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Portugal tem 30% da dívida com juros acima de 4%
Obrigações 

MERCADOS 24 e 25

O esforço do IGCP para trocar linhas com juros mais elevados tem permitido ao Tesouro português reduzir o saldo vivo das obrigações emitidas

em períodos de maior pressão financeira.

PATRÍCIA ABREU pabreu@negocios.pt

O instituto que gere a dívida portuguesa, o IGCP, tem acelerado as operações de troca de dívida, procurando limpar as linhas com taxas mais

elevadas contraídas durante períodos de crise e maior pressão sobre os prémios de risco do país. Apesar deste esforço para reduzir o saldo

vivo destas obrigações mais caras, atirando o seu reembolso para a frente, ainda há uma percentagem significativa de dívida com juros muito

acima dos valores a que a República consegue financiar-se atualmente.

O IGCP esteve esta quarta-feira no mercado numa nova operação de troca de dívida, a segunda em menos de um mês. Enquanto, em agosto, o

Tesouro conseguiu reembolsar 1.361 milhões de euros de dívida a vencer nos próximos três anos, em troca de títulos com juros inferiores e

maturidades mais longas, desta vez o instituto apenas trocou 514 milhões de euros de obrigações do Tesouro (OT), com maturidades em 2022 e

2024, adiando o seu reembolso para 2028 e 2034.

Tão importante como o adiamento de reembolsos, tirando pressão no esforço de pagamentos a que a República terá de fazer face nos próximos

anos – 2022 é um ano em que Portugal tem previstos reembolsos superiores a 22 mil milhões de euros –, é o facto de estas trocas incidirem em

linhas vivas de dívida com juros mais elevados. No caso da oferta desta quarta-feira, o IGCP propôs-se recomprar títulos que têm uma taxa de

cupão de 2,2%, na maturidade que vence em 2022, e de 5,65%, na linha de fevereiro de 2024. Taxas que comparam com um cupão de 2,125%

e 2,25%, nos títulos de 2028 e 2034, respetivamente.

“As emissões de OT de outubro de 2022 e de 2024 ainda estão com um montante vivo elevado, pelo que faz todo o sentido ir fazendo o ‘rollover’

da dívida”, explica Filipe Silva. Para o diretor de investimentos do Banco Carregosa, “se fosse feito um leilão normal, o IGCP iria aumentar a

dívida no montante emitido mas não teria a certeza se iria conseguir comprar as emissões existentes a preços razoáveis, bem como o montante

que iria comprar. Ao fazê-lo desta forma as operações acabam por acontecer em simultâneo”, remata.

A linha de fevereiro de 2024 foi lançada em 2013, período no qual o país estava no domínio da troika, com um juro de 5,65%, a taxa de cupão

mais elevada atualmente entre as OT com saldo vivo, segundo os dados do IGCP. Apesar de esta ser a linha que sai mais cara aos cofres do

Estado, não é a única onde o país ainda paga juros elevados. Segundo os cálculos do Negócios, há cerca de 47 mil milhões de euros em OT

com taxas acima de 4%, o que equivale a cerca de 30% do valor de obrigações com saldo vivo.

São cinco as linhas de OT em que a taxa de cupão supera os 4%. Além da linha de fevereiro de 2024, que apresenta agora um saldo vivo de

11,76 mil milhões de euros, descontados os 184 milhões que o IGCP recomprou, há ainda outra OT emitida a 25 de outubro de 2008 e com

maturidade em 2023, com um montante de 11,35 mil milhões de euros e que tem um custo de 4,95%.

Na lista das obrigações mais onerosas segue-se uma emissão de OT a 10 anos realizada em 2017 e que vence em 2027, com uma taxa de

4,125%, com um saldo vivo de 9,57 mil milhões de euros. Além destas obrigações há apenas outras duas linhas, emitidas em 2006 e 2015,

ambas com uma taxa de 4,1%, com um montante de 10,1 e 4,2 mil milhões de euros, respetivamente. Contas feitas, as OT com juros mais altos

perfazem 46,9 mil milhões, o que representa 30,6% dos 153,4 mil milhões de euros de linhas vivas de obrigações emitidas pelo Estado

português.

Apesar de ainda ter este montante em dívida com juros mais altos, os custos da dívida pública portuguesa têm caído para mínimos e ficaram em

2,2% em 2020. “Através destas trocas o IGCP mantém o nível de endividamento, mas aumenta a maturidade” e “como as operações têm sido

feitas com um custo muito abaixo, acaba por ser benéfico para a gestão da dívida nacional, pois vai permitir baixar o custo médio”, explica Filipe

Silva. Mesmo perante custos mais baixos, Henrique Tomé, analista da XTB, alerta que “a gestão da dívida pública será um dos maiores desafios

para os próximos tempos”.

Calendário de reembolsos do IGCP em mil milhões de euros

O IGCP tem agendado para 2022 o reembolso de 22 mil milhões de euros, sendo que o grosso deste valor – 13 mil milhões – diz respeito a

dívida de longo prazo. Para 2027 está previsto devolver outros 19 mil milhões.
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