
 
 

Finanças disponibiliza Bilhetes de Tesouro na 

ordem de 6 mil milhões de Kwanzas 
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O Ministério das Finanças emitiu um comunicado sobre a colocação a instrumentos financeiros, 

como Bilhetes de Tesouro e Obrigações 

O Ministério das Finanças, através da Unidade de Gestão da Divida (UGD), colocou no mercado 

primário na semana de 21 a 25 de Setembro, Bilhetes de Tesouro na ordem dos AKZ 

6.250.000.000,00 (seis mil milhões e duzentos e cinquenta milhões de Kwanzas para a 

maturidade de 91 dias). Segundo um comunicado do gabinete de comunicação institucional, 

datado de 29 de Setembro, durante este período, registou-se um excesso na ordem dos 

AKZ:1.500.000.000,00 (mil milhões e quinhentos milhões de Kwanzas) e captou-se o total do 

excesso com uma taxa média de 8.32 %, contra os 7.56 % do leilão anterior. 

Deste modo, para a maturidade de 364 dias a oferta inicial foi de AKZ 1.791.852.000,00 (mil 

milhões, setecentos e noventa e um milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil Kwanzas). No 

que toca à procura, fixou-se na ordem dos AKZ 913.510.000,00 (novecentos e treze milhões, 

quinhentos e dez mil Kwanzas), numa taxa média de 9.55%, contra os 9.45 % do leilão anterior. 

 

Na semana de 14 a 18 de Setembro, o leilão de Obrigações do Tesouro, realizado em apenas 

um dia, em virtude do feriado observado, às Obrigações de Tesouro Indexados a Taxa de 

Cambio (TXC), o montante captado foi de AKZ 3.293.556.404,65 (três mil, milhões, duzentos e 

noventa e três milhões, quinhentos e cinquenta e seis e mil, quatrocentos e quatro mil Kwanzas, 

referente à maturidade de 2 anos. Assim, o rácio de cobertura apurado para a referida maturidade 

foi de 100,00%. De salientar que, não houve procura às Obrigações do Tesouro Não-

Reajustáveis. 

 

São denominados Títulos do Tesouro, os títulos de renda fixa emitidos pelo Estado angolano 

(Bilhetes do Tesouro e Obrigações do Tesouro), caracterizados como sendo 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 primordial de financiar as actividades do Governo, visando o 

crescimento contínuo da economia e o crescimento em todas as suas vertentes. Eles servem 

também para financiar o défice orçamentai e refinanciar a dívida do país. 
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Os leilões de Bilhetes de Tesouro ocorrem todas as semanas, de terça à sexta-feira. Para mais 

informações, os interessados podem consultar os seus Bancos comerciais, o balcão do Banco 

Nacional de Angola ou qualquer operador do mercado secundário da dívida pública (CMC e 

BODIVA). Para esta semana, a previsão da UGD é a colocação de BT na ordem dos AKZ 

23.387.484.997,32 (vinte três mil milhões, trezentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e 

oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e sete kwanzas e trinta e dois cêntimos), nas 

seguintes maturidade 63,91,182 e 364 dias. 
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