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Cristina Casalinho, presidente do IGCP 
LUÍS BARRA 

O Tesouro realizou esta quarta-feira dois leilões de Obrigações a 
10 e 15 anos tendo colocado €1000 milhões. Com mais esta 
operação, o Estado já executou 30% do montante previsto em 
emissões de obrigações para este ano 

JORGE NASCIMENTO RODRIGUES 

Portugal regressou esta quarta-feira ao mercado obrigacionista 
colocando €1000 milhões através de dois leilões de Obrigações 
do Tesouro a 10 e 15 anos. Nos títulos que vencem em junho de 
2029, o Estado pagou hoje um juro de 1,568%, a taxa mais baixa 
de sempre em leilões neste prazo. Com mais estas duas 
operações, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida 
Pública (IGCP), dirigida por Cristina Casalinho, já executou 
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30% dos €16,4 mil milhões previstos no plano de emissões de 
obrigações este ano. A procura foi mais de duas vezes superior à 
colocação nas duas operações. 
O Tesouro português continua a aproveitar o bom momento no 
mercado de emissão de dívida pública na zona euro, com uma 
forte procura dos investidores por títulos dos periféricos num 
quadro em que o Banco Central Europeu (BCE) dá sinais de 
adiar um maior aperto da política monetária face ao 
abrandamento económico da região e aos riscos globais. 
Espera-se que o banco central dirigido por Mario Draghi dê 
mais indicações sobre a sua estratégia na próxima reunião a 7 
de março, quando irá analisar as novas previsões sobre o 
andamento da inflação e do crescimento. Os analistas admitem 
que o BCE possa avançar este ano com novas linhas de 
financiamento aos bancos e que adie para 2020 a perspetiva de 
quando poderá mexer nas taxas diretoras que estão em 
mínimos históricos. 
 
EFEITOS DO FIM DO QE NÃO SE FAZEM SENTIR 

"Seguimos numa fase bastante benéfica para quem emite, com a 
agitação do mercado acionista, com a queda acentuada dos 
rendimentos dos títulos alemães, a resultarem numa procura 
elevada por um pouco mais de rendimento, beneficiando o 
financiamento dos países periféricos. Até ao momento não se 
estão a fazer sentir negativamente os efeitos do abandono da 
política de aquisição líquida mensal de títulos por parte do BCE, 
conhecida por quantitative easing (QE)", sublinha Ricardo 
Marques, analista da consultora financeira da Informação de 
Mercados Financeiros. "Apesar de estarmos numa altura em 
que assistimos a um abrandamento económico que levou as 
taxas das dívidas soberanas na Europa a cair face aos valores 
que estavam no final do ano, O IGCP acaba por tirar partido 
deste momento de mercado para emitir com sucesso divida 
longa", sublinha, por seu lado, Filipe Silva, diretor de gestão de 
ativos do Banco Carregosa. 
Recorde-se que, no lançamento a 9 de janeiro da Obrigação do 
Tesouro que vence em 2029, e que foi hoje a leilão pela primeira 
vez, a operação organizada por um sindicato bancário registou 
uma procura de €24 mil milhões, seis vezes superior ao 



montante de €4 mil milhões colocado. Nas operações 
sindicadas de dívida de longo prazo já realizadas este ano em 
Espanha e Itália registaram-se recordes históricos na procura, 
apesar da instabilidade política em Madrid e da entrada em 
recessão da economia transalpina no segundo semestre do ano 
passado. 
O Tesouro italiano também foi ao mercado esta quarta-feira 
com leilões de títulos a 3 e 7 anos, tendo colocado €4,5 mil 
milhões e pago taxas inferiores às registadas nas operações 
similares anteriores. 
 
RESULTADOS DOS LEILÕES 
No leilão a 10 anos, foram emitidos 705 milhões de euros, tendo 
sido paga uma taxa de 1,568%. Na operação sindicada de 
janeiro, o Estado pagou uma taxa de 1,978%, mas os juros 
(yields) no mercado secundário situavam-se na abertura desta 
quarta-feira em 1,67%. Em maio de 2018, no leilão da obrigação 
a 10 anos (que vence em 2028), o Tesouro tinha pago 1,67%, 
então a taxa mais baixa de sempre neste tipo de operação. A 
procura por parte dos investidores foi 2,17 vezes superior à 
oferta. Neste caso foi superior à registada no leilão similar 
anterior realizado em novembro. Esta nova linha de obrigações, 
lançada em janeiro, tem agora um saldo de €4705 milhões. 
No título que vence em abril de 2034, o Tesouro colocou 295 
milhões tendo pago 2, 045%, uma taxa inferior a 2,257% 
registada no último leilão em julho do ano passado. No mercado 
secundário, a yield para este título, de referência a 15 anos, 
abriu esta quarta-feira em 2,104%. A procura foi 2,29 vezes 
superior à oferta. Esta linha de obrigações passou a ter um saldo 
de €3595 milhões. 
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