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Em Fevereiro deste ano, foi anunciado que Angola pretende 

emitir, sensivelmente, 1.000 milhões USD em Eurobonds 

(Obrigações emitidas em moeda estrangeira e distribuídas - 

comercializadas - nos mercados internacionais).  

Embora seja uma medida que se insere no esforço de 

financiamento do défice orçamental, esta emissão, para além de 

histórica, poderá ter implicações estratégicas para a gestão 

macroeconómica, a dinamização e internacionalização do sector 

financeiro e aumento da oferta de divisas e, em última instância, para a catalização do processo 

de diversificação.  

De acordo com o FMI, cerca de 95% da dívida externa nacional foi contraída no âmbito de 

acordos bilaterais. Embora esta modalidade cumpra com o objectivo de financiamento do Estado, 

ela não permite aferir, de forma pragmática, se o custo de financiamento corresponde aos 

fundamentos macroeconómicos. 

A emissão de Eurobonds, por permitir a competição entre vários investidores na arena 

internacional - por via de um leilão de colocação -, garante por um lado um custo de 

financiamento (juro, ou cupão) mais eficiente e, por outro, que as taxas de juro reflictam todos os 

fundamentos da economia nacional. Ou seja, a taxa de juro passa a ser um barómetro do 

sucesso das políticas macroeconómicas.  

Por outras palavras, quanto maior a taxa de juro, menos sustentáveis são as políticas nacionais. 

Ao servir de barómetro de Angola, as taxas de juro são também referência para as instituições 

privadas nacionais que pretendem financiar-se nos mercados internacionais, por via da emissão 

de obrigações. Destas instituições destacam-se os bancos, que veriam criadas as condições 
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para aceder a funding de longo prazo e investir, ou financiar, investimentos de prazos mais 

alargados - como fábricas, barragens, etc. 

Adicionalmente, a emissão de obrigações em mercados internacionais permite a aquisição de 

moeda estrangeira, que pode ser utilizada na importação de factores de produção. Por exemplo, 

se 10% do funding total dos bancos for adquirido por esta via, seriam injectados na economia 

nacional aproximadamente 6 mil milhões USD. Este montante é suficiente para financiar 

projectos de grande impacto sobre produtividade nacional, como a conclusão da barragem do 

Laúca (2 mil milhões USD), o financiamento da rede de fibra óptica onshore (1,5 mil milhões 

USD) e offshore (200 milhões USD), a expansão da rede ferroviária (1,7 mil milhões USD) e 

ainda restava para financiar o fundo de fomento do sector mineiro (600 milhões USD), tudo isto 

sem um impacto negativo sobre as reservas externas, na medida que os fluxos de saída, para 

importação de maquinaria e know how, seriam contrabalançados pelos de entrada. 

Contudo, este processo pode trazer alguns desafios para Angola. Ao financiarem-se em moeda 

estrangeira, os agentes económicos ficam expostos ao risco cambial, ou seja, se o kwanza 

desvalorizar, o serviço da dívida (juros e capital) será maior. Sendo que as taxas de juro do sector 

privado serão calculadas em função do risco-Estado, um aumento na taxa de juro dos Eurobonds 

poderá implicar maiores custos de financiamento para o sector privado. Assim, este processo 

poderá criar uma interconexão mais forte entre a percepção de sucesso das políticas 

macroeconómicas e os custos de financiamento da economia em geral. Adicionalmente, o 

acesso aos mercados internacionais, para as entidades privadas nacionais, não é um processo 

simples, pois exige um procedimento criterioso de notação do risco. Felizmente, existem já 

algumas instituições do sector financeiro bancário que já se submeteram a uma avaliação de 

risco e, consequentemente, cumprem os requisitos exigidos internacionalmente. 

Em suma, a emissão de Eurobonds é muito mais do que um esforço de financiamento do défice 

orçamental, é uma medida que permitirá encontrar um barómetro das políticas macroeconómicas 

e internacionalizar e diversificar as fontes de financiamento das instituições privadas com 

destaque para os bancos. 

 

 

 


