
 
Perfil dos Programas do EXIM Bank para Angola 

 

O Banco de Exportações-Importações dos Estados Unidos (EXIM Bank) está aberto para o comércio e 

financiamento de projetos em Angola. Em 2014, EXIM Bank assinaram um memorando de entendimento 

com o Governo de Angola para financiar o comércio e infra-estrutura usando o financiamento do Banco 

EXIM, tais como empréstimos diretos, garantias e seguros de crédito. Este MOU identifica vários 

sectores económicos, incluindo: energia, infra-estrutura, ferrovias e estradas, mineração, 

telecomunicações, agricultura, equipamento para construção e para o ambiente, e também projectos de 

água e saneamento. 

 

Para o EXIM Bank considerar uma operação em Angola, deveram haver pelo menos três elementos 

principais: 

 

1. País - Banco EXIM tem de ser aberto no país. Em Angola o EXIM Bank esta aberto e possui 

capacidade para subscrever operações de comércio e financiamento de projectos. Por exemplo: 

 Operações de financiamento comercial a curto prazo (até 360 dias para 

commodities e bens consumíveis); 

 Médio prazo (entre 5-7 anos para bens de capital); e, 

 Longo prazo (entre 12/15/18 anos para grandes bens de capital, grandes projetos 

e operações ambientais. 

 

2. Conteúdo - A exportação tem que ser feita nos EUA e exportada a partir dos EUA. Para os 

serviços, o serviço deve ser realizado por um cidadão dos Estados Unidos, tanto nos EUA ou no 

exterior, com base num contrato de exportação. 

 

3. Crédito - O comprador / mutuário deve demonstrar uma capacidade razoável de reembolso. 

 

 Para transações do sector público, seria requisitado uma garantia do Ministério 

das Finanças. 

 Para transações do setor privado acima dos $300.000, geralmente é exigido ao 

comprador três (3) anos de demonstrações financeiras auditadas por uma das 

grandes empresas de contabilidade. Se não puder ser cumprido, um banco 

commercial Angolano ou empresa que possa satisfazer os nossos padrões de 

crédito precisa agir como o mutuário sobre a transação. 

 Para pequenas transações privadas, geralmente é usado o Seguro de Crédito para 

Exportação. Neste caso, um banco com sede nos EUA ou o exportador dos EUA 

procura um seguro de cobertura para as exportações. Em seguida a Empresa 

Americana, pode optar por prorrogar os prazos de pagamento do comprador 

angolano. O pedido para o seguro de crédito é iniciado pelo exportador dos EUA 

ou pelo banco com sede nos EUA. 

 
Para mais detalhes sobre EXIM Bank, por favor visite:   www.exim.gov  

 

http://www.exim.gov/

