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Famílias travam
procura
de Certificados
do Tesouro
A subscrição arrefeceu
desde Outubro do ano
passado Os de Aforro caem
desde 2016 p22 23
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A procura pelos particulares de Certificados do Tesouro
arrefeceu desde Outubro do ano passado quando o Estado
mudou o produto e cortou na remuneração Certificados
de Aforro estão a cair desde o final de 2016
RosaSoares
eLuísVillalobos
No último ano a estratégia de fi
nanciamento do Estado privilegiou
mais o mercado da dívida pública
em detrimento das famílias A evo
lução dos produtos de poupança do
Estado orientados para os particu
lares reflecte isso mesmo um claro
arrefecimento
A procura por parte das famílias
diminuiu a partir de Outubro do
ano passado mês em que os Certi
ficados do Tesouro Poupança Mais
CTPM foram substituídos pelos
Certificados do Tesouro Poupan
ça Crescimento CTPC com re
munerações menos favoráveis
Nos meses anteriores à troca dos
CTPM pelos CTPC o valor global
aplicado pelos particulares nestes
produtos subia a um ritmo de 2
a 3 o pico deu se no mês em que
se anunciou o fim dos CTPM com
um crescimento de 4 em Outu
bro quando entraram 596 milhões
e saíram apenas 23 mas abrandou
depois para 1 ou menos nos meses
seguintes à mudança decidida pelo
IGCP a agência do Estado que gere
a dívida pública

Em Agosto deste ano últimos da
dos oficiais estavam aplicados 16 1
mil milhões de euros em Certifica
dos do Tesouro CT mais 8 face
a Outubro do ano passado Nos dez
meses anteriores à troca dos CTPM
cujo prazo foi alargado de cinco pa
ra sete anos pelos CTPC a subida
tinha sido três vezes superior
Mesmo com uma remuneração
inferior face ao seu antecessor os
CTPC são mais atractivos do que os
Certificados de Aforro CA que es
tão indexados à Euribor a três me
ses actualmente em valores nega
tivos o que reduz a rentabilidade
Uns e outros são mais atractivos do
que a maioria dos depósitos a prazo
Ainda assim após uma tendência
de subidas ligeiras que vinha desde
Maio de 2013 altura em que o con
sumo estava em queda no âmbito
da intervenção da troika e quem
podia poupava mais o montante
global de CA começou a descer em
Novembro de 2016 com os resgastes
a superarem as subscrições
No passado mês de Agosto o stock
dos CA representava 11 9 mil milhões
de euros contra os 16 1 mil milhões
dos Certificados do Tesouro até Mar
ço de 2017 o valor dos CA ultrapassa
va o dos CT Ao todo os particulares
têm 28 mil milhões de euros aplica

dos em certificados o que equivale a
11 4 do total de dívida pública

A emissão de Obrigações do Tesou
ro de Rendimento Variável OTRV
outro instrumento doméstico de
financiamento do Estado também
evidencia o menor recurso aos par
ticulares Depois de seis emissões
em 2016 e 2017 este ano apenas se
registou uma com uma taxa de juro
na parte fixa bem menor do que as
anteriores e uma procura que su
perou bastante a oferta A remune
ração final depende da evolução da
Euribor a seis meses actualmente
em valor negativo E a emissão de
2018 tem uma maturidade de sete
anos contra as anteriores cujo pra
zo é de cinco anos o que aumenta o
grau de incerteza face ao custo para
o Estado
São precisamente a incerteza da
evolução da Euribor e a redução das
actuais taxas no mercado de dívida
pública que explicam a travagem
neste produto como adiantou ao
PÚBLICO o director da Gestão de
Activos do Banco Carregosa É uma
questão de gestão da curva da dívida
portuguesa por parte do IGCP As
OTRV têm uma taxa variável e se os
juros subirem o encargo do Estado

aumenta avança Filipe Silva Acres
centa que as Obrigações do Tesouro
o principal instrumento de financia
mento do Estado têm uma taxa fixa
e têm uma maturidade mais longa
Assim é natural que no âmbito da
gestão da dívida pública se prefira
ter dívida longa a taxas historicamen
te baixas e fixas
Com a proposta do Orçamento do
Estado para 2019 que será apresen
tada hoje no Parlamento ficar se á a
saber quais as perspectivas do Go
verno em termos de necessidades
financiamento e qual o peso que

prevê para os pequenos investidores
Para este ano estava previsto que
fossem arrecadados mil milhões em
termos líquidos dos quais 750 mi
lhões em CT e o restante em CA Este
valor ficou claramente abaixo dos 2 8
mil milhões de 2017 e dos 3 5 mil mi
lhões de 2016 efectivamente arreca
dados segundo dados do IGCP anos
em que o Estado optou por recorrer
mais às famílias No caso das OTRV
estas representaram 3 5 mil milhões
em 2016 e em 2017 e previam se 750
milhões para este ano o valor está
nos mil milhões As necessidades de
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financiamento do Estado também se
reduziram este ano mas a um ritmo
menor da descida ligada aos peque
nos investidores

O principal intermediário na venda

de certificados do Estado os CTT
tem se ressentido do arrefecimento
da procura No relatório e contas do
primeiro semestre a empresa lidera
da por Francisco Lacerda deu nota
de um decréscimo no segmento de
serviços financeiros destacando o
efeito negativo da diminuição da

colocação de um dos produtos de
dívida pública que foi substituído por
outro de rendimento inferior
De acordo com os CTT os valores
movimentados na emissão de títulos
de dívida caíram 52 6 represen
tando uma quebra nas comissões de
9 4 milhões de euros 56 6
Ao
todo com outras rubricas os servi
ços financeiros caíram 31 7 para
20 2 milhões de euros A empresa
diz ainda que a comissão recebida
para a comercialização deste pro
duto do IGCP reduziu se em 0 05
no passado mês de Maio

Nesta conjuntura os CTT come
çaram a desenvolver várias iniciati
vas comerciais para promover este
produto do Estado e recuperar as
colocações de dívida pública junto
dos particulares tendo conseguido
uma recuperação entre o primeiro
e o segundo trimestres em que a
redução foi menos acentuada
Em respostas ao PÚBLICO fonte
oficial da empresa fala agora de um
balanço muito positivo das inicia
tivas desenvolvidas com uma recu
peração significativa nas aplicações
dos aforradores Vamos manter o
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plano de acções uma vez que o vo
lume de aplicações com juros de 0
ou próximos de 0 ainda é significa
tivo refere a mesma fonte desta
cando as vantagens dos certificados
face a outros produtos do mercado
Historicamente houve sempre va
riações importantes nas colocações
nos momentos de mudança nas ta
xas dos produtos de dívida pública
adianta a mesma fonte acrescen
tando que a tendência de queda
apenas se verificou no momento da
alteração das taxas Depois refere
as colocações de dívida estabiliza
ram no primeiro trimestre e desde
então têm vindo a recuperar
Falta saber se os valores voltam ao
ritmo a que estavam antes de Outu
bro do ano passado Nos dados envia
dos ao PÚBLICO pelo IGCP o saldo
vivo dos CTPC estava nos 1 7 mil mi
lhões de euros em Setembro

Além da extensa rede dos CTT desde
o final de Outubro do ano passado
já é possível adquirir os produtos
de poupança do Estado nos balcões

disponíveis em vários Espaços Ci
dadão No entanto os resultados
ficaram abaixo das expectativas do
Estado Embora não avance dados
o IGCP diz que o novo canal de dis
tribuição inaugurado há um ano
tem tido pouca adesão apesar de
a facilidade de subscrição de produ
tos do Tesouro estar disponível em
vários espaços designadamente os
que têm mais tráfego
A estratégia que colocou um
ponto final na exclusividade dos
CTT em termos de rede física teve
início a 31 de Outubro do ano pas
sado abrangendo dez espaços no
mesmo número de cidades Depois
o universo foi alargado contando
actualmente com 31 pontos de ven
da em 30 localidades Lisboa tem
duas unidades
Neste momento de acordo com
o IGCP a iniciativa está em proces
so de avaliação sem adiantar mais
detalhes sobre as hipóteses em cima
da mesa

