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Indicador 2021* 2022* 2023*

Variação PIB (%) 1,3 3,9 2,6

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 B- Estável 04/02/22

18/02/22
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

LUIBOR O/N 18,96% 0,00 0 13,32

USD/AOA 500,7 -4,03% -9,79% -22,67%

AOA/USD 0,00200 4,20% 10,85% 29,32%

EUR/AOA 568,1 -4,42% -9,69% -27,34%

EUR/USD 1,132 -0,25% -0,42% -6,37%

USD/ZAR 15,1 -0,51% -5,04% 3,71%

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

Mercado cambial e monetário*
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Variação

Comentário de Mercado

*Previsão BFA

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

A taxa de desemprego registou uma ligeira melhoria no 4º trimestre
de 2021, descendo 1,2 pontos percentuais (pp) face ao 3ºT2021
(32,9%, vs. 34,1%). Segundo os dados publicados pelo INE, apesar
desta melhoria trimestral, quando comparado com o período homólogo, a

taxa de desemprego aumentou 2,3 p.p. Do lado do emprego, houve um
aumento da taxa de emprego de 1,3 p.p para 61,2%, no 4ºT2021 face ao

3ºT2021, mas ainda abaixo -2,5p.p do nível do igual período 2020. A taxa

de desemprego jovem (15-24 anos) é significativamente mais elevada,
fixando-se nos 59,8%, representando um aumento de 8,2p.p yoy, enquanto

a taxa de desemprego da população com 18 ou mais anos é ligeiramente
menor, em 28,7% (+5,5p.p yoy). Outro ponto positivo da evolução do

mercado de trabalho é a diminuição da população inactiva, que representa
agora 9,5% dos angolanos com 15 ou mais anos. A taxa de desemprego

diminuiu mais nas zonas rurais (de 21,2% no 3T 2021 para 18,8% no 4T

2021) face às zonas urbanas (de 43,4% para 43,0%).

O Banco Nacional de Angola definiu na passada terça-feira a
obrigatoriedade de cumprimento de reserva de capital adicional
para 8 Bancos considerados de importância sistémica doméstica.
Segundo o comunicado, esta reserva visa salvaguardar o sistema financeiro
nacional face a dimensão e importância destas instituições. Assim sendo,

das instituições elegíveis, o Banco Angolano de Investimento (BAI) é que o
terá o maior nível de reservas obrigatórias (2,00%), enquanto o Banco Sol

S.A e Standard Bank de Angola deverão constituir no limite mínimo de 1%,
o BFA e restantes bancos até 1,5%.

Foi concluída na semana passada o concurso de privatização de 7
unidades industriais na Zona Económica Especial (ZEE) Luanda –
Bengo. Segundo comunicado do IGAPE, o concurso público n.º 06/21 de
privatização foi feito na modalidade de alienação de activos, referente a 3ª

vaga das unidades industriais localizadas na ZEE, sendo que as 7 unidades

foram adjudicadas a 7 entidades distintas.

No mercado cambial, a semana foi marcada por uma apreciação de
4,20% do Kwanza face ao Dólar e 4,62% face ao Euro, tendo
fechado a semana em USD/AOA 500,7 e EUR/AOA 568,1. Desde o
início do ano, o Kwanza já apreciou cerca de 10,85% face ao Dólar e

10,73% face ao Euro.

O mercado petrolífero continua volátil, no início da semana passada
o Brent esteve a cotar a USD 96 e fechou a semana pouco acima dos
USD 93. Numa altura de elevada ansiedade no mercado, sobretudo devido

às questões de tensão geopolítica entre a Rússia e a Ucrânia, o preço do

petróleo tem reflectido o impacto, sendo que, desde o início do ano, o Brent
já registou um aumento na ordem dos 18%, e há mais de 10 dias que está

negociar acima dos USD 90 o barril.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025

Brent Angola (esq.) Eurobond (dir.)
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Taxa de referência e LUIBOR

LUIBOR overnight Taxa de referência
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