REPUBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS

1g CAMARA
Resolu(ao N2 98/15
Processo n2297/15
Relatorio
1. Pelo (Ado n2 2298, de 11 de Setembro de 2015, o Ministro
das Finangas remeteu, para efeitos de Fiscalizagao Preventiva, o
dossier relativo a "Emiss5o de Divida Soberana nos Mercados
Internacionais," acompanhado dos seguintes documentos:
Acordo de Subscrigcro;
Prospecto Preliminar;
Suplemento relativo ao Pricing;
Escritura de Garantia Preliminar;
Acordo de Agenciamento Fiscal Preliminar;
Quatro Titulos das Obrigagoes Preliminares;
Ordem de Autenticactio do Emitente para os Registadores
Preliminar;
Certificado Preliminar do Fecho da Operageto pelo Emitente;
Carta Preliminar do Emitente para os Depositorios Cornuns;
Carta Preliminar do Emitente para o Custodiante DTC;
Carta Preliminar corn a Instructio de Pagamento do Emitente;
Carta Preliminar corn a Instructio de Pagamento para os
Depositorios Comuns;
Consentimento Preliminar do Prospecto Final Impresso.

2. 0 processo deu entrada no Tribunal de Contas, a 22 de
Setembro de 2015;
3. Pelo Despacho Presidencial n 9 10/15 de 26 de Janeiro, foi
aprovada a estrategia de emissao de titulos de divida soberana
nacional nos mercados internacionais, sob a forma de
Eurobonds;
4. No mesmo Despacho é autorizado o Ministro das Finangas a
executar as acgOes e implementer as medidas que possibilitem a
conclusao dos trabalhos conducentes a concretizagao do
financiamento externo ate ao montante de Usd
1.500.000.000,00, por intermedio da emissao de divida soberana
nacional;
5.Para a emissao de divida soberana nos mercados
internacionais foi escolhida a Bolsa de Valores da Wanda;
6. 0 processo de emissao dos Eurobonds envolve as seguintes
fases: (i) fase de Pré-Langamento; (ii) Langamento e Roadshow;
(iii) Pricing e (iv) Fecho da Operag5o, que tern lugar cinco dias
apps o Pricing;
7. Damos aqui por inteiramente reproduzidos os documentos
•

que constam do processo instrutor.

II Apreciando
2.1 Nos termos do n 2 3 do art2 8 da Lei n 2 13/10 de 9 de Julho,

"Devem ser submetidos ao Tribunal de Contas, para efeitos de
fiscalizagao preventiva:
(..-)
c) os instrumentos da divida p6blica fundada e os contratos e

outros instrumentos de que resulte o aumento da divida publica
das entidades sujeitas a jurisdicilo do Tribunal."

2.2 De acordo corn o Despacho Presidencial n 9 12/15 de 30 de
Janeiro, a operagk relacionada corn emissk de divida soberana
nos mercados internacionais, submetida a fiscalizagk preventiva
deste Tribunal, enquadra-se na diversificagao das fontes de
financiamento necessarias a execugao de programas e projectos
de interesse nacional incluidos no Plano Nacional de
Desenvolvimento de Angola.
2.3 Este processo de emissk de divida publica foi autorizada
pelo Titular do Poder Executivo, que se encontra habilitado, nos
termos do n 9 4 do art. 39 da Lei que Aprova o Orgamento Geral
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do Estado Revisto para o Exercicio EconOmico de 2015 (Lei n 9
3/15, de 9 de Abril), "a contrair emprestimo e a realizar outras
operagoes de credito no mercado externo, para fazer face as
necessidades de financiamento decorrentes de investimentos
püblicos".
2.4 0 Acordo de Subscrig5o, bem como o Suplemento relativo ao
Pricing, foram assinados pelo Sr. Ministro das Finangas, nos
termos de art. 89 da Lei do Regime Juriclico da Emissao e Gestk
da DR/Ida Pithlica Directa e Indirecta (Lei n.9 1/14, de 6 de
Fevereiro), em execug`k da autorizagk que lhe foi conferida
pelo Titular do Poder Executivo através do Despacho Presidencial
n 9 10/15, de 26 de Janeiro.
2.5 Constituirk ainda elementos a submeter a visto, os
seguintes documentos: Prospecto Final, Escritura de Garantia;

Acordo de Agenciamento Fiscal; 4 Titulos das Obrigagbes; Ordem
de Autenticageio do Emitente para os Registadores; Certificado do
Fecho da Operagdo pelo Emitente; Certificado Financeiro e
Estatistico do Emitente; Carta do Emitente para os Depositorios
Cornuns; Carta do Emitente para o Custodiante DTC; Carta corn a
instruceio de Pagamento do Emitente; Carta corn a instrucelo de
Pagamento para os depositor-los Cornuns; Consentiment do
Prospecto Final impresso.
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HI Decisao
Pei() exposto e sem mais consideracOes, decidem os Juizes em
Sessao Plenkia da 1-g Camara, Visar todos os documentos
relacionados corn a operacao da emissao de divida soberana nos
mercados internacionais, que constam no ponto 1 da materia
probatoria e 2.5 desta Decisao, em conformidade corn o n 2 2 do
art2

da Lei n 2 13/10 de 9 de Juiho.

Notifique-se

Luanda, de Outubro de 2015

Juizes Conseiheiros,

e
ee,
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