmi
lhões de euros tinhasidofeito no final deou
tubro elevando para 66 o montante do
empréstimo do FMI abatido nos últimos
anos

Agestão que temsido feita dadívida e as
melhores condições de financiamento de
verãopermitir que afatura comjurosbaixe
443milhões de euros em2018para 7 13mil
milhões de euros segundo asprojeções do
OE O economista do Montepio RuiSerra
explicaque ataxadejuromédiada dívida
portuguesa continuará a cair algo que é
muito importante paraassegurara susten
tabilidadedadívida alongoprazo Atépor
que se o crescimento daeconomiairáper
mitirbaixaropesodadívida emrelação ao
PIB emvalores totais irá continuar asubir

Ojuro deontemtambémficouabaixo do
customédio de todaadívidadoEstado que
erade3 2 em2016 Representaumaexce
lente poupança emjurospara o país que as
simbaixao customédio refere João Quei
roz diretordabancaonlinedoBanco Carre
gosa No entanto devido aosjuros elevados
verificadosnoiníciodo ano altura emque
Portugalpagoumaisde 4 parasefinanciar
adezanos o custo das emissões deste ano
poderáficar aindaacima doverificado em
2015 Nesse ano o Estado financiou se a
umataxamédia de 2 7 Asnossas estima
tivas apontamparaumvalorapenas ligeira
menteinferiora3 reconheceCristinaCa
salinho presidente do IGCP emdeclarações
aoDN DinheiroVivo

OBRIGAÇÕES
Portugal conclui
financiamento do ano

Portugal concluiuontemo finan
ciamento do ano no que diz respei
to àsobrigaçõesdoTesouro o prin
cipal instrumento de financiamen
to doEstado O leilãodehoje
ontem foi o último de obrigações
doTesourodo ano revelouapresi
dente daAgênciadeGestão da
TesourariaedaDívidaPública
IGCP CristinaCasalinho ao
DN DinheiroVivo Desde o início do
ano oEstado foi aosmercadosbus
car 14 85milmilhõesde eurosem
obrigaçõesdo Tesouro Ameta indi
cativaera de 15milmilhões
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