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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- Positivo 15/07/2022

Moody's B3 Estável 13/09/2021

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

19/08/2022
7 dias 

(p.p./%)

YTD 

(p.p./%)

12 meses 

(p.p./%)

LUIBOR O/N 16,50% 0,00 -2,18 -0,41

USD/AOA 428,8 -0,11% -22,73% -32,63%

AOA/USD 0,00233 0,11% 29,42% 48,43%

EUR/AOA 430,9 -2,30% -31,50% -42,13%

EUR/USD 1,004 -2,16% -11,72% -14,03%

USD/ZAR 17,0 5,16% 6,69% 11,77%

Leilões semanais de OTs/ BTs na semana passada

Prazo
Taxa de 

desconto
Oferta Procura Colocado

BT (12 meses) 12,0% 5 000 2 186 2 186

OT AOA (4 anos) 17,2% 7 701 12 709 12 709

OT AOA (6 anos) 19,5% 18 123 23 256 23 256

OT AOA (8 anos) 20,0% 12 302 16 827 16 827

OT USD (3 anos) 3,7% 1,00 1,20 1,20

OT USD (7 anos) 5,7% 1,00 1,40 1,40

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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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

A taxa de desemprego registou uma ligeira melhoria no 2º trimestre
de 2022, descendo 0,6 pontos percentuais (pp) face ao 1T2022
(30,2%, vs. 30,8%). Segundo os dados publicados pelo INE, quando
comparado com o período homólogo, a queda da taxa de desemprego foi de
1,5pp. Do lado do emprego, houve um aumento da taxa de emprego de
0,2pp para 62,7%, no 2T2022 face ao 1T2022; face ao trimestre homólogo,
a taxa aumentou em 1,0pp. A taxa de desemprego jovem (15-24 anos), em
níveis normalmente mais elevados, fixou-se nos 56,7%, representando uma
redução de 1,0pp face ao 2T2021, o segundo trimestre de queda
consecutiva neste ano. A taxa de desemprego da população com 18 ou mais
anos é ligeiramente menor, em 26,2% (-1,7pp yoy). Por outro lado, a
população inativa com 15 ou mais anos tem estado a aumentar em termos
homólogos, tendo crescido 9,2%yoy, o maior aumento registado na série
estatística. Um dos desafios do mercado de trabalho nacional continua a ser
o peso do emprego informal, que representou cerca de 79,3% no universo
das pessoas empregadas no 2T2022, com maior incidência na área rural
(95,0%) que na área urbana (65,4%).

O BNA procedeu pela segunda vez à compra de USD 100 Milhões
para efeitos de acumulação de reservas internacionais, aos

participantes da Plataforma Bloomberg FXGO. De acordo com a
informação avançada pelo Banco Central, a referida compra foi efectuada na

passada semana à taxa de câmbio média de USD/AOA 419,5, na sequência

do comunicado feito na primeira compra. No mercado cambial, a semana
foi marcada com uma apreciação de 0,1% do Kwanza face ao Dólar e

de 2,4% face ao Euro, tendo fechado a semana em USD/AOA 428,8
e EUR/AOA 430,9. Desde o inicio do ano 2022, o Kwanza apreciou cerca
de 29,4% faca ao Dólar e de 46,0% face ao Euro.

O BNA suspendeu o Finibanco Angola do mercado cambial durante

45 dias por vários incumprimentos regulamentares. De acordo com a

nota do Banco Central tornada pública na passada terça feira, a medida

cautelar de suspensão de participação no mercado cambial visa assegurar os
direitos dos depositantes, a tutela dos investidores, e proteger o sistema

financeiro angolano.

O Banco Mundial tem um novo Representante e Director para

Angola. na passada semana, o BM anunciou a nomeação de Albert Zeufack
dos Camarões para o cargo de diretor de Angola, o que se junta ao recém-
nomeado para o cargo representante residente em Angola, o Advogado da

Costa Rica Juan Carlos Alvarez.

Angola está em contagem decrescente para as eleições gerais. Dia 24

de Agosto (quarta-feira) serão as quintas eleições gerais, depois das
primeiras em 1992. Os angolanos escolhem os membros da Assembleia
Nacional e o Presidente e Vice-Presidente da República entre 8 candidaturas.
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Preço do petróleo (Brent Angola) e Eurobond 2025

Brent Angola (esq.) Eurobond (dir.)
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Exportações petrolíferas e receitas fiscais 

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

26%

27%

28%

29%

30%

31%

32%

33%

34%

35%

56%

57%

58%

59%

60%

61%

62%

63%

64%

2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T

2019 2020 2021 2022

Taxas de Emprego e Desemprego
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