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Procura de novas Obrigações do Tesouro superou em muito a procura. 
Por Lusa - Correio da Manhã 
 
Portugal colocou esta quarta-feira 1.000 milhões de euros, montante máximo anunciado, em 
Obrigações do Tesouro (OT) a 10 e 15 anos, com juros a caírem, para mínimos de sempre 
no prazo mais curto, foi anunciado.  
 
Segundo a página do IGCP, agência que gere a dívida pública, na agência Bloomberg, 
foram colocados 705 milhões de euros em OT com maturidade em 15 de junho de 2029 
(cerca de 10 anos) à taxa de juro de 1,568%, abaixo daquela registada em 14 de novembro 
de 2018 (1,908%) e do anterior nível mínimo de 1,670% verificada em 09 de maio de 
2018.  
 
A procura das OT a 10 anos cifrou-se em 1.530 milhões de euros, 2,17 vezes o montante 
colocado. 
 
Em OT com maturidade em 18 de abril de 2034 (cerca de 15 anos) foram colocados 295 
milhões de euros à taxa de juro de 2,045%, abaixo da do anterior leilão comparável de 11 de 
julho (2,257%), tendo a procura atingido 675 milhões de euros, 2,29 vezes o montante 
colocado.  
 
O leilão de OT a cerca de 16 anos de 11 de julho de 2018 foi o único realizado desde pelo 
menos 2017.  
 
O IGCP tinha anunciado a realização de dois leilões de OT a 10 e a 15 anos, com um 
montante indicativo global entre 750 e 1.000 milhões de euros.  
 
Para o diretor da gestão de ativos do Banco Carregosa, Filipe Silva, "Portugal voltou a 
emitir dívida de longo prazo com uma taxa inferior ao custo médio da sua dívida" e "esta 
tendência tem sido uma constante nos últimos meses e é extremamente positiva para os 
interesses nacionais".  
 
"A taxa na emissão a 10 anos de 1,568% foi inferior ao último leilão comparável de 
1,908%" e "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 dívida com sucesso", adiantou Filipe Silva. 
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