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O Tesouro regressou esta quarta-feira ao mercado da dívida 
realizando dois leilões de Bilhetes do Tesouro a seis e 12 meses, 
tendo pago, uma vez mais, taxas negativas aos investidores. A 12 
meses pagou o juro mais baixo de sempre. A 6 meses o juro 
esteve próximo do mínimo histórico em leilão anterior 

JORGE NASCIMENTO RODRIGUES 

Portugal regressou esta quarta-feira ao mercado da dívida 
colocando €1500 milhões em títulos de curto prazo, a seis e 12 
meses, tendo pago taxas negativas uma vez mais em mínimos 
históricos e com uma procura ainda superior à registada no 
leilão anterior. O duplo leilão for organizado pela Agência de 
Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP). 

Num leilão duplo de Bilhetes do Tesouro, o Estado pagou, a 12 
meses, a taxa mais baixa de sempre, de -0,366%, uma taxa 
ainda mais negativa do que a registada no leilão anterior, em 
que pagou -0,363%. A seis meses, a taxa foi de -0,393%, 
ligeiramente menos negativa do que a paga no leilão anterior, 
em que pagou -0,399%, o atual mínimo histórico. 

O Tesouro colocou 400 milhões de euros a seis meses, com uma 
procura significativa, 2,31 vezes superior à colocação, um rácio 
acima do verificado no leilão anterior. A 12 meses, emitiu 1100 
milhões de euros, com os títulos a registar uma procura 2,14 
vezes superior à colocação, e acima da registada no leilão 
anterior. 
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Taxas negativas pagas pelo Tesouro significam que o investidor 
aceita pagar para deter dívida do Estado emissor. 

"Foi mais um leilão com sucesso para o IGCP, que continua a 
beneficiar do ambiente de taxas de juro negativas que vivemos 
na Europa. Estas taxas historicamente baixas foram também 
suportadas pela subida de rating feita pela S&P na sexta-feira 
passada. Estes leilões de dívida de curto prazo continuam a 
contribuir para a redução do custo do serviço de dívida que o 
país tem", refere Filipe Silva, diretor de gestão de ativos do 
Banco Carregosa. 
As taxas pagas esta quarta-feira no mercado primário (de 
emissão dos títulos) situaram-se em níveis ainda mais negativos 
do que as yields registadas no mercado secundário, que estavam 
à hora do leilão em -0,359% a seis meses e -0,310% a 12 meses. 
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