
 
 

Leilões de BT renderam 7,9 milhões Kz 
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Os leilões de Bilhetes de Tesouro (BT) realizados na semana de 8 a 11 deste mês, 

renderam mais 7,9 mil milhões Kz, sendo 4,2 mil milhões Kz referentes à maturidade de 91 

dias e 1,7 mil milhões Kz relativos à maturidade de 364 dias.  

De acordo com uma nota de imprensa do Ministério das Finanças, os rácios de coberturas 

apurados para as referidas maturidades foram de 177,7% e 94,8%, associado a um yield - 

rendimento médio de 7,8% e 9,4%, respectivamente. O documento esclarece que a emissão dos 

Títulos do Tesouro é uma oportunidade única para desenvolver o mercado financeiro doméstico, 

proporcionando, assim, aos agentes económicos nacionais a possibilidade de aceder aos novos 

instrumentos para a aplicação dos recursos disponíveis.  

"A procura por estes papéis indica, acima de tudo, a confiança dos agentes económicos na força 

e solidez das finanças públicas de Angola, garantindo não apenas o reembolso atempado dos 

investimentos realizados, mas também o poder de compra da moeda na qual foram realizados, 

o Kwanza", firmou o ministro Armando Manuel. 

Títulos do Tesouro, segundo o documento, são renda fixa emitidos pelo Estado (Bilhetes do 

Tesouro e Obrigações do Tesouro), caracterizados como sendo de curto prazo, no caso dos 

Bilhetes de Tesouro e de médio e longo prazo, para as Obrigações de Tesouro. Segundo 

documento, os interessados (indivíduos ou instituições colectivas) pode consultar os seus 

bancos comerciais, o Banco Nacional de Angola (BNA ou qualquer operador do mercado 

secundário da dívida pública nomeadamente o Comissão de Mercado de Capitais (CMC) e a 

Bolsa de Dívida de Valores de Angola BODIVA).  

Esta semana, os títulos estiveram disponíveis apenas na quarta-feira, devido ao feriado que se 

observa, ontem 17 de Setembro, e a previsão da unidade de gestão da dívida (UGD) é colocar 

BT na ordem dos 17,2 milhões Kz nas maturidades de 63, 91, 182 e 364 dias. 
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