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TAXAS DE JURO PODEM CHEGAR A 7% 

Em 2015 Governo garante que dívida pública se vai manter "sustentável" 

Unidade de Gestão de Dívida Pública divulga plano de endividamento para este ano. Executivo 

recorre a dívida interna, promovendo a venda de títulos como Obrigações e Bilhetes do Tesouro, 

mas vai procurar também financiamentos no exterior. Rácio de dívida sobre o PIB mantém-se 

em "limites aceitáveis". 

O total da dívida a emitir pelo Estado no exercício económico de 2015 não deverá ultrapassar o 

limite dos 402,50 mil milhões Kz projectados pelo Governo, indica o Plano Anual de 

Endividamento deste ano, apresentado esta semana pela Unidade de Gestão da Dívida Pública 

(UGD). Segundo o documento a que o Expansão teve acesso, a carteira de Bilhetes do Tesouro 

(BT) para 2015 é composta por duas modalidades, nomeadamente a 'Flutuante', com 204,91 mil 

milhões Kz (51%), e a 'Fundada', com 197,59 mil milhões Kz, que representa cerca de 49% do 

valor total. A situação da dívida angolana, diz a UGD, é "sustentável". O Plano apresenta 

igualmente as maturidades dos BT, que foram fixadas em 91 dias, 182 dias e 364 dias. Estes 

títulos de dívida pública constituem, segundo uma ronda feita pelo Expansão junto de alguns 

bancos, um produto de aforro competitivo face aos depósitos a prazo. 

Entretanto, o Governo já escolheu as instituições financeiras internacionais que serão 

mandatadas, como agentes em representação do Estado, para a emissão de dívida soberana 

no exterior, segundo um despacho presidencial de 30 de Janeiro, publicado em Diário da 

República. O 'consórcio' é liderado pela Goldman Sachs. No documento, 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". 

 



 
 
Dívida está 'controlada' 

Entretanto, Leonel Silva, secretário de Estado do Tesouro, em declarações à imprensa, garantiu 

ser "sustentável a actual situação do mercado, na medida em que não há qualquer perigo 

relativamente à dívida externa do País" que está "dentro dos limites de sustentabilidade da 

economia angolana". "O Plano Nacional de Endividamento é um documento de suma importância 

para a abordagem macroprudencial do País, visto que abarca questões que fazem parte das 

preocupações actuais recorrentes do Executivo, uma vez que o OGE para este ano foi elaborado 

num ambiente macroeconómico de relativa incerteza, marcado pela queda do preço do barril de 

petróleo, principal mercadoria de exportação e fonte de financiamento do Orçamento Geral do 

Estado", disse o responsável, na apresentação das estratégia de financiamento do Estado. No 

Relatório de Fundamentação do OGE 2015 inicial, recorde-se, o Executivo considera que a 

"estrutura dos fluxos de financiamento do OGE reflecte um maior equilíbrio de captações de 

endividamento entre os mercados interno e externo".  

 

 

Metas de financiamento do OGE 2015 

O mesmo OGE, que está em sede de revisão por causa da baixa do preço do barril do petróleo, 

projecta um total de financiamento no montante de 7.251,81 mil milhões Kz, em que está incluído 

o valor da dívida pública. O documento apresentado por Angélica Paquete, directora da UGD, 

destaca os rácios de sutentabilidade para o ano de 2015. Nas receitas fiscais, estima-se que 

4.184,90 mil milhões Kz sejam arrecadados pelo Estado, em linha com as previsões do OGE 

ainda em vigor. Também se projecta para as receitas petrolíferas um total de 2.551,2 mil milhões 

Kz e, para as não petrolíferas, 1.417,3 mil milhões Kz. "A estrutura de liquidez do País permite 

buscar a experiência em exercícios fiscais anteriores", considerou a dirigente do organismo do 

Estado. Não obstante a situação de relativa incerteza no curto prazo, a situação no médio e longo 

prazos, "a solidez no País é significativamente positiva", garantiu. 

 

Mais oportunidades de investimento 

Apesar do contexto, o Governo espera que no presente exercício haja mais investimento, 

nomeadamente privado. Na sua 'agenda de endividamento', lembra que Angola é o segundo 

maior produtor de petróleo na África subsariana, após a Nigéria, com uma produção média, em 

2014, um pouco acima de 1,6 milhões barris por dia. As estimativas do Governo apontam para 

que, até ao ano de 2020, novos campos de petróleo venham a garantir que a produção avance 



 
 
para cerca de dois milhões de barris por dia. "O País é igualmente rico em outros recursos 

naturais não renováveis, como gás natural, diamante, ferro, cobre, ouro, urânio, fosfatos e 

fedspato", realça o Executivo, no seu programa de emissão dívida, onde antevê uma posição 

externa "confortável". Em 2014, refere o documento, a conta corrente foi de 3,4 mil milhões USD, 

havendo 26,9 mil milhões USD em reservas internacionais, o que representa, conforme os 

cálculos do Ministério das Finanças, 23% do PIB e cerca de seis meses de importações. 

 

 

Solidez político-económica 

O Governo também considera estar em "limites aceitáveis" a dívida governamental, que, no ano 

passado, foi inferior a 26,9% do PIB. A reforma fiscal em curso, aponta o Plano, aumentará as 

receitas não petrolíferas, e a inflação deverá manter-se abaixo de 7,5%. 

 

BILHETES E OBRIGAÇÕES DO TESOURO 

Dívida pública rende mais do dobro dos depósitos a prazo 

O Governo tem feito campanhas a exortar os cidadãos a investirem em títulos de dívida pública, 

um produto de poupança que oferece taxas de juro que chegam a ser o dobro das que são 

praticadas pelos bancos nos depósitos a prazo. Até gestores bancários recomendam o 

investimento em dívida pública. 

Aplicar poupanças na compra de títulos de dívida pública, com taxas de 4% a 7%, dá mais 

confiança aos aforradores do que investir em depósitos a prazos na banca comercial, cujas taxas 

não ultrapassam os 6% ao ano, dizem gestores, incluindo de bancos, ouvidos pelo Expansão. 

Segundo o Plano Anual de Endividamento (PAE) 2015, apresentado esta semana pelo Ministério 

das Finanças, as taxas de juro das emissões de dívida do Estado variam entre 4,5% e 7,%, em 

função das suas maturidades (prazos), que podem ser de 91, 182 ou 364 dias. Já as taxas de 

juro praticadas pelos bancos nos depósitos a prazo, segundo dados recolhidos pelo Expansão, 

variam entre 4% e cerca de 6%. 

Numa altura em que procede à revisão do Orçamento Geral do Estado (OGE) 2015, na 

sequência da baixa no preço do barril do petróleo no mercado internacional, o Executivo tem 

vindo a alertar os cidadãos e demais investidores para a necessidade de investimento em 

Obrigações (OT) ou Bilhetes do Tesouro (BT), para alargar as fontes de financiamento do Estado. 

Ao Expansão, o presidente do conselho de administração do Banco de Poupança e Crédito 
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(BPC), Paixão Júnior, reconhece vantagens na introdução de Títulos do Tesouro no mercado, e 

acrescenta que é uma forma de os investidores rentabilizarem os seus recursos. 

Primeiro, sublinha, "a taxa deste segmento de investimento é mais alta do que as praticadas nos 

depósitos a prazo". Depois, explica, "quando os investidores fazem aplicações em obrigações, 

recebem um título que pode servir como colateral [ou seja, garantia] de outras operações de 

financiamento". Por isso, conclui, investir em BT e OT "é ter dinheiro garantido". Outra vantagem 

destes títulos, segundo Paixão Júnior, diz respeito aos investidores da banca. Segundo o 

chairman do maior banco angolano em termos de clientes, as instituições financeiras que 

aplicarem recursos na compra de dívida pública poderão beneficiar de incentivos fiscais, 

nomeadamente a isenção de impostos relativos à actividade bancária, e ficam mais protegidos 

de uma eventual desvalorização da moeda.  

"A lei prevê muitas vantagens para os bancos e os empresários que apostam neste segmento, 

sobretudo no caso de taxas indexadas a uma moeda forte, como o dólar, porque o seu dinheiro 

fica assegurado, não sofre desvalorização", explica. Questionado sobre como vê o principal 

produto de poupança bancária - o depósito a prazo -, Paixão Júnior classifica de "baixa" a taxa 

de juro praticada pelos bancos e reforça a necessidade de o Estado apostar na massificação dos 

BT e OT. "Não há dúvida de que este é um produto que veio mesmo num momento difícil, 

marcado sobretudo pela escassez de divisas. Na ausência de dólar, o instrumento mais 

importante [de financiamento] é este, por garantir melhor a rentabilidade de recursos", sublinha. 

 

 

Sem risco de crédito 

Também o presidente da comissão executiva da Bolsa da Dívida e Valores de Angola (BODIVA), 

Pedro Pitta Groz, considera que a aposta em OT e BT "é um investimento isento de riscos de 

crédito", além de providenciar aos seus detentores uma renda fixa e periódica. Esta modalidade 

de poupança, segundo Pitta Groz, adequa-se a todos os investidores, sobretudo aos que 

apresentam um perfil de investimento "mais conservador e que pretendam diversificar as suas 

fontes de rendimento actuais e assegurar os seus rendimentos futuros". Por outro lado, o 

responsável da BODIVA explica que, ao aplicar os seus recursos na compra de dívida do Estado, 

o cidadão estará "a contribuir para o sucesso dos programas lançados pelo Executivo", 

designadamente aqueles que dependem de disponibilidade financeira para serem executados. 

"Os cidadãos desempenham um papel decisivo, tendo em conta que são potenciais investidores 

nos títulos do tesouro", considera Pitta Groz. 

 



 
 
Obrigações facilitam negócio 

Ao enumerar as vantagens do investimento em títulos de dívida pública, Pedro Pitta Groz explica 

que, por exemplo, as OT "são livremente negociáveis e transmissíveis", ou seja, o detentor do 

título pode vendê-lo a qualquer investidor em mercado secundário. "Caso o investidor pretenda 

vender as suas posições, poderá efectuar a venda respectiva em mercado secundário, 

recebendo em troca o montante aproximado pelo qual o título é negociado no mercado", explica. 

No caso das contas a prazo, lembra, "[o investidor] está vinculado contratualmente e, se 

eventualmente quiser mobilizar o seu investimento [antes do final do prazo], poderá ter de 

suportar penalizações". A diferença entre os dois modelos de aforro consiste também no 

momento do pagamento dos juros e na própria liquidez, diz o gestor. "Enquanto o titular de uma 

conta a prazo, tradicionalmente, só recebe os juros findo o prazo estabelecido, podendo este ser 

de um, dois ou mais anos, o titular de OT recebe-os periodicamente, normalmente ao semestre", 

exemplifica o responsável. 

 

 

Condições de adesão aos Títulos do Tesouro 

Sobre o procedimento de acesso à compra da dívida pública, Angélica Paquete, directora 

nacional da Unidade de Gestão da Divida Pública, explica que os instrumentos que foram 

introduzidos no plano fiscal deste ano autorizam os cidadãos (particulares) a poderem aceder ao 

mercado primário. "Temos [estes títulos] disponíveis no bancos e no Banco Nacional de Angola, 

onde cada um dos cidadãos pode participar com suas poupanças", avança a responsável, 

acrescentando que "a cidadania nacional e a disponibilidade de recursos constam das condições 

de adesão". No entanto, Patrício Villar, administrador da Comissão do Mercado de Capitais, 

lembra que "um título de dívida pública tem um preço relativamente elevado, o que significa que 

não é qualquer cidadão que consegue chegar ao balcão do BNA e comprá-lo". " Quando se emite 

um título, não se emite título de 1 Kz, mas emitem-se títulos de um valor facial muito elevado", 

explica. 
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