
Portugal coloca 1.750 ME em 
dívida a seis e 12 meses a 
juros mais baixos 
Portugal colocou hoje 1.750 milhões de euros, montante máximo anunciado, em Bilhetes do 
Tesouro (BT) a seis e 12 meses, com taxas de juro negativas e a descerem face aos anteriores 
leilões comparáveis, foi anunciado. 

Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na agência 
Bloomberg, a 12 meses foram colocados 1.250 milhões de euros em BT à taxa de juro média 
de -0,360%, de novo negativa e inferior à registada em 21 de novembro, quando foram 
colocados 650 milhões de euros a -0,327%. 

A seis meses foram colocados hoje 500 milhões de euros em BT à taxa média de -0,399%, mais 
negativa do que a verificada em 21 de novembro, quando foram colocados 350 milhões de 
euros a -0,369%. 

A procura atingiu 2.275 milhões de euros para os BT a 12 meses, 1,82 vezes superior ao 
montante colocado, e 1.000 milhões de euros para os BT a seis meses, o dobro do montante 
colocado. 

O IGCP tinha anunciado que Portugal regressaria hoje ao mercado para emitir entre 1.500 e 
1.750 milhões de euros nos primeiros leilões deste ano de BT com maturidades em julho de 
2019 (seis meses) e em janeiro de 2020 (12 meses). 

Em 17 de janeiro de 2018, as taxas de juro médias dos BT a seis e 12 meses caíram até aos 
mínimos de sempre de -0,425% e -0,398%, respetivamente. 

As necessidades de financiamento líquidas do Estado para este ano deverão situar-se em cerca 
de 8,6 mil milhões de euros. 

Para Filipe Silva, diretor da gestão de ativos do Banco Carregosa, "apesar da procura ter sido 
inferior às colocações anteriores, é de realçar a diminuição das 'yields', a seis meses para 
quase -0,4%, taxa que o BCE paga pelos depósitos, e a 12 meses de -0,327% para -0,36%". 

A descida das taxas de juro "demonstra a confiança no mercado de dívida portuguesa, na 
economia nacional e num abrandamento da inversão da política monetária do BCE para 
contracionista", adiantou Filipe Silva. 

https://www.dn.pt/lusa/interior/portugal-coloca-1750-me-em-divida-a-seis-e-12-meses-a-
juros-mais-baixos--10446764.html 
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