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A Unidade de Gestão da Dívida (UGD) anunciou, ontem, em comunicado, que durante a 

semana passada colocou em leilão no mercado primário 8.041 milhões de Kwanzas em 

Bilhetes do Tesouro a 91 dias e 365 dias.  

A UGD informou que a colocação BT a 91 dias foi de 6.250 milhões de kwanzas, com um excesso 

avaliado em 1,5 mil milhões de Kwanzas captados na totalidade com uma taxa de juro média de 

8,32 por cento, contra 7,56 por cento no leilão anterior. A oferta inicial da colocação de BT a 364 

dias foi de 1.791,852 milhões de Kwanzas que só obtiveram uma procura de 913 milhões de 

kwanzas a uma taxa de juro média de 9,55 por cento, contra os 9,45 por cento do leilão anterior. 

 

Na semana de 14 a 18 de Setembro foi realizado apenas um leilão em que Obrigações do 

Tesouro Indexados a Taxa de Cambio resultaram numa captação de 3, 2 mil milhões Kwanzas, 

informou a Unidade de Gestão da Dívida. Essas obrigações, emitidas na maturidade de dois 

anos, foram totalmente vendidas, embora não houvesse procura para as Obrigações do Tesouro 

Não-Reajustáveis. Os Títulos do Tesouro são activos de rendimento fixo emitidos pelo Estado 

angolano (Bilhetes do Tesouro e Obrigações do Tesouro), caracterizados como de curto prazo, 

no caso dos Bilhetes de Tesouro, de médio e longo prazo, para as Obrigações de Tesouro. 

 

Os títulos públicos têm a finalidade de financiar as actividades do Executivo, visando o 

crescimento da economia, financiar o défice orçamental e refinanciar a dívida do país. Os leilões 

de Bilhetes de Tesouro ocorrem todas as semanas de terça à sexta-feira. Para esta semana, a 

previsão da UGD é a colocação de BT na ordem dos 23,3 mil milhões de kwanzas na maturidade 

de 63, 91, 182 e 364 dias. A venda dos títulos públicos é intermediada pelo banco central, os 

bancos comerciais e a Bolsa da Dívida e Valores de Angola (BODIVA).  

Na segunda-feira, a Comissão do Mercado de Capitais apresentou o Plano Operacional de 

Preparação das Empresas para o Mercado Accionista a 11 instituições do sector financeiro 

nacional, visando a prontidão para futuras negociações na BODIVA (Bolsa de Dívida e Valores 

de Angola). O encontro contou com participação de 120 pessoas, entre docentes e discentes do 

Instituto Médio de Luanda e marcou o início do ciclo de seminários junto de instituições do ensino 

médio nacional. 

http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/executivo_revela_emissao_de_divida

