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2º Trimestre de 2019 

1. Volatilidade regressa ao mercado petrolífero e condiciona gestão orçamental 

 

1.1 Evolução recente dos preços do petróleo 

Após a recuperação do mercado petrolífero no 1º trimestre do ano, assistiu-se no 2º trimestre ao regresso da 

volatilidade dos preços, com “swings” muito acentuados que induziram uma queda expressiva do preço médio em 

Junho (não obstante a recuperação na última semana do mês), como se pode observar no quadro seguinte (preços 

do barril de Brent): 

 

2019 Abril Maio Junho 

USD 71,0 71,0 63,0 

 

Este comportamento irregular do mercado petrolífero tem impacto na condução da política económica em Angola, 

condicionando, muito especialmente, a gestão orçamental/fiscal. 

 

Assim, o Governo de Angola decidiu, em Maio, apresentar uma proposta de revisão do OGE/2019, introduzindo, 

como principal alteração, a redução do preço médio do barril do petróleo, de USD 68 no Orçamento original para 

USD 55 no Orçamento revisto (preço das ramas angolanas). 

 

Como veremos adiante, esta alteração tem como consequência uma forte redução na previsão da Receita Fiscal 

Petrolífera (-32,9%), face à previsão do OGE original, apenas parcialmente compensada por um aumento da 

Receita Fiscal não Petrolífera. 

 

Tendo em vista a manutenção do equilíbrio orçamental, esta esperada diminuição da Receita será acompanhada 

de uma simultânea contracção da Despesa Corrente e de Investimento. 
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1.2. Pressupostos do OGE/2019 revisto: acentuada diminuição das Receitas Fiscais 

Petrolíferas e menor crescimento do PIB 

Como atrás referido, o Governo apresentou uma revisão do OGE/2019, justificada pela alteração de dois 

importantes pressupostos: 

− Redução, de USD 68 para USD 55, do preço médio do barril de petróleo; 

− Redução, de +2,8% para +0,3%, da previsão do crescimento anual do PIB. 

 

1.2.1 Preço do petróleo e Receitas Fiscais Petrolíferas 

Relativamente ao preço do barril de petróleo, o novo pressuposto, ao contrário do anterior, afigura-se 

conservador quando se atende à evolução do mercado petrolífero na primeira metade do ano. 

 

E, se aceitarmos como boa a mais recente previsão da Energy Information Administration (Short Term Outlook de 

Maio), de um preço médio do barril de Brent de USD 67 em 2019, será razoável admitir que a receita fiscal 

petrolífera, no final do corrente ano, venha a ser algo superior à prevista nesta nova versão do OGE. 

 

Em tais condições, poder-se-á esperar, “ceteris paribus”, uma melhoria do saldo orçamental e menor recurso à 

emissão de dívida pública. 

 

Segundo informação disponibilizada pelo Ministério das Finanças, até Maio as Receitas Fiscais Petrolíferas 

atingiram AKZ 1.507,2 mil milhões, montante que se encontra em linha com o valor inscrito no OGE/Revisto. 

 

Cabe notar que o valor arrecadado em Maio (AKZ 264,4 mil milhões) foi bastante inferior à média da arrecadação 

nos primeiros 5 meses (AKZ 301,44 mil milhões), devido à diminuição das quantidades exportadas. 

 

1.2.2 Actividade económica  

No que se refere à previsão de crescimento económico, a redução agora assumida resulta de uma expectativa 

menos favorável quanto à produção de petróleo (e gás natural), que implicará uma contracção de 2,8% do PIB 

petrolífero, versus um crescimento de 3% na proposta de OGE Original. 

 

A queda na produção de petróleo, face à previsão do OGE Original é estimada em 8,6%, de 1.570,5 mil barris/dia 

para 1.434,7 mil barris/dia. 

 

O sector não petrolífero deverá manter um crescimento positivo, de 1,6% - mesmo assim inferior à previsão 

original, que era de 2,6% - esperando-se contributos favoráveis da produção de diamantes, da produção agrícola e 

das pescas.  

 

Da combinação de uma contracção de 2,8% no PIB petrolífero e de uma expansão de 1,6% do PIB não petrolífero, 

resulta a taxa de crescimento global do PIB de 0,3%. 

 

1.2.3 Inflação  

Relativamente à inflação, não se registam alterações nos dois cenários, mantendo o OGE Revisto a previsão de 

uma inflação homóloga de 15% no final do ano, a qual parece nesta altura um pouco mais difícil de conseguir, face 

à evolução do índice de preços nos meses mais recentes, como adiante (4.1) se analisará. 
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1.3 Comparação entre OGE/Original e OGE/Revisto 

Passamos agora a comparar os valores da Receita, da Despesa e do Saldo Global inscritos nos dois Orçamentos 

para 2019, Original e Revisto (valores em milhares de milhões de AKZ). 

 

                                                  OGE Original                       OGE Revisto       Variação (%)   

Receitas                                         7.423,9                                 5.986,1                -19,4 

Receitas Correntes                        7.423,9                                 5.986,1                -19,4 

 - Impostos                                     7.032,9        5.563,9                -20,9 

    - Petrolíferos                              5.319,1                                 3.567,6                -32,9 

    - Não Petrolíferos                      1.713,8                            1.996,2               +16,5 

    - Contribuições Sociais                 180,9                                     180,9                   - 

  -Outras Receitas                             210,0                                    241,3          +14,9 

Despesas                                        6.918,9                                  5.980,0                 -13,6 

Despesas Correntes                       5.623,4                                  4.956,3                 -11,9 

  - Remunerações                           1.792,6                                  1.792,9                    - 

  - Bens e Serviços                          1.399,5                                    847,0                 -39,5 

  - Juros                                           1.624,4                                  1.599,2                 - 1,7 

      - Internos                                     818,9                                    741,5                  - 9,4 

      - Externos                                    807,6                                    857,7                  + 6,2 

 - Transferências                               804,9                                    717,2                  -10,9 

      - Subsídios                                    274,6                                    172,1                   -37,3 

Despesas de Capital      

Aquis. activos não financeiros            1.295,5                                  1.023,7                  -21,0 

Saldo Global 504,9 6,1 -98,8 

 

Da análise dos valores inscritos no OGE/Revisto, é possível concluir, no tocante à previsão das Receitas, o seguinte: 

− Queda de 19,2% nas Receitas Totais, como consequência da forte queda das Receitas Fiscais Petrolíferas em 

32,9%, e da recuperação das Receitas Fiscais não Petrolíferas (+16,5%), impulsionada pelo aumento da 

actividade económica e pelo impacto da esperada introdução do IVA (1ª fase) no 2º semestre do ano*
1
. 

 

No que respeita à evolução das Despesas, destacam-se:  

− A diminuição da Despesa Total em 13,6%, como consequência de uma contracção de 11,9% na Despesa 

Corrente e de 21% na Despesa de Capital; 

− No âmbito da Despesa Corrente, a queda de 39,5% das Despesas com Aquisição de Bens e Serviços, a qual 

deverá exigir uma forte contenção por parte dos responsáveis pela execução orçamental, bem como a queda 

de 37,3% nos Subsídios, neste último caso devendo abranger, entre outros, os subsídios ao consumo de 

combustíveis; 

− A queda, embora ligeira (-1,7%), dos encargos com juros da dívida, explicável pela diminuição dos encargos da 

dívida interna em 9,4% enquanto os encargos da dívida externa deverão aumentar 6,2%;  

− A diminuição das Despesas de Capital (aquisição de activos não financeiros) em 21%, reflectindo o esforço 

global de contenção orçamental. 

 

Como resultado destas alterações na Receita e na Despesa, o superavit esperado reduzir-se-á de AKZ 504,9 mil 

milhões (1,5% do PIB) no OGE/Original para AKZ 6,1 mil milhões (0% do PIB), mantendo-se a trajectória de 

consolidação pretendida, reflectida numa redução do défice primário não petrolífero para 6,3% do PIB. 

 

                                                           
1
 A introdução do IVA, segundo notícias recentes, terá sido adiada para o início de Outubro de 2019. 
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2. FMI efectua primeira revisão do Extended Arrangement, aprovando 

desembolso de USD 248,15 milhões 

 

Por comunicado divulgado a 12 de Junho, o Executive Board do FMI divulgou os resultados da primeira revisão do 

Extended Arrangement celebrado entre a Republica de Angola e o Fundo em Dezembro/2018, tendo concluído que 

se tem verificado um sério esforço de cumprimento das medidas previstas no Arrangement por parte das 

autoridades de Angola, com destaque para a consolidação orçamental, de que é exemplo a aprovação recente do 

OGE Revisto para 2019. 

 

Assim, o Board decidiu aprovar um segundo desembolso da facilidade de crédito associada ao Arrangement, de 

SDR’s equivalentes a USD 248,15 milhões, tendo aceitado a dispensa do critério que previa a não acumulação de 

atrasos (comerciais) de pagamento ao exterior. 

 

Com este desembolso, o acumulado de desembolsos ascende a cerca de USD 1,24 mil milhões, ou seja 1/3 do 

montante total previsto no Arrangement. 

 

Do relatório do staff que suportou esta decisão, cabe destacar a previsão de agravamento do rácio da dívida 

pública/PIB, de 84% no final de 2018 para 91% no final de 2019, em resultado de: (i) PIB nominal inferior ao 

inicialmente previsto, (ii) financiamentos adicionais para suprir insuficiências das fontes de financiamento previstas 

e (iii) depreciação da moeda nacional. 

 

3.  Diplomas relevantes editados no trimestre 

 

 No 2º trimestre de 2019 foram editados diplomas importantes, em sede da política financeira e monetária, com 

destaque para os seguintes: 

− Decreto Presidencial que aprova o Projecto de Desenvolvimento do Sistema Financeiro 2018/2022; 

− Estratégia de Médio Prazo para a Dívida Pública; 

− Aviso nº 4 do BNA que visa estimular o crédito bancário ao sector produtivo. 

 

Pela importância de que se revestem, dedicamos-lhes alguma atenção nesta edição do Boletim Económico. 

 

3.1 Projecto de Desenvolvimento do Sistema Financeiro 2018/2022 

Com data de 25/03/19, foi publicado o Decreto Presidencial nº92/19, que aprova o Projecto de Desenvolvimento 

do Sistema Financeiro para o período 2018/2022 (PDSF). 

 

3.1.1 Declaração de propósitos 

Segundo o Sumário Executivo do diploma, o PDSF “propõe-se desenvolver um sistema financeiro resiliente, 

diversificado e inclusivo, que visa impulsionar e favorecer o desenvolvimento económico e social do País”, que 

“contribuirá para os objectivos do Executivo de diversificação económica e de expansão das oportunidades de 

emprego e complementará as medidas de política fiscal e monetária, entretanto anunciadas”. 

 

3.1.2 Pilares estratégicos e objectivos 

O diploma aponta 4 pilares estratégicos do PDSF, a saber: 

1.  Manutenção da estabilidade do sistema financeiro 

2.  Melhoria da inclusão financeira 

3.  Promoção do desenvolvimento do mercado de capitais 
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4.  Desenvolvimento dos sectores de seguros e pensões 

 

Cada um dos pilares integra, por sua vez, um conjunto de objectivos estratégicos, para a implementação dos quais 

o diploma aprovou um Plano de Acção subdividido num vastíssimo elenco de medidas/acções específicas e 

calendarizadas, cabendo a implementação a diversas agências/entidades, com destaque para o Ministério das 

Finanças e o Banco Nacional de Angola.  

 

3.1.3 Medidas/acções de Alta Prioridade 

No Plano de Acção consta um conjunto de medidas de elevada prioridade, que deveriam ter sido implementadas 

ainda em 2018, a saber: 

− Recapitalização dos bancos estatais e implementar planos de acção para resolver os seus créditos mal 

parados; 

− Planos de acção para análise da qualidade dos activos relativamente ao sector bancário, com vista a fortalecer 

a qualidade dos activos de todos os bancos; 

− Desenvolver o quadro regulamentar para a Supervisão Baseada no Risco e para a Adopção de Medidas 

Correctivas, com vista a identificar e proactivamente eliminar as suas vulnerabilidades; 

− Desenvolver o quadro legal para a Resolução de Crises Bancárias e para o Fundo de Garantia de Depósitos; 

− Realizar uma Avaliação Nacional do Risco para a implementação do regime de prevenção de branqueamento 

de capitais/ combate ao financiamento do terrorismo baseado no risco (o que também contribuiria para lidar 

com a questão da perda da Relação de Correspondência Bancária); 

− Desenvolver a Estratégia a Médio Prazo para a Dívida e publicar o Plano Anual de Contracção de Empréstimos 

Interno para promover a transparência e preços competitivos para a Dívida Pública. 

 

Apesar de terem a sua conclusão apontada para 2018, a maior parte destas medidas encontra-se nesta altura em 

fase de execução ou de preparação, o que demonstra a elevada dificuldade em implementar um projecto tão vasto 

como o PDSF.   

 

3.1.4 Estrutura de Governação do PDSF 

Para a implementação do PDSF, o diploma define uma estrutura que compreende: 

− À cabeça, o Conselho Nacional de Estabilidade Financeira (CNEF), que integra como membros permanentes:  

� Ministro das Finanças, como coordenador; 

� Governador do BNA, como coordenador adjunto; 

� Presidentes da CMC e da ARSEG. 

− Na linha abaixo do CNEF, um Comité Técnico Consultivo, composto pelos membros da Comissão Técnica 

Permanente do CNEF, a que acrescem os organismos que representam os operadores do sistema financeiro, 

cabendo a este Comité “providenciar ao CNEF subsídios e aconselhamento técnico dos intervenientes ligados 

ao PDSF”; 

− Em seguida, um Secretariado Executivo do CNEF, o qual “é responsável pela coordenação e o 

acompanhamento da implementação do PDSF”; 

− Na base da estrutura, Grupos de Trabalho Temáticos, constituídos por quadros especializados dos Órgãos 

Reguladores, assim como de outros organismos públicos e do sector privado, sempre que solicitados.  

 

Breve comentário: 

Não cabendo, no âmbito deste Boletim, uma análise detalhada do PDSF 2018/2022, considera-se todavia oportuno 

deixar breves comentários sobre o mesmo: 

− Em primeiro lugar, trata-se de um projecto de transformação do sistema financeiro em grande escala, visando 

modernizar e tornar mais eficientes, transparentes e inclusivos todos os segmentos do sistema – banca, 

seguros e pensões, mercado de capitais – tendo em vista melhorar as condições de financiamento da 

economia e a mobilização da poupança, favorecendo a diversificação das actividades produtivas e 

promovendo o crescimento e o emprego; 
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− Em segundo lugar, parece que um projecto tão vasto e ambicioso deveria estar suportado numa estrutura de 

coordenação, execução e controlo dotada de grande eficácia e em regime de dedicação exclusiva, não 

parecendo ser o caso quando se analisa o Organograma da Estrutura de Governação: as funções e as 

responsabilidades pela coordenação, supervisão e implementação do PDSF surgem disseminadas por uma 

grande variedade de órgãos e entidades a quem cabem, simultaneamente, as responsabilidades próprias das 

suas funções correntes. 

 

3.2 Estratégia de Médio/Longo Prazo para a Dívida Pública 

Foi também publicado neste período um documento, com o título supra, que estabelece a estratégia de emissão 

de dívida pública para o período 2019-2021. 

 

O documento aborda os seguintes temas: 

− Objectivo e Abrangência da Estratégia da Dívida 

− Enquadramento Macro-Económico 2019-2021 

− Diagnóstico da dívida 

− Estratégia de Endividamento para 2019-20121 

 

Deixando de parte a abordagem macro-económica, que é objecto de atenção recorrente neste Boletim, justificar-

se-á, dada a relevância do assunto, abordar dois dos temas especificamente relacionados com a dívida: Objectivo e 

Abrangência da Estratégia da Dívida e Estratégia de Endividamento para 2019-2021.  

 

3.2.1 Objectivo e Abrangência da Estratégia da Dívida 

Segundo o documento, o principal objectivo da estratégia da dívida pública consiste em “suprir as necessidades de 

financiamento (do Estado), mantendo o equilíbrio entre a redução do custo do endividamento e a manutenção do 

risco em níveis sustentáveis”. 

 

Quanto à abrangência da dívida, é considerada a dívida pública directa (interna e externa), que compreende: (i) a 

dívida da Administração Central, (ii) a dívida das Empresas Públicas (EP’s) Sonangol e TAAG e (iii) as garantias 

soberanas emitidas. 

 

A inclusão da dívida das duas EP’s é justificada com o facto de se tratar de empresas com capacidade para captar 

financiamento interno e externo de montante significativo. 

 

3.2.2 Estratégia da Endividamento para o período 2019-2021 

As principais directrizes da estratégia de endividamento consistem em: 

− Fomento do mercado interno e alargamento das maturidades no mercado externo; 

− Redução da indexação e da exposição ao mercado petrolífero. 

 

São apontadas as seguintes medidas: 

− Emissão de títulos de referência (benchmark bonds) em volumes elevados e periodicidade certa, numa 

maturidade ajustada às condições do mercado, garantindo a fungibilidade dos títulos e conferindo-lhes maior 

liquidez; 

− Implementação da figura do Operador Preferencial (market-maker) com vista a incentivar as transacções em 

mercado secundário; 

− Nova metodologia de colocação de títulos de dívida, a partir de 2019, com uma única emissão mensal para 

instrumentos de médio e de longo prazo e quatro emissões mensais para os de curto prazo, permitindo 

conferir maior previsibilidade aos leilões de dívida para os institucionais que participam no mercado primário; 
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− Para alargar as maturidades da dívida externa, aumentar a participação directa e indirecta das instituições 

multilaterais, com destaque para o Banco Mundial, o FMI e Banco Africano de Desenvolvimento
2
; 

− Acresce ainda a emissão de Eurobonds, a qual deverá reduzir o risco de refinanciamento e de taxa de juro; 

− Redução da indexação e exposição ao mercado petrolífero. 

 

Neste âmbito as acções previstas incluem: 

− Restringir a emissão de dívida indexada, assegurando a redução desta parcela da dívida ao longo dos próximos 

anos, o que deverá conduzir a um aumento da procura de Bilhetes do Tesouro, com o consequente risco de 

refinanciamento; 

− Compensar a tendência para um crescente peso da dívida de curto prazo através de um maior recurso aos 

mercados internacionais; 

− Manter a descontinuidade das linhas com garantia de petróleo nas novas contratações, libertando receitas 

para a tesouraria nacional. 

 

3.3 Aviso do BNA procura direcionar crédito bancário para o sector primário 

O BNA editou, em 3 de Abril, o Aviso nº 04/2019, no qual assume uma postura inovadora, procurando estimular os 

bancos a conceder crédito a sectores produtivos da economia (produção de bens essenciais), com o declarado 

propósito de promover a diversificação económica. 

 

3.3.1 Bens abrangidos 

Esse Aviso começa por elencar os bens cuja produção deverá merecer apoio prioritário dos bancos, a saber: 

− Avicultura, bovinicultura, suinicultura, e produção dos seus derivados; 

− Culturas de arroz, cana-de-açúcar, feijão, mandioca, milho, soja e produção dos respectivos derivados; 

− Leite e produção de seus derivados; 

− Óleo alimentar; 

− Peixe e produção de seus derivados; 

− Sabão azul; 

− Sal comum. 

 

3.3.2 Regras para concessão de crédito aos produtores 

Depois de uma declaração introdutória segundo a qual os bancos devem desenvolver soluções de crédito dirigidas 

ao financiamento da produção dos bens mencionados e devem também, na venda de moeda estrangeira, dar 

prioridade à cobertura das necessidades cambiais da produção dos mesmos bens, o Aviso passa a estabelecer 

regras programáticas para a concessão de crédito. 

 

Dessas regras, cabe destacar as seguintes: 

− O custo total do crédito a conceder ao abrigo do Aviso, incluindo taxa de juro nominal e comissões, não 

poderá exceder 7,5% ao ano; 

− O crédito a conceder ao abrigo do Aviso, por cada instituição financeira, em 2019, deve corresponder a, pelo 

menos, 2% do total do activo registado em 31/12/2018; 

− São elegíveis para o cálculo do valor total do crédito a conceder, nos termos do Aviso, os créditos concedidos a 

partir de 1 de Janeiro de 2019 bem como os concedidos em anos anteriores e que em 2019 sejam objecto de 

reestruturação por dificuldades financeiras dos mutuários; 

− Também é elegível, para o valor total do crédito a conceder ao abrigo deste Aviso, o crédito concedido pelos 

bancos no âmbito do Projecto de Apoio ao Crédito (PAC), desde que para a produção dos bens mencionados 

neste Aviso; 

                                                           
2 Parece inserir-se nesta estratégia o empréstimo aprovado pelo Banco Mundial, de USD 500 milhões, recentemente 

anunciado, destinado a financiar o OGE. 
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− A totalidade do crédito concedido para a produção dos bens elencados, incluindo o crédito reestruturado, 

será dedutível no valor das reservas obrigatórias a constituir por cada instituição; 

− As instituições bancárias que, no fim de cada período anual, não tenham atingido a meta estabelecida de 2% 

do total do activo, deverão justificar as razões desse incumprimento e esclarecer como tencionam suprir tal 

insuficiência, podendo o BNA estabelecer outras medidas e recomendações para esse efeito; 

− Na concessão deste tipo de crédito, o Aviso determina que as instituições bancárias deverão aplicar critérios 

de avaliação e gestão de risco adequados para todas as operações de crédito, incluindo uma análise detalhada 

dos riscos específicos de cada sector, devendo recorrer à subcontratação de peritos sempre que não exista, na 

própria instituição, um conhecimento adequado para efectuar tal análise. 

 

Breve apreciação:  

Trata-se de uma iniciativa inovadora, como se referiu, que comporta alguns riscos atenta a dificuldade em conciliar 

o apoio a sectores produtivos básicos, por um lado, e, por outro, manter sob controlo/reduzir os níveis de 

incumprimento da carteira de crédito, que no sistema bancário de Angola são muito elevados. 

 

O facto de a reestruturação de créditos já concedidos ser considerada equivalente à concessão de crédito novo – 

resta saber se nas mesmas condições de taxa de juro - pode mitigar a dificuldade acima referida. 

 

Para a eficácia de uma medida de política de crédito com um objectivo tão importante – apoio à diversificação da 

economia – seria útil, sendo possível, a intervenção de uma entidade com competência sectorial, dotada de 

especial conhecimento dos riscos técnico-operacionais e económicos das produções contempladas, que pudesse 

tomar uma parte do risco das operações de crédito (50%, por hipótese, ou % a negociar caso a caso). 

 

Essa tomada de risco poderia assumir a forma de garantia financeira e seria coberta por contra-garantias 

adequadas. 

 

A participação do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário – FADA – expressamente mencionado na proposta 

de revisão do OGE/2019 como um dos veículos públicos privilegiados de financiamento da economia, incumbido 

de prestar apoio financeiro às actividades agrícolas e relacionadas, poderia ser uma solução. 

 

Um tal esquema de partilha de riscos, fundado numa análise cuidada da viabilidade económica dos projectos e do 

risco de crédito dos proponentes dos financiamentos, poderia encorajar dos bancos a aderir a este modelo. 

 

4.  Evolução das principais variáveis económicas, monetárias e cambiais 

 

4.1 Inflação mensal e homóloga: sinais de estabilização 

No período de Março a Maio de 2019, a variação do índice de preços mostrou sinais de estabilização, tanto ao 

nível da inflação mensal como da inflação homóloga, como se constata no quadro seguinte: 

 

Inflação/2019                                                                Março Abril Maio 

Mensal                                1,09% 1,05% 1,09% 

Homóloga                          17,56 % 17,36% 17,35% 

 

O afrouxamento do ritmo de abrandamento dos preços, torna mais ambicioso o objectivo oficial de 15% para a 

inflação homóloga no final do ano. 
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Importa ter ainda em conta os eventuais impactos da eliminação/redução de subsídios ao consumo (como é o caso 

dos combustíveis), que, pelo menos temporariamente, poderão ter um efeito altista sobre o índice de preços. 

 

Esta evolução recente da inflação pode estar relacionada com o maior ritmo do deslizamento cambial, a seguir 

analisado, e com o alargamento do spread entre as taxas de câmbio oficial e do mercado paralelo. 

 

4.2. Comportamento do PIB 

Como já atrás referido (1.2.2), a actividade económica, medida pela variação do PIB, deverá ficar bastante aquém 

das previsões iniciais, em consequência de uma produção de petróleo e gás natural inferior às previsões. 

 

Assim, de uma previsão inicial de crescimento de 2,8%, as previsões mais recentes apontam ritmos bastante 

inferiores – +0,3% no OGE/Revisto, +0,4% na avaliação do FMI. 

 

Compreende-se, assim, o empenho do Executivo em promover o investimento no sector petrolífero, tentando, 

através da entrada em produção de novas explorações, compensar a queda do produto resultante da 

obsolescência das explorações em actividade.  

 

E compreende-se também o esforço que tem vindo a ser feito para promover o investimento privado nos sectores 

não petrolíferos, com diversas medidas de natureza estrutural. 

 

4.3. Venda de divisas e posição das Reservas Internacionais Líquidas  

No período de Janeiro a Maio de 2019 o BNA vendeu ao mercado USD 3.735,5 milhões, um montante que é 

inferior (em 24%) aos USD 4.913,4 milhões vendidos no período homólogo de 2018. 

 

Esta redução pode dever-se à necessidade de proteger a posição das Reservas Internacionais Líquidas (RIL), que no 

período até Maio baixaram para USD 10.290 milhões, de USD 11,1 mil milhões no final de 2018, uma diminuição 

não muito expressiva mas que justificará cautela para evitar quedas adicionais. 

 

A posição das RIL tem sido afectada pela diminuição do saldo da conta do Tesouro, a qual, por sua vez, se deverá à 

necessidade de utilizar as disponibilidades em moeda estrangeira junto do BNA para financiar despesa pública. 

 

Este fenómeno estará associado à dificuldade em emitir dívida pública interna de médio/longo prazo, após a 

decisão de suspender a emissão de dívida indexada. 

 

Outro factor inibidor do crescimento das RIL consiste na afectação directa de cerca de 60% das Receitas Fiscais 

Petrolíferas ao pagamento de dívida externa, imposta pela colateralização de financiamentos. 

 

4.4. Taxas de câmbio:  depreciação cambial acentuou-se,  câmbio oficial corrige mais de 100% 

após o abandono do câmbio fixo em 08/01/2018. 

Neste trimestre há a registar algumas alterações no desempenho das taxas de câmbio, a saber: 

− Maior depreciação da moeda nacional face ao USD e ao Euro;  

− Alargamento do spread entre as taxas do mercado oficial e do mercado informal/paralelo. 

 

A aceleração da depreciação cambial pode ver-se no quadro seguinte: 

 

     Variação 

Câmbios                                                                  Março Abril Maio Junho Mar/Dez Jun/Mar 

USD/AKZ                   317,625 323,096 330,454 340,277 2,9% 7,1% 

EURO/AKZ                  357,455 360,575 367,977 387,382 1,3% 8,4% 
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Como consequência desta evolução, o ajustamento cambial entre 8 de Janeiro de 2018 – último dia do período de 

câmbios fixos – e o final do 1º semestre de 2019 ultrapassa já os 100%, fixando-se em 105,1% [(340,277-

165,9)/165,9] para o USD/AKZ e em 108,9% [(387,382- 185,4)/185,4] para o EUR/AKZ. 

 

No que se refere à relação entre os câmbios no mercado oficial e no mercado informal, deu-se, como já referido, 

um alargamento dos spreads, tanto no caso do USD/AKZ como do Euro/AKZ, de cerca de 30% no final de 2018 para 

mais de 40% no final do semestre. 

 

Este alargamento poderá estar relacionado com um maior recurso de particulares ao mercado informal, dado que 

este não exige os formalismos de compra/venda de divisas próprios do mercado oficial, bem como a uma menor 

oferta. 

 

4.5. Taxas de juro 

Há a registar, neste período (24 de Maio), uma nova descida da taxa de cedência de fundos aos bancos (taxa BNA), 

de 15,75% para 15,5%, explicável pelo comportamento das variáveis relevantes – inflação, base monetária – e 

ainda pelo fraco desempenho da actividade económica e do crédito bancário ao sector privado. 

 

Parece claro que o crédito bancário ao sector privado – que cresceu apenas 1,85% quando se comparam os saldos 

no final de 2018 e no final de Abril/2019 – não constitui, no actual contexto da economia angolana, um risco para a 

inflação. 

 

Assim, as duas descidas da taxa de cedência de fundos – decididas no corrente ano – num total de 1,00 pp - não 

parecem alterar a postura de rigor da política monetária que o FMI tem insistentemente recomendado para servir 

de suporte à flexibilização do mercado cambial. 

 

Acresce que a aprovação do OGE/Revisto se deverá traduzir por um rigor acrescido na gestão financeira do Estado, 

podendo mesmo vir a reduzir as necessidades de financiamento públicas. 

 

No trimestre, a evolução das taxas LUIBOR foi a seguinte (%): 

 

                                                             Abril Maio Junho 

O/N                      15,73 15,73 15,01 

1mês                    15,50 15,44 15,31 

3 meses                16,05 16,02 15,67 

6 meses                16,21 16,20 15,87 

9 meses                16,50 16,50 16,49 

12 meses              16,94 16,97 17,01 

 

A estabilidade das taxas de Abril para Maio e o deslizamento em Junho, confirmam a inexistência de tensões no 

mercado interbancário e um certo conforto da posição de liquidez do sistema bancário, situação que será devida, 

entre outros factores, à diminuição das vendas de moeda estrangeira pelo BNA. 
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___________________________________________________________________________________ 

Disclaimer: 

Este documento foi elaborado com base em informação disponível até 30 de Junho de 2019. 

As observações e opiniões que se encontram expressas neste documento acerca do significado da informação objectiva nele apresentada não 

constituem opinião do Banco BAI Europa, representando, exclusivamente, a opinião das pessoas responsáveis pela sua elaboração. 

 

Principais fontes consultadas: 

- BNA: Estatísticas, Comunicados e Boletim Económico 

- BAI: Newsletter Mercados Financeiros e Relatório de Conjuntura Económica  

- FMI: Staff Report/Extended Arrangement/Extended Fund Facility 

- Energy Information Administration 


