
f de

Indicador 2020* 2021** 2022**

Variação PIB (%) -5,4 2,9 7,3

Inflação Média (%) 22,3 22,5 22,5

Balança Corrente (% PIB) 1,5 9,1 6,0

Agência Rating Outlook
Última 

alteração

Fitch CCC - 04/09/20

Moody's Caa1 Estável 08/09/20

Standard & Poor's CCC+ Estável 26/03/20

13/08/21
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

(p.p./%)
12 meses 
(p.p./%)

LUIBOR O/N 16,85% 0,13 6,6 1,45

USD/AOA 637,9 -0,05% -1,85% 11,79%

AOA/USD 0,00157 0,05% 1,88% -10,54%

EUR/AOA 749,7 -0,51% -5,91% 10,98%

EUR/USD 1,180 0,30% -3,43% -0,14%

USD/ZAR 14,7 0,71% 0,27% -15,40%

Leilões semanais de OTs/ BTs na semana passada

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT 12 meses 17,5% 4.717 26.923 26.923

OT (1,5 anos) 23,8% 5.000 36.242 36.242

OT (2 anos) 24,5% 3.000 6.810 6.810

OT (5 anos) 25,0% 5.000 235 235

OT USD (2 anos) 3,7% 1 0,1 0,1

OT USD (3 anos) 4,5% 1 1,4 1,4
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Nota: os valores (com excepção da taxa de desconto) apresentam-se em milhões de AOA; valores das OT USD em 

milhões de USD * OT indexada ao USD ** OT indexada aos BTs***

Variação

Comentário de Mercado

*Inflação, PIB - INE, Balança Corrente - BNA; 

**Previsão BFA

Fontes: Bloomberg, BNA, INE, Ministério das Finanças, OPEP

*Variação do USD/AOA (ou EUR/AOA) avalia a apreciação/depreciação do USD (ou EUR) face ao Kwanza, enquanto a 

variação do AOA/USD avalia a apreciação/depreciação do Kwanza face ao USD

Mercado cambial e monetário*
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Previsões macroeconómicas

Banco de Fomento Angola 
www.bfa.ao | Email: dfi.gee@bfa.ao 

A taxa de desemprego entre os angolanos com mais de 15 anos
voltou a subir no 2º trimestre deste ano, para 31,6%, depois de
2 trimestres de quedas. Ao mesmo tempo, a taxa de emprego desceu
também, pelo 2º trimestre consecutivo, para 61,7% - o máximo desta
série estatística (desde 2T 2019) tinha sido atingido no último trimestre
de 2020, com 62,6%. A taxa de desemprego jovem (15-24 anos) é
significativamente mais elevada, fixando-se nos 57,7%; em sentido
contrário, a taxa de desemprego da população com 18 ou mais anos é
ligeiramente menor, em 27,9%. O ponto menos negativo da evolução do
mercado de trabalho é a diminuição da população inactiva, que
representa agora 9,8% dos angolanos com 15 ou mais anos (11,7% no
2T 2020). A taxa de desemprego cresceu mais nas zonas rurais (de
14,5% no 1T 2021 para 16,2% no 2T 2021) face às zonas urbanas (de
42,1% para 42,6%).

A inflação mensal foi de 2,10% em Julho, o valor mais elevado
desde Setembro de 2018, e a subida mais alta a ocorrer num mês
de Julho desde o ano de 2016. A inflação homóloga subiu assim para
25,72%, valor máximo desde Outubro de 2017. Os preços da
alimentação e bebidas não alcoólicas continuam a registar subidas acima
do verificado noutros bens, tendo aumentado 2,61% em termos
mensais, e contribuindo com 71% da inflação mensal. Continua a
ocorrer uma subida de preços mais agravada na província da Luanda: a
inflação mensal foi de 2,28%, levando a subida homóloga dos preços
para 29,29%, o valor mais elevado desde Junho de 2017. Nesse sentido,
as medidas tomadas pelo BNA para apertar a liquidez podem não estar
ainda a ter o efeito desejado; porém, o banco central deverá ainda
esperar mais uns meses antes de tomar qualquer decisão de
agravamento. O que é notório é que, apesar da enorme subida da Taxa
BNA, a LUIBOR Overnight continua ainda abaixo dos 17%, tendo subido
menos de 100 pontos base face ao verificado antes do último Comité de
Política Monetária.

A ENI anunciou ter começado a produção no campo Cuica,
descoberto apenas há 4 meses no Bloco 15/06. Segundo as
declarações da empresa italiana na altura da descoberta, a produção
poderá chegar aos 0,01 milhões de barris diários (mbd). Actualmente, o
Bloco 15/06 tem produzido perto de 0,11 mbd, representando um pouco
menos de 10% da produção total angolana.

O Porto de Luanda lançou um concurso internacional para a
concessão por 10 anos da exploração de 4 terminais de
passageiros: Kapossoca, Mussulo, Museu da Escravatura e
Macôco. As candidaturas deverão ser submetidas até ao dia 22 de
Setembro.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025

Brent Angola (esq.) Eurobond (dir.)
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