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Indicador 2021* 2022* 2023*

Variação PIB (%) 1,3 3,9 2,7

Inflação Média (%) 25,8 21,0 14,8

Balança Corrente (% PIB) 10,4 3,8 1,9

Agência Rating Outlook
Última 

alteração

Fitch B- - 21/01/22

Moody's B3 Estável 13/09/21

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

21/01/22
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

LUIBOR O/N 18,96% 0,00 8,71 8,71

USD/AOA 529,9 -1,05% -4,52% -18,63%

AOA/USD 0,00189 1,06% 4,73% 22,90%

EUR/AOA 600,2 -2,12% -4,58% -24,09%

EUR/USD 1,134 -0,59% -0,23% -6,74%

USD/ZAR 15,1 -1,86% -5,23% 1,08%

Leilões semanais de OTs/ BTs na semana passada

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT 6 meses 14,0% 3.000 3.900 3.900

BT 12 meses 17,0% 3.000 3.999 3.999

OT USD (2 anos) 3,7% 1,00 1,23 1,23

OT USD (3 anos) 4,5% 1,00 0,86 0,86

OT USD (4 anos) 5,2% 1,00 1,00 1,00

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

No 3º Trimestre de 2021, o PIB angolano registou uma expansão de
0,8% face ao período homólogo – um crescimento após 9 trimestres
consecutivos de queda homóloga. Trata-se da 1ª expansão da economia
desde o 1º Trimestre de 2019. A economia não-petrolífera cresceu 6,8%,
recuperando o que perdeu na pandemia: actividade está 0,5% acima do
mesmo período em 2019. O sector do Comércio registou um crescimento
homólogo a 2 dígitos pela 3ª vez em 4 trimestres, subindo 18,4% yoy. Ao
mesmo tempo, o sector da Construção cresceu 7,5%, o primeiro trimestre
de crescimento homólogo desde o 1T 2020, depois de uma quebra
acumulada de quase 50%. O sector agrícola registou uma expansão pelo
10º trimestre consecutivo, crescendo 5,5% yoy, e o sector das pescas
registou o maior crescimento homólogo desde o início da serie estatística de
cerca de 53%. Em sentido contrário, a economia petrolífera continuou a
cair: -11,1% em termos homólogos, um pouco menos gravoso do que os -
12,1% yoy no 2T e do que a quebra de 18,7% no 1T. Em 2021, estimamos
que a economia terá crescido entre 0,8-1,3%, suportada pela economia
não-petrolífera. Em 2022, esperamos que esse crescimento não-petrolífero
abrande um pouco, mas a economia petrolífera deverá igualmente crescer,
pelo que esperamos um aumento da actividade entre os 3,7-4,2%.

A Fitch Ratings elevou o rating de Angola em dois degraus para B-
, devido a “melhorias significativas nas métricas orçamentais e
externas, suportadas por um regresso ao crescimento económico,
política orçamental prudente e preços petrolíferos mais elevados”. A
Fitch estima que a dívida do Governo Central tenha caído para 78,5% em
2021, face a 123,8% em 2020, o que se deve a um PIB nominal muito mais
elevado (+32,4% em 2021), reflexo da apreciação do Kwanza e dos preços
do petróleo mais elevados. Ainda assim, a agência nota a preocupação por
uma eventual queda acentuada nos preços do petróleo, o que pode
pressionar as finanças externas, dado o aumento do serviço da dívida
pública externa de USD 5,6 mil milhões (MM) em 2022, USD 6,9MM em
2023 e USD 6,5MM em 2024. A Fitch estima um superávite da conta
corrente de 8,1% do PIB em 2021, diminuindo para 7,4% em 2022 e 2,8%
em 2023. A Fitch estima igualmente um aumento do PIB de 0,1% em
2021, 2,1% em 2022 e 3,1% em 2023, assumindo um preço do Brent de
USD 70 este ano e de USD 60 no próximo.

Angola terá acordado 4 financiamentos no valor global de cerca de
USD 428 milhões, segundo vários despachos presidenciais
publicados na passada quarta-feira. Incluem-se neste montante USD
141M dum consórcio entre o Standard Chartered Bank e o Exim Bank da
Hungria (para um projecto de desenvolvimento de passaporte electrónico),
USD 137M de um outro consórcio liderado pelo Standard Chartered Bank
(para a construção de um centro de bio-veterinária), USD 92M por outro
consórcio liderado pelo mesmo banco (para a reabilitação da EN 140), e
USD 57M do Banco Europeu de Investimento (para apoio à compra de
produtos de saúde).
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025

Brent Angola (esq.) Eurobond (dir.)
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