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Indicador 2021* 2022* 2023*

Variação PIB (%) 0,8 5,5 4,0

Inflação Média (%) 25,8 18,7 8,5

Balança Corrente (% PIB) 11,4 6,6 1,5

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

09/03/22
7 dias 

(p.p./%)
YTD 

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

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

USD/AOA 469,9 -1,08% -15,33% -23,58%

AOA/USD 0,00213 1,09% 18,10% 30,86%

EUR/AOA 516,8 -1,44% -17,83% -29,77%

EUR/USD 1,091 -0,15% -4,03% -8,96%

USD/ZAR 15,0 -2,27% -5,62% 1,42%

Leilões semanais de OTs/ BTs na semana passada

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

OT AOA (2 anos) 16,5% 3.000 2.000 2.000

OT AOA (4 anos) 18,50% 3.010 3.370 3.370

OT AOA (6 anos) 19,50% 100.000 14.100 14.100
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Fontes: Bloomberg, BNA, INE, Ministério das Finanças, OPEP

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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No 4º trimestre de 2021, o Indicador de Clima Económico (ICE)
subiu 17 pontos face ao mesmo período de 2020, o 4º trimestre
consecutivo de aumento – no 3T 2021, a subida homóloga foi de 22
pontos. Face ao trimestre anterior, o ICE subiu 3 pontos, estando a subir
desde o 4T 2020. Todos os sectores registaram aumentos trimestrais e
homólogos; em particular, o sector dos Transportes teve o maior
crescimento homólogo (+37 pontos), seguido pela Indústria
Transformadora (+29 pontos); por outro lado, o sector do Turismo cresceu
menos (+11 pontos). Olhando para outros indicadores de actividade
económica, o montante conjunto de levantamentos em numerário e
compras em TPA subiu 25,5% yoy em Fevereiro, acelerando face à
subida de 9,0% yoy no mês anterior. Segundo dados da EMIS e cálculos
do BFA, o crescimento homólogo tinha estado abaixo dos 20% desde
Setembro do ano passado, estando agora mais próximo do nível de
inflação, o que sinaliza maior dinâmica no consumo privado no final do 1º
trimestre deste ano. Descontando a inflação, nos 3 meses até Fevereiro, as
compras e levantamentos terão ainda assim decrescido perto de 13% yoy
(face a uma descida de 14,5% yoy no trimestre terminado em Janeiro).
Segundo dados do BNA, as importações, outro indicador relevante para o
crescimento, voltaram a subir em Janeiro (+7,1% yoy), depois de uma
quebra de 15,6% yoy em Dezembro; não obstante isso, a subida está ainda
bastante aquém do crescimento da inflação. Descontando a inflação, nos 3
meses até Janeiro, as importações caíram 27,6% yoy. Tendo em conta
estes indicadores e os dados de conjuntura económica, estimamos uma
continuação do crescimento económico no último trimestre, possivelmente
menos forte do que no 3T 2021 no sector não-petrolífero, porém, mais
acelerado no global, devido a uma menor quebra do PIB Petrolífero: a
economia deve ter crescimento entre 1,8-2,3%. Para o 1T 2022, os
indicadores apontam para que o consumo privado possa voltar a suportar a
recuperação a partir de Fevereiro/Março.

No mês de Fevereiro, as exportações petrolíferas voltaram a cair em
termos homólogos cerca de 8,3%, num valor médio de 1,03 milhões
de barris diários (mbd), após uma ligeira recuperação no mês de
Janeiro. O preço médio de exportação subiu 54% yoy, numa média de
USD 85,9 por barril. Em resultado desta subida, as exportações renderam
USD 2,73 mil milhões (MM) em vendas, correspondendo a um aumento de
41,3% yoy. Ao mesmo tempo, a receita fiscal petrolífera subiu 24,5% yoy
para AOA 412,3MM. O preço do Brent continua pressionado, estando a
negociar ainda acima de USD 100, apesar do registo de um ligeiro
abrandamento face ao pico da primeira semana do mês. Hoje, a commodity
está a negociar perto dos USD 110. As empresas petrolíferas BP e Eni
anunciaram na passada sexta-feira a criação da petrolífera Azule
Energy para operar em Angola, numa operação avaliada em mais de
10 mil milhões de Dólares. Segundo o comunicado, a nova companhia
será detida em 50% por cada uma das empresas, produzindo mais de
0,20mm boe (barris de óleo equivalente/dia) em petróleo e gás e com
recursos líquidos avaliados em cerca de dois mil milhões de barris de óleo.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025
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Exportações petrolíferas e receitas fiscais 

Receitas governamentais petrolíferas (esq.) Exportações (dir.)
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