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João Silvestre

E
stes anos pós-crise finan-
ceira vão ficar conheci-
dos como um período 
de taxas de juro zero. Na 
verdade não são zero. 
É uma simplificação de 
linguagem. Em muitos 
casos são mesmo va-
lores negativos. Sejam 

taxas diretoras de bancos centrais, yi-
elds (taxas de rentabilidade) da dívida 
pública e até indexantes de mercado 
como a Euribor que, em Portugal, serve 
de referência para os créditos bancá-
rios. Quem tem aplicações pode ter 
algumas razões de queixa porque o 
retorno é menor. Mas quem tem dívidas 
agradece. E os portugueses, que devem 
muito, só podem sorrir. No espaço de 
oito anos, a fatura anual das famílias 
com juros do crédito à habitação caiu 
82%. São menos €4,9 mil milhões que 
deixaram de ser pagos e ajudaram a 
complicar a rentabilidade dos bancos. 

Em 2008, o ano em que o pagamento 
de juros teve o seu máximo, os portu-
gueses pagaram €5936 milhões. No 
ano passado, pelas contas do Expresso, 
admitindo um mês de dezembro (com 
dados ainda não divulgados) idêntico 
ao de novembro, o valor terá sido de 
apenas €1054 milhões. Os cálculos fo-
ram feitos com base no stock de crédito 
à habitação divulgadas pelo Banco de 
Portugal e nas taxas de juro implícitas 
divulgadas pelo Instituto Nacional de 
Estatística. E, tendo em conta as pers-
petivas que existem no mercado para 
evolução das taxas de Euribor — com 
base nos contratos de futuros para a 
taxa a 3 meses (ver gráfico) —, é possível 

Habitação Fatura com juros do crédito 
teve queda de 82% entre 2008 e 2016

Famílias 
‘poupam’ 
€4,9 mil 
milhões

que 2017 ainda possa ter um total de 
juros pagos ligeiramente inferior. Isto 
admitindo que o volume de emprésti-
mos para compra de casas se mantém 
inalterado ao nível de novembro do ano 
passado. 

  O ano de viragem deverá ser 2018 
quando, até ver, já não existirá o pro-
grama de compra de dívida do Ban-
co Central Europeu e para quando se 
espera uma aceleração da subida das 
taxas Euribor. Claro que os contratos de 
futuros incorporam a informação dis-
ponível em cada momento e basta que 
haja uma alteração nas expectativas de 
inflação futura ou no comportamento 
do BCE que sinalize uma política mo-
netária diferente do esperado para que 
o mercado reaja. Em qualquer caso, 
no mercado não se acredita em taxas 
Euribor positivas antes do final de 2019. 

2008, sempre longe demais  

Independente do ritmo de subida das 
taxas de juro no mercado interbancá-
rio, onde a Euribor é determinada a 
partir da informação prestada por um 
painel de bancos, não se espera um 
regresso aos níveis de taxas de 2008 
nos tempos mais próximos. E também, 
para já, não há perspetivas de uma nova 
corrida ao crédito como a que se viveu 
nos anos anteriores à crise financeira. 
Nessa altura, não só o crédito à habi-
tação total rondava €104 mil milhões 
— ainda que o pico tenha acontecido em 
2011 acima de €114 mil milhões — como 
a própria Euribor disparou. A pressão 
já tinha começado antes do colapso 
do Lehman Brothers,  mas depois da 
falência do banco americano a 15 de 
setembro de 2008 a situação agravou-
-se rapidamente. A Euribor a 6 meses 
começou o ano nos 4,7%, no verão já es-
tava acima de 5% e no início de outubro 
atingiu o máximo nos 5,448%.

Com a rápida descida das taxas de 
juro a partir daí, em resultado dos es-
tímulos monetários e da injeção de li-
quidez no sistema financeiro, a fatura 
foi-se tornando progressivamente mais 
leve para as famílias. A taxa de juro 
implícita no crédito, que mede a taxa 
efetiva que está a ser paga pelo total 
de crédito, está atualmente em 1,032% 
(dados de novembro de 2016 do INE). 
Ao mesmo tempo, houve uma redução 
do stock de crédito à habitação. Não 
apenas porque taxas de juro mais bai-
xas significam uma maior amortização 
de capital em dívida a cada prestação 
paga, mas também porque a crise tra-
vou o recurso a empréstimos bancários.

A política de estímulos do BCE terá 
que chegar ao fim um dia. Para o banco 
central alemão, esse dia deve ser o mais 
cedo possível. Para outros mais caute-
losos — as chamadas ‘pombas’ da polí-
tica monetária — é preciso esperar por 
sinais mais sólidos. Os preços na zona 
euro subiram para 1,1% em dezembro 
mas continuam longe dos 2% da meta 
do BCE. Até lá, as famílias podem con-
tinuar a aproveitar esta época do juros 
baixos. Não duram para sempre mas 
podem durar vários anos. 

jsilvestre@expresso.impresa.pt

JUROS

Mario Draghi não  
vai dar o braço a torcer  
e vai dizer ‘nein’  
a Schäuble na reunião  
da próxima semana

Berlim pressiona, Draghi assobia para o lado 

O Banco Central Europeu 
(BCE) não deverá mudar o 
rumo da política monetária 
expansionista na primeira re-
união do ano que se realiza no 
dia 19 de janeiro, na próxima 
semana. Uma ronda realizada 
pelo Expresso por analistas 
e economistas portugueses e 
estrangeiros aponta para que, 
apesar da ‘camisa de vinte e cin-
co varas’ em que se encontra a 
equipa de banqueiros centrais 
presidida por Mario Draghi, 
o BCE não deve dar sinais de 
que possa descontinuar o pro-
grama de compras de ativos ou 
iniciar, ainda este ano, a subida 
das taxas de juro que estão em 
0%. “O programa de expansão 
quantitativa será mantido re-
ligiosamente até final do ano. 
O BCE não irá arriscar voltar 
com a palavra atrás. A questão 
é se haverá um programa mais 
pequeno a seguir a dezembro 
ou, se o final do ano, é mesmo 

o fim. Draghi, a esse respeito, 
provavelmente não dará sinais, 
pois quer manter as opções em 
aberto”, refere-nos o economis-
ta Ricardo Cabral, professor 
na Universidade da Madeira. 
Se dezembro marcar a descon-
tinuação, “o choque em 2018 
será duro” para os periféricos 
mais vulneráveis, como Portu-
gal, acrescenta o especialista em 
dívida pública.

A ‘normalização’ da política 
monetária tem de ser “inicia-
da com todo o cuidado” disse 
Benoît Coueré no final do ano 
passado ao diário alemão “Bo-
ersen-Zeitung”. O membro da 
Comissão Executiva do BCE 
respondia à pressão do ministro 
das Finanças, Wolfgang Schäu-
ble, dos economistas alemães e 
do Bundesbank, o banco central 
germânico, para que se inicie já 
a mudança de mensagem, pre-
parando o terreno. Schäuble 
voltou a dar o mesmo ‘conse-
lho’ numa entrevista publicada 
ontem.

Alguns analistas alemães de-
sejam que a reunião de 26 de 
outubro seja o momento para 
o anúncio das decisões de al-

teração de rumo: antecipar a 
descontinuação das compras 
de ativos e subir os juros, o que 
já não sucede desde julho de 
2011. O apoio dentro da direção 
do BCE para uma opção deste 
tipo é curto. Como revelam as 
atas da reunião de 7 e 8 de de-
zembro, divulgadas esta sema-
na, apenas “alguns membros” 
manifestaram oposição às duas 
propostas de prolongamento do 
programa de compra de ativos 
que estiveram em discussão (de 
seis ou nove meses), em virtu-
de do seu “ceticismo geral em 
relação ao programa, e em par-
ticular às aquisições de dívida 

Se não fossem  
os periféricos,  
como Portugal  
e Itália, o fim do 
programa de compras 
do BCE poderia  
estar mais próximo
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Os sinais de recuperação 
da inflação, em particular 
na Alemanha, reforçaram 

a pressão sobre  
Mario Draghi para tirar  

o pé do acelerador  
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JUROS

Berlim pressiona, Draghi assobia para o lado 
pública”. Esta oposição enca-
ra um programa de compras 
como algo contingente, a ser 
usado como último recurso, em 
situações de deflação iminente. 
Logo que os riscos de deflação 
se dissipem, como sucede atual-
mente, deveria ser abandonado.

Mas há argumentos fortes 
para cautela, apesar da deflação 
ter ficado para trás em maio do 
ano passado. “Estou convencido 
de que se não fossem os casos 
de periféricos como Portugal 
e Itália, o fim do programa de 
compras estaria mais próximo”, 
diz-nos Filipe Silva, diretor de 
gestão de ativos do Banco Car-
regosa. “Draghi não deixará de 
sublinhar, também, a enorme 
incerteza política durante 2017 
que poderá provocar estragos 
na zona euro atrasando inves-
timento e consumo”, sublinha 
Michael Schubert, economis-
ta sénior do Commerzbank. 
“Apesar dos números recentes 
da inflação na zona euro mos-
trarem algum crescimento, é 
necessário que isso se mostre 
consistente. Também, é preciso 
notar que o crescimento dos sa-
lários é ainda muito modesto”, 

refere, por seu lado, Marisa Ca-
brita, gestora de ativos da Orey 
Financial.

A quase duplicação da in-
flação em dezembro do ano 
passado na zona euro a par da 
subida global das expectati-
vas de inflação nas economias 
desenvolvidas, em virtude do 
‘efeito Trump’, e do fim da de-
flação nos preços na produção 
na China desde agosto do ano 
passado não é suficiente para 
Draghi satisfazer os críticos 
alemães. “Ainda que, sob pres-
são dos mais recentes dados 
da inflação na Alemanha [cuja 
taxa anual subiu para 1,7% em 
dezembro], o BCE deverá agir 
como se nada de novo tivesse 
acontecido”, diz o economista 
Ricardo Arroja. Na realidade, a 
inflação subjacente (excluindo 
preços da energia, alimentação, 
álcool e do tabaco) na zona euro 
aumentou apenas uma décima 
em dezembro e continua abai-
xo de 1%. As atas da reunião do 
BCE sublinham que continua 
a faltar “uma tendência ascen-
dente convincente”. 
Jorge Nascimento Rodrigues

economia@expresso.impresa.pt

Académico alemão estudou 
ciclos de valorizações da  
dívida soberana. Atual subida 
começou em 1981. Recorde 
atingido entre 1558 e 1664

Fim da maior subida 
das obrigações  
desde o século XVII 

O terceiro ciclo mais longo de va-
lorização das obrigações de dívida 
pública na história do capitalismo 
financeiro pode ter chegado ao fim 
em 2016 (ver gráfico). Teve início em 
1981 e traduziu-se numa subida do 
preço das obrigações soberanas das 
economias desenvolvidas e uma des-
cida até mínimos históricos dos juros 
pagos. O fim de um ciclo deste tipo 
significa que os Estados vão deixar 
de se financiar a custos muito baixos, 
o que ocorreu, da última vez, entre 
1946 e 1981. E isso pode ocorrer de 
um modo suave ou brutal.

“Em julho de 2016, o juro das obri-
gações sem risco [atualmente a dívida 
dos EUA é a referência] atingiu o pon-
to mais baixo em oito séculos de his-
tória financeira”, refere ao Expresso 
o académico alemão Paul Ferdinand 
Schmelzing que estudou os ciclos de 
dívida pública a nível global desde o 
século XIII. Acrescenta que, “desde 
agosto passado, o regresso de uma 
dinâmica inflacionista na Europa, na 
China e nos Estados Unidos, junta-
mente com a expectativa de um amplo 
pacote de estímulos orçamentais por 
parte da Administração Trump, con-
tribuiu para uma reavaliação global 
dos preços das obrigações soberanas”. 
Schmelzing é investigador visitante 
do Banco de Inglaterra onde publicou 
os resultados deste estudo no blogue 
Bankunderground que reúne contri-
butos de vários especialistas da ins-
tituição. 

Começa a ser consensual entre os 
analistas que os mínimos históricos 
nos juros da dívida chegaram ao fim. 
Mesmo o Banco Central Europeu 
(BCE) não poderá anular este movi-
mento de subida global no custo do 
financiamento dos Estados. “Até ao 
final de 2017, o BCE ajudará a con-
ter, na zona euro, este ajustamento. 
Mas não pode reverter esta subida 
dos juros em si. Para as economias 
periféricas, como Itália e Portugal, 
uma preocupação adicional é o peso 
da dívida pública detida por inves-
tidores residentes, nomeadamente 
pelos bancos. Seria sensato resolver 
estes problemas antes do programa 
de compra de dívida terminar”, alerta 
o académico.

Num ciclo de valorização — desig-
nado em inglês como bull market —, 
o preço do título sobe e a chamada 
taxa de juro, que é, na verdade, uma  
taxa de rendimento (yield), desce. É 
sempre assim. A yield varia sempre 
em sentido contrário à cotação. Em 
2015 e 2016 registaram-se mínimos 
históricos nos juros da dívida sobe-
rana nas economias desenvolvidas. 
Por exemplo, as taxas das obrigações 
portuguesas a 10 anos caíram para 
mínimos de 1,5% em março de 2015. 
Já na dívida alemã, que é a referên-
cia na zona euro, os juros desceram 
em julho de 2016 para um mínimo 
histórico negativo de -0,18%. Ou seja, 
os investidores ‘pagam’ para deter a 
dívida considerada de refúgio.

Fim do dinheiro barato

Agora, com a subida dos juros e a 
descida dos preços dos títulos poderá 
registar-se uma diminuição da renta-
bilidade anual da dívida. No caso de 
Portugal, isso verifica-se desde mar-
ço de 2015 e para a zona euro desde 
agosto de 2016 (ver gráfico). Para os 
investidores na dívida portuguesa isso 
poderá significar o agravamento da 
rentabilidade que já foi negativa em 
2016.

Schmelzing, que pertenceu à equi-
pa de Carmen Reinhart e Kenneth 
Rogoff na Universidade de Harvard 
nos EUA, mapeou nove ciclos de valo-
rização obrigacionista desde o século 
XIII, aquando da revolução financeira 
nas Repúblicas italianas. O historia-
dor económico analisou a evolução 
dos juros das obrigações consideradas 
sem risco, os títulos de referência em 
cada época, e constatou que o mínimo 
histórico foi registado em julho passa-
do para os títulos do Tesouro norte-
-americano a 10 anos que caíram para 
1,35%. O ciclo que terá terminado em 
2016 prolongou-se por 36 anos e foi 
o terceiro maior desde que há este 
registo. O mais longo durou mais de 
um século — entre 1558 e 1664 — e 
abrangeu a época áurea do império 
espanhol, do ciclo da prata e das ban-
carrotas sucessivas em Madrid (e da 
primeira insolvência em Portugal, 
em 1605, no reinado de Filipe II).  O 
segundo ciclo, de mais de 40 anos, 
deu-se no auge do papel dominante 
das casas financeiras de Veneza no 
século XV que financiavam, então, a 
expansão portuguesa e as múltiplas 
guerras na Europa. J.N.R.

Segundo spread mais 
elevado desde 2010. IGCP 
coloca 18% do que quer 
captar no mercado em 
obrigações e retalho 

Portugal 
paga 
mais 
de 4% 
a 10 anos

Na primeira operação do ano, a 
Agência de Gestão da Tesoura-
ria e da Dívida Pública (IGCP) 
pagou 4,227% na colocação 
de €3 mil milhões em títulos 
a vencerem em abril de 2027. 
Este valor representa 18% do 
total que o Estado quer ir bus-
car este ano em emissões de 
Obrigações do Tesouro e pro-
dutos de retalho que somam 
€16,5 mil milhões, segundo a 
apresentação aos investidores 
realizada no início de janeiro. 
O total das necessidades brutas 
financiamento este ano é de 
€20,3 mil milhões, mas o IGCP 
utilizará €3,8 mil milhões dos 
depósitos, dos quais €2,7 mil 
milhões para a CGD.

A colocação foi realizada 
através de um sindicato ban-
cário e não de um leilão, já 
que se tratou da abertura de 
uma nova Obrigação com ma-
turidade em abril de 2027. O 
IGCP acabou por ter de fixar 
um spread de 352 pontos-ba-
se (3,52 pontos percentuais) 
em relação ao mid-swap, um 
índice de referência para as 
taxas de juro fixas, sendo um 
ponto médio entre a oferta e a 
procura no mercado de swaps 
(contratos derivados sobre 
taxas de juro). O diferencial 
pago foi o  segundo mais ele-

vado desde o início 2010. Na 
operação sindicada de maio 
de 2013, imediatamente antes 
do fim do programa de resgate 
a Portugal, o Tesouro pagou 
um spread de 400 pontos-base 
no lançamento de um título 
com vencimento em 2024. Na 
comparação com as emissões 
sindicadas de janeiro de 2015 
e 2016, aquando do lançamen-
to das novas linhas a 10 anos, 
houve um agravamento de um 
ponto percentual no juro pago. 
Há dois anos, a taxa final foi de 
2,92% e, no ano passado, subiu 
para 2,973%. 

No entanto, em termos de ju-
ros reais, as comparações são 
distintas. Em 2015 registava-
-se deflação em Portugal, pelo 
que o juro real no momento de 
emissão foi superior ao nomi-
nal. A taxa paga na operação 
desta semana foi superior à 
yield registada no mercado se-
cundário que abriu na quarta-
-feira em 4,08% e desceu para 
3,97% no final da sessão.

O IGCP informou que 75% 
da colocação ficou em mãos de 
gestores de fundos e de ban-
cos; apenas 5,3% na carteira 
de bancos centrais. A maior fa-
tia identificada num só país si-
tuou-se no Reino Unido (26%). 
O conjunto Espanha, França e 
Itália, ficou com 34,7%. J.N.R. 
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