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Economistas divididos sobre
forma de aproveitar juros 'zero'
O Estado deve optar
por uma estratégia
de pedir emprestado
com um prazo longo
ou deve aproveitar
as taxas de juro
historicamente
baixas para
poupar nos juros
apostando em
prazos de dívida
mais curtos?
A questão tem
animado o debate
entre os especialistas
que se dividem

quanto à melhor
estratégia para um

país como Portugal

gerir a sua dívida

pública. Desde o

final do resgate da
troikaem 2014, a

Agência de Gestão
da Tesouraria e

da Dívida Pública

(IGCP) tem optado
por manter um
prazo médio de
emissões elevado
e que até cresceu
ligeiramente dos

10 anos de 2014

para 10,4 anos nos

primeiros meses
deste ano. Essa

estratégia influiu
na subida no prazo

médio do stock de
dívida de 7,4 para
7,8 anos naquele
período. O debate foi
animado nas páginas
do Expresso com as

opiniões diferentes
dos economistas
Ricardo Cabral
(num artigo
publicado a 27 de
abril) e de Ricardo
Reis (em resposta
na edição seguinte
de 3 de maio).
Neste painel,
reunimos a posição
de oito especialistas
sobre o tema
JORGE NASCIMENTO RODRIGUES



Deve o Estado optar por baixar o prazo
da dívida pública para poupar nos juros?

Depois do arranque em 2015 do programa de compra de dívida
do Banco Central Europeu, o IGCP deveria ter mudado de estratégia?

Professor do ISEG,

Lisboa

Francisco Louçã

Deve e é errado que ainda
não o tenha feito de modo de-
cidido. Mesmo no contexto
das limitações institucionais,
o IGCP e o Governo nunca
deviam ter aceitado a única

regra que beneficia os merca-
dos financeiros e prejudica as

contas do défice português,
que é manter um perfil de
dívida de maturidade longa.
Os economistas que alegam
a estabilidade dos mercados
financeiros exibem uma pre-
ferência que prejudica Portu-
gal em nome da conveniência
das rendas.

A emissão de dívida portu-
guesa estava constrangida
pelas regras do Quantitative
Easing, que, como se sabe,
só qualifica para esse efeito
uma parte de emissões que
não sejam de curto prazo.
Por outro lado, algumas das

regras aceites pelo Governo
no contexto do pagamento
antecipado ao FMI também
impunham, e erradamente,
um privilégio a emissões de

longo prazo. O que o Governo
devia ter feito era alterar a
combinação de emissões para
baixar o seu prazo médio e o

juro a ser pago.

João Duque
Professor do ISEG,

Lisboa

Não. Uma excessiva concen-
tração no curto prazo pro-
voca um risco de refinanci-
amento elevado que não é

positivo. Também nem sem-

pre as maturidades curtas
são as mais desejadas pelo
mercado. Agora que se an-
tevê uma subida das taxas
de juro, ter maturidades
mais longas e durações mais
elevadas só pode beneficiar
Portugal.

Em dezembro de 2014, 60%
da dívida negociável tinha
um prazo inferior a cinco
anos. Um aumento dessa
percentagem seria uma lou-
cura. O IGCP até foi reduzin-
do as maturidades da nova
dívida emitida especialmen-
te em 2016 e 2017. Em 2018,
'errou' porque não esperava
o prolongamento da política
monetária e acabou por au-
mentar as maturidades das
novas emissões. Mas, agora,
é fácil criticar.

João Loureiro
Professor da Faculdade de Economia

do Porto

Se o fizer apenas garante
poupança nos juros no curto
prazo. Em termos intempo-
rais ninguém consegue ga-
rantir que uma tal decisão
baixa o custo médio da dívi-
da. Uma opção por financia-
mento de mais longo prazo
permite, nomeadamente
para países altamente endi-
vidados, a realização de uma
programação orçamental de
médio prazo com maior pro-
babilidade de ser executada.

Ninguém poderia imaginar
que, como consequência da
ação do BCE, Portugal viria
um dia a emitir dívida a 10
anos à taxa de 1,059%, ou
seja, com uma taxa de juro
real (descontando a inflação)
negativa. Se daqui a uns me-
ses emitir esta dívida a 0,5%
vamos dizer que a recente
emissão perto de 1% foi má?
eu prazo médio e o juro a ser

pago.



Joaquim Miranda Sarmento
Professor no ISEG, Lisboa, e porta-voz

para Finanças Públicas do PSD

Não. A gestão da divida pú-
blica deve ser de risco baixo.
Ter uma gestão de risco alto

apenas pela razão que isso
traz ganhos orçamentais de
curto prazo parece-me um
erro. A elevada exposição
de Portugal aos mercados
financeiros torna a posição
do país frágil. É importante
ter um perfil de baixo risco.

A partir de 2017, Portugal
deveria até ter sido mais
agressivo na extensão de
maturidades, aproveitando
as taxas de juro muito bai-
xas. Infelizmente apesar do
anúncio do programa do
BCE ter sido em janeiro de
2015, Portugal só beneficiou
de taxas de juro muito bai-
xas durante esse ano, dado

que em 2016 elas subiram e

divergiram do resto da zona
curo. Só a partir do final de
2016 começaram, de novo,
a descer.

Luís Aguiar Conraria
Professor da Universidade do Minho,

em Braga

Não é possível responder.
Alongar maturidades pro-
tege-nos se as taxas de juro
subirem. E impede-nos de
beneficiar no caso de caírem.
É como fazer um seguro con-
tra todos os riscos ou não. A
minha preferência é por uma
gestão da dívida sem aventu-
reirismos. Temos muito mais
a perder com uma subida de
taxas de juro (que podem su-
bir para 4 ou 5%, ou mais;
não sabemos) do que temos
a beneficiar com uma des-
cida de taxas de juro (que
nunca serão muito inferiores
a zero).

Sem esse programa, as taxas
de juro seriam tão altas que
a nossa dívida pública seria
insustentável. Pelo que a dis-
cussão da melhor estratégia
nem faria sentido.

Professor da Universidade Católica,

Lisboa

Nuno Gracias Fernandes

Não. O Estado não deve bai-
xar a maturidade média da
dívida apenas para obter
uma poupança de curto pra-
zo. Isso seria especulação e

expunha o país a elevados
riscos. Emitir dívida de curto
prazo, ainda que barato, é
muito arriscado.

Não. Com o programa do
BCE tornou-se ainda mais
possível prosseguir uma es-

tratégia de emissão de lon-
go prazo. O que é positivo.
Quando emitimos dívida de

longo prazo aproveitando as
atuais baixas taxas de juro
conseguimos garantir baixos
custos de financiamento por
um prazo muito alargado.



Ricardo Cabral
Professor da Universidade

da Madeira

Sim. Porque o volume de
emissões de dívida de médio
e longo prazo programadas
para 2019 a 2023 é demasi-
ado baixo. O IGCP deveria
manter uma tendência para
um volume ligeiramente
crescente, acima de €20 mil
milhões por ano, entre 10 a
13%d0P18.

Sim. Formalmente a estra-
tégia não deveria depender
do programa de expansão
quantitativa do BCE, mas de

expectativas sobre a evolu-
ção das taxas de juro e deve-
ria ter evoluído para refletir
uma progressiva melhoria
das contas públicas, redu-
zindo as maturidades médias
das emissões de dívida.

Não. No caso de um país que
tinha acabado de passar por
uma crise de dívida, a prio-
ridade era evitar uma nova
crise e proteger o país da ins-
tabilidade política e finan-
ceira da zona curo, o que é

alcançado pela extensão das
maturidades. Devemos usar
os mercados para reduzir
riscos em vez de tentar tirar
proveito deles para ganhar
lucros.

Não. Aliás, depois do anún-
cio do programa do BCE,
as taxas de juro baixaram.
Tornou-se até mais atrativo
pedir emprestado a longo
prazo. Onde se teria poupa-
do dinheiro era ter pedido
emprestado a curto prazo
antes do anúncio do progra-
ma, ou seja, antes da queda
das taxas.

Ricardo Reis
Professor na London School

of Economics, Reino Unido


