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Os investidores aceitaram esta quarta-feira taxas de 
remuneração em mínimos históricos no leilão duplo de 
obrigações a vencer em 2029 e 2034. O Tesouro pagou 1,059% a 
10 anos e 1,563% a 15 anos, taxas abaixo das verificadas no 
mercado secundário. Portugal colocou €1250 milhões 

JORGE NASCIMENTO RODRIGUES 

O Tesouro colocou esta quarta-feira €1250 milhões em títulos 
de dívida a 10 e 15 anos através de um leilão duplo onde pagou 
as taxas mais baixas de sempre, inclusive inferiores às 
registadas no mercado secundário. 

O leilão realizou-se já depois da crise política aberta pelo 
diploma relativo aos professores e confirmou a trajetória de 
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descida sucessiva das taxas de remuneração das obrigações 
portuguesas, fixando novos mínimos históricos em cada nova 
emissão. 

Com esta operação, Portugal já colocou 56% do financiamento 
previsto através de emissão de obrigações em 2019. O Estado 
prevê colocar este ano €15,8 mil milhões em Obrigações do 
Tesouro e conservar no final do ano uma 'almofada financeira' 
de €9,3 mil milhões (idêntica à do ano anterior e 
correspondendo a 47% das necessidades de financiamento para 
o ano seguinte). 

Advertisement 

Nos títulos que vencem em 2029, o Tesouro colocou €800 
milhões pagando uma taxa de 1,059%, abaixo de 1,143% que 
pagou no leilão anterior, em abril. Nas obrigações que chegam à 
maturidade em 2034, Portugal colocou €450 milhões, pagando 
uma taxa de 1,563%, abaixo de 2,045% na operação de 
fevereiro. 

A procura foi 1,88 vezes superior à colocação no prazo a 10 anos 
e 1,9 vezes no prazo a 15 anos. Estes rácios foram inferiores aos 
registados nos leilões imediatamente anteriores, onde foram 
superiores a 2 vezes. 

"Este resultado demonstra, por um lado, a confiança que os 
investidores têm em que nada de muito negativo se vai passar 
com os países periféricos nos próximos tempos. É reflexo, por 
outro lado, de rendimentos negativos em quase todos os prazos 
nos países do centro do euro, levando à procura de algo que 
pague um pouco mais, reduzindo-se o valor exigido para 
remuneração do risco assumido", sublinha Ricardo Marques, 
analista da consultora Informação de Mercados Financeiros. 
Para Filipe Silva, diretor do Banco Carregosa, esta 
operação revelou que "apesar de algum ruído político nos 
últimos dias, isso não veio afetar o risco do país". E prossegue: 
"Continuamos a beneficiar das baixas taxas da dívida soberana 



europeia. Emitir dívida de longo prazo e com este custo é muito 
positivo para o país e continuará a permitir ir reduzindo o custo 
do serviço de dívida". 
Em virtude dos mínimos pagos, o juro médio de todas as 
colocações de dívida em 2019 desceu no primeiro trimestre para 
um mínimo histórico de 1,7%. Este juro médio desceu de 2,6% 
em 2017 para 1,8% em 2018. 
ALEMANHA PAGA TAXA NEGATIVA A 5 ANOS 
O Tesouro alemão também realizou esta quarta-feira de manhã 
um leilão de títulos. Na emissão de obrigações a 5 anos pagou 
uma taxa de -0,46%, ainda mais negativa do que a paga na 
emissão anterior em abril (em que pagou -0,41%). Colocou 
2380 milhões de euros, com uma procura 1,6 vezes superior à 
oferta. 
Desde outubro de 2015 que o Tesouro alemão paga taxas 
negativas nas emissões de dívida a 5 anos, com exceção dos 
leilões de janeiro e fevereiro de 2018. Taxas mais negativas do 
que as atuais foram pagas entre julho e setembro de 2016, 
quando o Tesouro pagou taxas de -0,5%. 
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