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O VALOR SITUAR-SE-Á EM 35% DO PIB 

O governo angolano decidiu partir em busca de financiamento no mercado, numa 

operação em que o Estado oferece títulos de dívida pública como garantia do empréstimo 

pretendido para as despesas orçamentais ainda sem cobertura assegurada.  

O Estado angolano prevê, no presente ano, endividar-se em perto de 20 mil milhões de dólares 

norte americanos, com vista a atender necessidades que incluem o financiamento do Orçamento 

Geral do Estado (OGE) para 2015, que faliu em consequência da queda do preço do petróleo no 

mercado internacional. O Executivo pretende fazê-lo recorrendo ao mercado interno e externo, 

onde projecta emitir títulos de dívida pública, nomeadamente bilhetes e obrigações do tesouro 

com maturidade de 91 dias a 5 anos. "Perspectiva-se um valor de aproximadamente 10 mil 

milhões de dólares e, relativamente ao mercado externo nós também pretendemos captar um 

volume muito parecido deste montante", anunciou Angélica Paquete, directora do departamento 

responsável pela gestão da dívida pública angolana.  

A intenção consta do plano anual de endividamento do Estado referente ao exercício económico 

de 2015, que, segundo a responsável, também se apresenta como uma oportunidade para que 

entidades privadas possam investir suas poupanças em algo que Angélica Paquete qualifica 

como sendo de contrapartidas aliciantes, em função das taxas de juro oferecidas. Aliás, como 

disse a responsável, alguns dos títulos a serem emitidos serão colocados no mercado indexados 

a taxa de câmbio, o que, de acordo com o administrador executivo da Comissão do Mercado de 

Capitais (CMC), deverá representar uma grande mais-valia para os potenciais investidores. 

 

"Significa que seria uma oportunidade para o cidadão comum se defender de unia eventual 

desvalorização da moeda", considerou Patrício Vilar, para quem também "isso será uma 

belíssima maneira do cidadão participar no esforço de financiamento do Estado nesta altura de 

incerteza do preço do petróleo". Entretanto, a operação é projectada num momento em que o 

país regista uma redução acentuada nos seus níveis de receitas, devido a queda do preço do 

petróleo no mercado internacional, o que faz com que vozes mais cépticas do mercado não 

acreditem muito na possibilidade do Governo vir a concretizar, com êxito, o seu propósito. 



 
 
 

Uma hipótese, entretanto, já afastada pela directora da área da Dívida Pública do Ministério das 

Finanças, que classifica o país como um mercado bastante sólido. "Não obstante esta situação 

de relativa incerteza, nós temos plena certeza que essa situação no curto prazo não deverá 

afectar aquilo que é a pretensão em termos de captação de recursos no mercado interno 

e"externo", garantiu Paquete. Para já, as autoridades tencionam avançar com a primeira emissão 

de títulos de dívida muito brevemente, a começar pelo mercado externo, onde se fará igualmente 

recurso a outros mecanismos de captação de financiamentos. 

"Nós temos vários instrumentos", garantiu, antes de adiantar que no actual exercício fiscal prevê-

se utilizar também instrumentos tradicionais como financiamento à exportação ou financiamentos 

comerciais. No que toca ao mercado primário, a responsável afirmou que as condições estão 

criadas, com todas as facilidades asseguradas com vista a permitir o acesso dos investidores 

individuais junto do Banco Nacional de Angola (BNA), onde, segundo aquela funcionária, "cada 

um dos cidadãos pode participar com as suas poupanças", no esforço de financiamento do 

Estado. O acesso dos investidores privados pode ser feito através de Bilhetes de Tesouro, de 

prazos mais curtos e com taxas de juro que variam entre os 4,5% e os 6%, num montante total 

a colocar pelo Estado equivalente a 402 mil milhões de kwanzas, de acordo com o que consta 

do plano anual de endividamento apresentado na segunda-feira, 09, em Luanda. 

Abertos aos investidores privados estão igualmente as Obrigações de Tesouro, com maturidades 

de 2 a 5 anos, e taxas de juro de 7%, com o Estado angolano a prever neste ano arrecadar, 

nesta componente, mais de 480 mil milhões de kwanzas. "Acreditamos que o nosso mercado é 

líquido e suficiente para colocarmos os montantes que se pretende para 2015", afirmou Angélica 

Paquete em declarações esta semana à comunicação social. Mas, segundo o administrador 

executivo da entidade reguladora do mercado de capitais, para viabilizar o acesso do cidadão 

comum a participar em tal investimento, a ideia seria - partir-se para a criação de mecanismos 

como fundos de investimentos mobiliários, que, na óptica de Patrício Vilar, tornariam os títulos 

do tesouro menos oneroso para o bolso do cidadão comum. 

Ocorre, entretanto, a Comissão do Mercado de Capitais ainda não tem registado qualquer fundo 

neste sentido, com excepção de alguns fundos de investimentos imobiliário. "Esta é a dificuldade 

de um mercado cuja precificação de um título é elevado", lamentou o representante do organismo 

que em Angola se encarrega de regular o mercado de capitais. E que, como fez questão de 

explicar, um título de dívida pública tem um preço relativamente elevado. "Significa que não é 

qualquer cidadão que consegue chegar ao balcão do BNA e comprar esse título", sublinhou. 

Perante tal quadro, Vilar diz haver apenas uma solução para o problema: a criação de fundos 

mobiliário, que, segundo o responsável, "é um canal que envolve vários investidores de retalho, 
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eles adquirem quotas deste fundo e este fundo, ele sim, vai investir nos títulos de tesouro". 

 

DÍVIDA AINDA NOS LIMITES 

Os cálculos apontam que com o endividamento previsto, a dívida pública angolana deverá, em 

2015, ascender aos 48,3 mil milhões de dólares, correspondente a 35,5% do Produto Interno 

Bruto (PIB), contra os 11% registados em 2012. Ainda assim, o Ministério das Finanças considera 

que o nível de endividamento do país está dentro dos limites admitidos internacionalmente. "A 

dívida actual é sustentável não há perigo nenhum", tranquilizou o secretário de Estado do 

Tesouro, Leonel Silva, em declarações à comunicação social. O que é facto a dívida de Angola 

vai, a julgar pelas previsões constantes no plano anual de endividamento público referente a 

2015, registar um crescimento assinalável, por força dessa nova necessidade do Estado em 

prover o país de liquidez a partir também do mercado externo. 

Para tal operação, o Executivo angolano encarregou o Goldman Sachs para liderar um grupo de 

bancos internacionais que serão agentes na emissão de dívida soberana em nome de Angola. 

Segundo notícia avançada esta semana pela Lusa, que cita um despacho presidencial datado 

de 30 de Janeiro, o Presidente José Eduardo dos Santos aprova a concessão de uma "carta-

mandato" conferindo às instituições financeiras Goldman Sachs International, BNP Paribas e 

Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) "autorização para actuarem como bancos agentes 

em representação da República de Angola nas emissões soberanas que o país vier a fazer". 

 

O documento que, segundo aquela agência de notícias, não estabelece valores concretos para 

emissão de dívida atribui ao Goldman Sachs o estatuto de "banco líder" deste grupo. A decisão 

é justificada com a "estratégia do Governo nó que concerne à diversificação das fontes de 

financiamento" visando a "prossecução de objectivos económicos e sociais de interesse público 

indispensáveis ao desenvolvimento nacional". A determinação acontece numa altura em que o 

Executivo angolano está a rever o orçamento do Estado em razão da forte quebra das receitas 

fiscais petrolíferas. 
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