
Banca com crédito

para combater
certificados de aforro
Novos certificados têm taxas
muito atractivas. Banca pode
ter de aumentar juros plB



Novos certificados de aforro ameaçam
tornar mais caro o crédito à economia
Ofensiva do Governo para vender dívida pública a particulares, com juros atractivos (até 5%, a cinco anos),
pode levar os bancos a aumentar as taxas dos depósitos, mas também as do crédito a empresas e famílias

Ministério das Finanças maisagressivo na captação de depósitos junto dos particulares

Poupança
Rosa Soares

O Governo anunciou ontem um no-
vo produto atractivo de captação de

poupança junto dos particulares, re-

forçando a concorrência directa com
os bancos, que, em resposta, pode-
rão aumentar as taxas que pagam pe-
los depósitos, mas podem também
encarecer o crédito que concedem
a famílias e empresas.

Depois de ter melhorado substan-
cialmente a taxa de remuneração dos

certificados de aforro, que garantem
taxas muito superiores às dos tradi-
cionais depósitos bancários, o novo
produto oferece agora uma taxa de

juro que vai até 5%, no quarto e quin-

to anos, e que ainda assegura alguma
liquidez, já que pode ser levantado
a partir do primeiro anos de subs-

crição.
O novo produto, designado por

certificados do tesouro poupança
mais (CTPM), é uma venda directa de
dívida pública a particulares, a taxas
atractivas. A taxa de juro bruta para
o primeiro ano está fixada em 2,75%,

passando a 3,75% no segundo ano e a

4,75% no terceiro. No quarto e quin-
to anos, a taxa sobe para 5%, a que
pode acrescer ainda um prémio, em
função do crescimento médio real do

produto interno bruto (PIB).
Com estes certificados, que po-

dem ser subscritos a partir de 31 de
Outubro, o Estado pretende resolver
os seus problemas de tesouraria, nu-

ma altura que o financiamento no
mercado internacional é feito a ta-
xas muito elevadas. A taxa implícita
das obrigações a cinco anos supera
os 5,5%.

Mas a agressividade do Ministério
das Finanças pode ter um custo ele-

vado, a suportar por empresas e par-
ticulares. É que os bancos deverão
reagir ao novo produto do Estado,
melhorando a remuneração dos de-

pósitos. Aumentar esta remuneração
representa um custo directo para o
sistema financeiro. Mas há outros in-
directos, resultantes das regras do
Banco de Portugal, que exige refor-

ços dos capitais próprios para os ban-
cos que ultrapassem determinados
limites nos juros pagos.

E "mais custos na captação de de-



pósitos implicará custos mais eleva-
dos no crédito concedido", disse ao
PÚBLICO uma fonte bancária, que
pediu anonimato, mas não deixou
de manifestar alguma surpresa pe-
la agressividade do produto estatal,
apesar de ainda não o conhecer em
detalhe.

Contactada pelo PÚBLICO, a Asso-

ciação Portuguesa de Bancos recusou
comentar a medida.

João Duque, economista e presi-
dente do ISEG, admite que o CTPM

pode levar os bancos "a subir um
bocadinho as taxas", e isso "terá
algum impacto no custo de capital,
que acabará por ter repercussões na
economia". O economista destaca,
no entanto, que "é legítima a preocu-
pação do Tesouro de garantir finan-
ciamento a custos mais baixos".

Simulação de taxas

António Ribeiro, especialista em pou-
pança da Deco Proteste, considera

que "o novo produto é interessante
e oferece rentabilidades muito supe-
riores às dos tradicionais depósitos
bancários", pelo que será natural
alguma transferência de poupan-
ças. "Os CTPM ficam no meio termo
entre as rentabilidades oferecidas

pelos certificados de aforro e o in-
vestimento directo em obrigações
do tesouro."

Numa simulação feita pelo espe-
cialista da Deco para uma aplicação
a cinco anos, com um crescimento
do PIB de 1,5% (previsão do FMI) no
4.° e 5.° ano, a taxa efectiva líquida
do produto será de 3,4%. Esta taxa
supera a remuneração líquida dos
certificados de aforro tradicionais,
que é de 1,9%. Assim, numa aplica-
ção acima de dois anos, os CTPM são

mais vantajosos. Já em comparação
com as obrigações a cinco anos, que
garantem uma taxa líquida actual de

4,2%, o novo produto é menos atrac-
tivo. O investimento em obrigações
implica custos de subscrição maiores

e manter a aplicação até à maturida-
de. Utilizando a média das taxas pra-
ticadas pelos bancos, a Deco Proteste
adianta que um depósito de cinco mil

euros, a 12 meses, garante uma remu-
neração líquida de 0,8%.

Sobre as comissões de subscrição
o IGCP remeteu uma resposta para
segunda-feira. É que a resolução do
Conselho de Ministros admite a pos-
sibilidade de pagamento de comis-
sões, mas não é claro se esse valor
será suportado pelos subscritores,
o que nunca aconteceu noutros pro-
dutos do Estado.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

O que são os certificados
de tesouro poupança mais
(CTPM)?
São um novo produto de

poupança, emitido pelo Estado,
com taxa fixa, ou seja, sem
alteração desde a subscrição até
ao final do prazo — cinco anos.
O que pode variar é o prémio, a

ser distribuído no 4.° e 5.° anos,
se o produto interno bruto (PIB)
registar uma variação positiva.

Onde e quando subscrever?
A subscrição é feita a partir
de 31 de Outubro, através de
conta aberta no IGCP, a agência
que gere a dívida pública, via

Internet, através do AforroNet e
através dos balcões aderentes
dos CTT, parceiro tradicional do
Estado nos certificados de aforro
e do tesouro.

Qual é a taxa de juro?
A taxa fixada para o arranque
do produto é de 2,75% brutos
no primeiros ano, de 3,75%

no segundo, e de 4,75% no
terceiro. No quarto e quinto
anos a taxa sobre para 5%. A
taxa média bruta é de 4,25%.
No futuro, a taxa de juro será
fixada pela ministra de Estado
e das Finanças e não é dada
qualquer informação sobre a

periodicidade dessas alterações.

Como serão pagos os juros?
Os juros vencem anualmente e
são creditados na conta aberta
no IGCP. Não há capitalização
de juros.

Quais o mínimo e o máximo de
subscrição?
Cada unidade tem um valor
nominal de 1 curo, com
subscrição mínima de mil

euros e máxima de um milhão
de euros. A subscrição está
reservada a particulares.

O montante pode ser
mobilizado antes dos 5 anos?
O resgate antecipado, total ou

parcial, só pode acontecer a

partir do primeiro ano e implica
a perda total de juros desde o
último vencimento. O montante
resgatado não pode ser inferior a

mil unidades.

Qual o enquadramento fiscal?
Os juros são pagos líquidos
de IRS, à taxa liberatória em
vigor a cada momento e que
actualmente é de 28%.

O capital está garantido?
Sim. A totalidade do capital
investido.

O Governo pode suspender o
produto?
Pode. Para além de poder
alterar a taxa de juro em
novas subscrições, a emissão
fica sujeita a limites a fixar
no OE. O IGCP, com autorização
das Finanças, suspender
ou limitar a subscrição do
produto em determinadas
condições.


