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Portugal pagou esta quarta-feira 1,143% na colocação de €600 
milhões em obrigações a 10 anos, registando um novo mínimo 
histórico. No leilão anterior tinha pago 1,298%. Emitiu ainda 
€400 milhões a vencer em 2037, tendo pago 1,896% 

JORGE NASCIMENTO RODRIGUES 

Portugal regressou esta quarta-feira ao mercado obrigacionista 
tendo colocado €1000 milhões através de um duplo leilão de 
dívida a vencer em 2029 e 2037, tendo registado um novo 
mínimo histórico no juro pago a 10 anos. As taxas pagas aos 
investidores situaram-se abaixo das verificadas no mercado 
secundário. 

Com esta operação, o Estado já colocou este ano €7,25 mil 
milhões de dívida obrigacionista, através de uma operação 
sindicada e de leilões, o que representa 43% das necessidades 
de financiamento do ano. 

A 10 anos, o Tesouro colocou €600 milhões tendo pago 1,143%, 
a taxa mais baixa de sempre. No leilão anterior, em março, 
pagara 1,298%, então um mínimo em leilões. No mercado 
secundário a taxa está mais elevada, situando-se em 1,17%. A 
procura foi 2,28 vezes superior à colocação. 

No prazo mais longo, o Estado emitiu €400 milhões e pagou 
1,896%, uma taxa incomparavelmente mais baixa do que 4,04% 
registada no leilão anterior realizado em setembro de 2016. A 
procura foi 1,83 vezes superior à emissão. 

"Obteve-se mais um excelente resultado no leilão de colocação de 
mil milhões de euros de dívida pública a prazos 
consideravelmente longos. O Tesouro terá beneficiado do clima 
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económico europeu atual, que ao não ser muito positivo, abre 
espaço para uma postura mais acomodatícia por parte das 
autoridades monetárias", refere Ricardo Marques, analista da 
consultora Informação de Mercados Financeiros. 
O leilão decorre no dia em que o Banco Central Europeu realiza 
uma reunião de política monetária num quadro em que "o 
sentimento de muitos analistas é que o banco central vai 
continuar a apontar para a necessidade de estímulos monetários 
em 2019", acrescenta o analista. 

“Estes leilões são bastante importantes para Portugal conseguir 
ir reduzindo o custo médio da dívida. O Tesouro continua a tirar 
partido da política que tem vindo a ser seguida pelo BCE ao 
manter as taxas de juro baixas, com vista a estimular mais a 
economia e levar a inflação para o objetivo dos 2%”, refere, por 
seu lado, Filipe Silva, diretor de gestão de ativos do Banco 
Carregosa. 
Apesar do BCE ter decidido encerrar, no final do ano passado, o 
programa de compras líquidas de ativos - e nomeadamente de 
dívida pública no mercado secundário -, a política monetária 
continua a manter um plano de reinvestimento das amortizações 
dos títulos em carteira e adiou até final deste ano qualquer 
mexida nas taxas diretoras. 
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