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Indicador 2021* 2022** 2023**

Variação PIB (%) 0,7 5,6 4,9

Inflação Média (%) 25,8 21,4 7,0

Balança Corrente (% PIB) 10,7 3,1 1,9

Agência Rating Outlook
Última 

alteração

Fitch B- - 21/01/2022

Moody's B3 Estável 13/09/21

Standard & Poor's B- Estável 04/02/2022

08/07/2022
7 dias 

(p.p./%)

YTD 

(p.p./%)

12 meses 

(p.p./%)

LUIBOR O/N 16,50% 1,39 -2,18 0,44

USD/AOA 431,0 0,57% -22,35% -33,04%

AOA/USD 0,00232 -0,56% 28,78% 49,34%

EUR/AOA 437,5 -1,83% -30,44% -42,57%

EUR/USD 1,019 -2,20% -10,42% -14,01%

USD/ZAR 16,9 2,79% 5,87% 17,67%

Leilões semanais de OTs/ BTs na semana passada

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

OT AOA (2 anos) 16,5% 5 000 5 200 5 200

OT AOA (4 anos) 18,4% 7 000 12 700 12 700

OT AOA (6 anos) 19,5% 7 000 5 900 5 900

OT USD (3 anos) 3,7% 1,00 2,55 2,55
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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*

Rating soberano

Previsões macroeconómicas
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As exportações petrolíferas fixaram-se perto dos 1,20 milhões de

barris diários (mbd) em Junho, representando um aumento de

11,3% face ao período homólogo. Segundo os dados publicados pelo

Ministério das Finanças, há claramente um sinal de recuperação da produção

de petróleo em Angola, face ao forte declínio que se vem assistindo ao longo

dos últimos anos: no 1º semestre, as exportações registaram uma média de

1,15mbd, uma subida de 1,2% face ao mesmo período de 2021. O preço

médio de exportação nestes 6 meses foi de USD 99,5. Nesse sentido, as

receitas de exportação totalizaram USD 20,8MM: +68,6% face ao período

homólogo. Para o Estado, as receitas somaram USD 8,4MM, mais do que

duplicando face aos USD 3,8MM conseguidos no 1º semestre de

2021. Trata-se do maior montante de receitas fiscais petrolíferas desde

2014, mas ainda assim muito abaixo desse ano, onde se obtiveram USD

15,5MM em receitas fiscais apenas no 1º semestre.

Foi inaugurado na passada quinta-feira o novo complexo da

Refinaria de Luanda. Segundo o comunicado tornado público, para além

de melhorar a qualidade da gasolina, o novo complexo tem uma capacidade

maior de refinação face ao anterior, prevendo-se um aumento expressivo de

produção de 395.000 para 1.580.000 litros por dia, o que representará uma

redução de cerca de 15% na importação anual de combustíveis. As

importações de combustíveis representaram 16,2% do total de bens

importados em 2021, perto de USD 1,91 mil milhões; em 2022, esse

montante está a crescer bastante – nos primeiros 5 meses, as importações

representaram 21,2% do total, num montante de USD 1,4MM. Sonangol e

Eni assinaram na Quinta-feira passada, um memorando para estudar

a construção de uma biorrefinaria em Luanda. De acordo com o

ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás angolano, Diamantino Pedro

Azevedo, este projecto deverá ser implementado nas instalações da refinaria

de Luanda, considerando que biorrefinaria é uma das tecnologias-chave para

a descarbonização, dando origem a uma cadeia de valor multissetorial, com

a integração da agricultura e outras indústrias.

O preço do Brent continua bastante volátil, tendo fechado a semana

a USD 107,0. Os mercados internacionais voltaram agitar-se, face as novas

preocupações quer do lado da procura, fruto dos receios variados: uma

possível descoberta do primeiro caso de uma sub-variante Omicron

altamente transmissível na China, uma possível recessão na Europa pelo

aumento dos preços da energia, o aumento do risco da dívida soberana nos

países emergentes. Por outro lado, os próprios constrangimentos do lado da

oferta, provocados pelas consequências das sanções ao petróleo russo,

podem também estar a impactar a redução do preço. O Brent abriu hoje

com uma perda de USD 1,94 face a sexta feira passada, e está a ser

negociado hoje a USD 105,1.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025
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Exportações petrolíferas e receitas fiscais 
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