
 
 

Angola: Dívida Interna do país estimada em mais 

de 4 biliões de Kwanzas 

ANGOP  

23/01/2017 

A dívida Interna do país está estimada em quatro biliões e 677 milhões de Kwanzas e tem 

em conta o quadro orçamental que é ainda considerado de deficitário, afirmou hoje, 

segunda-feira, o Secretário de Estado do Tesouro do Ministério das Finanças,  

Mário Nascimento.  

Mário Nascimento que discursou no encontro que serviu para a apresentação pública do Plano 

Anual de endividamento (PAE), referiu que do valor estimado 75% será um financiamento a ser 

captado internamente. 

Este financiamento que será finalizado por via de captações de 75 % do mercado interno terá 

uma magnitude dos 3.5 biliões de Kwanzas, sendo que as restantes necessidades serão obtidas 

no mercado externo, segundo o Secretário de Estado. 

Neste evento que reuniu representantes da banca, da Comissão de Mercados de Capitais (CMC) 

e da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), o Secretário de Estado do Tesouro referiu 

que até o final deste ciclo (2017), o stock da divida pública, em relação ao Produto Interno Bruto 

(PIB) previsto será de 53, 29% este ano de 2017. 

Em comparação com o período homólogo do PIB regista um ligeiro aumento face ao ano 

transacto que foi de 52,47%. 

Este plano tornado público materializa uma estratégia que procura atingir muitos objectivos 

concretos, entre os quais, o alongamento do prazo da dívida interna, subdiversificar os 

investimentos públicos, promoção e dinamização do mercado financeiro doméstico, alargamento 

da base do investidor e garantir a continuidade dos títulos de divida pública. 

Mário Nascimento esclareceu que, o alargamento do prazo da amortização da dívida interna 

possibilitara ao Estado financiar as taxas de juros mais baixas e sustentáveis, pois o custo de 

financiamento público deixará de estar dependente do financiamento cíclicos que são 

influenciados por situações conjunturais ou voláteis de curto prazo. 

 



 
 
Acrescentou que a dinamização do mercado financeiro nacional poderá contribuir para que os 

cíclicos públicos poderão ser amplamente negociados em mercados secundários, concedendo 

aos mesmo maior liquidez que por sua vez favoreçam a colocação de títulos ao longo prazo por 

parte do tesouro. 

Para a concretização destes objectivos da dívida interna torna-se imperioso ultrapassar algumas 

barreiras ao nível do mercado financeiro. 

“Uma das barreiras verificadas é a preferência que os bancos comerciais demonstram por títulos 

de curto prazo, nomeadamente, Bilhetes de Tesouro (BT)”, disse. 

Segundo o Secretário de Estado, a versão desta preferência deverá ser possível com a elevação 

das taxas das obrigações não reajustáveis, para mínimos de 2%, e criando novos produtos 

indexados aos do BT. 

Face às inovações do plano interno, em termos de produtos, a comunicação passa a ter um 

plano pedagógico quer para os operadores quer para os investidores, envolvendo a CMC e a 

BODIVA. 

Do Ponto de vista de financiamento externo, no âmbito do plano anual de endividamento, 

estaremos atentos a todas as oportunidades e possibilidades de financiamento e 

refinanciamento, melhorando a maturidade de custos. 

“Não há gestão orçamental sem riscos, no entretanto identificamos riscos de liquidez, taxas de 

juros e refinanciamento”, considerou 

Durante este evento foi apresentado o panorama macro económico, além da apresentação do 

Plano Anual de Endividamento. 

Representantes do BNA, Bancos Comerciais CMC, BODIVA e correctores financeiros estiveram 

presentes neste evento. 


