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3º Trimestre de 2019 

1. Mercado petrolífero prolonga volatilidade, gerando maior pressão sobre política económica e 
apelando à diversificação produtiva 

 
1.1 Mercado petrolífero 

A volatilidade do mercado petrolífero, já assinalada no 2º trimestre, estendeu-se ao 3º trimestre, acentuando a 
incerteza quanto à evolução dos preços do barril de petróleo. 
 
Esta volatilidade está bem expressa nos preços médios mensais do barril de Brent, como a seguir indicado: 
 

Julho Agosto Setembro 
USD 64 USD 59 USD 62 

 
Importa salientar que a recuperação verificada em Setembro se ficou a dever em parte a factores geopolíticos, 
relacionados com ataques a instalações petrolíferas da Saudi-Aramco ocorridos no fim-de-semana de 14/15, que 
forçaram aquela empresa a reduzir consideravelmente a sua produção. 
 
Esse evento fez subir abruptamente o preço do barril de Brent a 16 de Setembro, de USD 60,22 para 69,02, baixando 
gradualmente a partir do dia 17 e chegando ao final do mês em 59,25, inferior à média do mês (face a notícias 
segundo as quais a Saudi-Aramco teria quase retomado o nível de produção anterior ao ataque). 
 
Previamente à ocorrência deste evento, a Energy Information Administration (EIA), no seu Short-Term Outlook de 
Agosto, havia ajustado em baixa as previsões do preço do Brent, passando o preço médio do 4º trimestre de 2019 
para USD 60, e o preço médio anual de 2020 para USD 62. 
 
Este cenário de volatilidade aumenta os riscos para os objectivos de política económica em Angola, designadamente 
no plano orçamental, do nível de actividade económica e das políticas monetária e cambial. 
 
Este mesmo cenário demonstra o acerto da decisão, tomada em Junho, no âmbito da revisão do OGE/2019, de baixar 
a previsão do preço médio do barril de petróleo, ao longo de 2019, de USD 68 para USD 55. 
 
Numa outra perspectiva, este cenário coloca especial ênfase na necessidade de manter um cumprimento estrito do 
programa de reformas acordado no âmbito do Extended Arrangement celebrado com o FMI. 
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1.2 Diversificação da actividade económica 

Importa recordar que, no quadro desse Arrangement, Angola assumiu como prioridade uma profunda transformação 
das suas estruturas produtivas que torne possível, de forma gradual, reduzir a longa e persistente dependência do 
petróleo. 
 
E o facto dessa transformação das estruturas produtivas só ser viável no médio/longo prazo, constitui uma razão de 
peso para que não se perca tempo a criar as condições – legais, institucionais, de estabilidade macroeconómica, de 
agilização do funcionamento dos mercados e de impulso ao investimento privado – que viabilizem esse processo. 
 
Compreende-se, assim, o enorme esforço que as autoridades do País têm vindo a desenvolver no sentido de dar 
sequência ao programa de reformas estruturais acordado com o FMI, de que é exemplo o extenso programa de 
privatizações aprovado pelo Decreto Executivo nº 250/2019, de5 de Agosto.  
 
O cumprimento desse programa, no essencial, dentro do prazo de implementação do Arrangement (até final de 
2021), poderá proporcionar um impulso decisivo para a almejada diversificação da economia. 
 
Note-se, a este respeito, que será expectável o primeiro impacto desse processo vir a traduzir-se na substituição de 
importações, contribuindo para melhorar o saldo da balança de pagamentos e para a inerente poupança de divisas. 
 
Com efeito, há muitos produtos, nomeadamente no ramo alimentar, de que Angola é actualmente um importador 
líquido e que, com base num programa intensivo de produção nacional, poderão deixar (quase) de ser importados, de 
que se pode apontar o seguinte EXEMPLO 
 
Como exemplo simples, aponta-se o facto de Angola ter importado, em 2018, em termos líquidos, cerca de USD 860 
milhões de carne e seus derivados, mais 3% em valor do que em 2017. 
 
Não parece impossível que Angola, com um plano de investimentos ousado mas viável, seja capaz de inverter esta 
situação em poucos anos, deixando de ser importador líquido destes produtos 
 
Neste processo poderão aliás colaborar actuais exportadores, que, beneficiando de adequados incentivos e 
acreditando na estabilização macroeconómica, considerem atractivo transferir uma parte da sua produção para 
Angola. 
 
 

2. Neste cenário de dificuldades agravadas, alguns sinais positivos não podem ser desconsiderados 

 
A adversidade do cenário macroeconómico, decorrente da volatilidade do mercado petrolífero, não pode fazer 
esquecer alguns sinais positivos recentes que são fruto da nova política económica e das reformas estruturais, a saber: 
a. Persistente desaceleração da inflação, apesar das subidas verificadas em Julho e em Agosto (devidas no essencial 

ao aumento dos preços da electricidade) - o que sugere, no final do ano, uma variação homóloga acima do 
objectivo de 15% mas abaixo do valor verificado em Dezembro de 2018 (18,66%); 

b. Receitas fiscais no 1º semestre, petrolíferas e não petrolíferas, superiores (em 16% e em 4%, respectivamente) 
aos valores previstos no OGE/Revisto, havendo a registar uma subida mais acentuada das Receitas não 
Petrolíferas até Julho, com um crescimento homólogo de 28% e uma arrecadação equivalente a 58% do montante 
previsto no OGE Revisto; 

c. Funcionamento mais eficiente do mercado cambial, permitindo que as taxas de câmbio (USD/AKZ e Euro/AKZ em 
especial) reflictam, de forma mais fidedigna, a relação entre a oferta e a procura de divisas e eliminando a forte 
apreciação real do Kwamza verificada até ao início de 2018; 
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d. Nota bastante positiva atribuída pelo FMI ao cumprimento do Extended Arrangement, na primeira revisão deste, 
bem fundamentada no Staff Report que avaliou a execução do Arrangement, (divulgado em 19/06/2019 e a 
seguir comentado). 

 
Trata-se de sinais que permitem alimentar expectativas favoráveis quanto ao desempenho da economia de Angola, no 
pressuposto da continuação de uma consistente execução das políticas e do prosseguimento das reformas 
enquadradas no Arrangement. 
 
 

3.  Como avalia o FMI o cumprimento do Arrangement 

 
 Atenta a sua decisiva relevância, justificar-se-á deixar aqui uma referência, ainda que breve, à mais recente análise do 
FMI (Staff Report de Junho de 2019) cobrindo, em especial, as seguintes áreas: 
 Consolidação orçamental; 
 Sustentabilidade da dívida pública; 
 Consolidação dos mecanismos de política monetária e regime cambial flexível; 
 Aprofundamento das reformas estruturais, visando estimular o investimento privado e melhorar a qualidade da 

governação; 
 Salvaguarda da estabilidade do sistema financeiro. 
 
3.1 Consolidação orçamental 

A consolidação orçamental constitui um dos pilares fundamentais do Arrangement, na medida em que dela 
dependem a sustentabilidade da dívida pública, o controlo da inflação, a eficácia da política monetária, a variação da 
taxa de câmbio dentro de limites aceitáveis, e, em última análise, a confiança dos investidores. 
 
O Staff Report reconhece que a volatilidade do preço do barril de petróleo no 2º trimestre de 2019 veio colocar sob 
forte pressão o cumprimento dos objectivos orçamentais, devido à esperada queda das receitas fiscais petrolíferas. 
 
Nesse contexto, o mesmo Report considera que a diminuição do preço-base do barril de petróleo de USD 68 para USD 
55 no OGE/Revisto, acompanhada de poupanças na despesa (da ordem de 3% do PIB) e de algumas medidas de 
incremento da receita não-petrolífera (de até 0,3% do PIB), constituem uma resposta adequada ao cenário de 
volatilidade. 
 
Com base nestas medidas, o saldo orçamental global deverá mostrar-se praticamente equilibrado em 2019 (-0,1% do 
PIB) e o saldo primário não petrolífero (NOPFB) deverá declinar 3,7 pp do PIB revisto, em relação ao orçamento 
original, traduzindo um grau de consolidação bastante satisfatório. 
 
Espera-se que estas medidas de consolidação contenham as necessidades de financiamento externo do orçamento e 
da balança de pagamentos em 2019. 
 
As necessidades de financiamento externo deverão ser satisfeitas mediante recurso a instituições multilaterais e, 
eventualmente, através de uma emissão do Eurobonds no 2º semestre do ano. 
 
Quanto aos anos subsequentes de execução do Arrangement (2020-2021), espera-se a continuação de uma trajectória 
de consolidação, a qual, embora a ritmo menos intenso do que em 2018/9 (redução adicional do NOPFB em 0,8 pp, de 
8,1% para 7,3% do PIB), será suficiente para assegurar a sustentabilidade da dívida. 
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Com base nestes pressupostos, a trajectória dos saldos orçamentais no triénio 2019/2021, deverá ser a seguinte (em 
% do PIB): 

                                                                                                      2019 2020 2021 
Saldo global                              - 0,1% +0,4% +0,4% 
NOPFB                                       - 8,1% - 8,0% - 7,3% 

 
3.2 Sustentabilidade da dívida pública 

A dívida pública de Angola, não obstante em 2019 se prever um agravamento para 90,6% do PIB, após 87,6% em 
2018, é considerada sustentável pelo FMI, pese embora a reduzida margem de manobra para enfrentar grandes 
choques. 
 
O agravamento previsto para 2019 é explicável pela depreciação cambial e pela revisão em baixa do PIB nominal. 
O Staff Report valoriza o facto de, desde o início do Arrangement, não ter sido contratada nova dívida colateralizada 
por petróleo e de, relativamente à dívida já contratada nesta modalidade, o ritmo de desembolsos se mostrar inferior 
ao contratado. 
 
Um dos riscos mais significativos para a sustentabilidade da dívida consiste, segundo o Staff Report, na elevada 
parcela da dívida expressa em moeda estrangeira ou com valor de reembolso indexado a moeda estrangeira. 
 
Para mitigar este risco, a estratégia de gestão da dívida por parte das autoridades visa uma substituição gradual de 
dívida externa por dívida interna. 
 
Ainda no âmbito das medidas de defesa da sustentabilidade da dívida, incluem-se:  
(i) um apertado quadro financeiro para projectos de investimento público, dando execução apenas a projectos 

considerados prioritários e que tenham financiamento assegurado à partida;  
(ii) a contenção do financiamento às empresas públicas; 
(iii) a travagem na emissão de garantias soberanas. 
 
Assim, o Report prevê que a dívida pública apresente a seguinte evolução (em % do PIB): 
 

                                                                                        2019 2020 2021 2022 
Dívida Pública*                      90,6% 83,6% 79,9% 75,7% 

 
*Inclui, para além da dívida do Estado, as dívidas da Sonangol e da TAAG, bem como a dívida garantida pelo Estado. 

 
3.3 Nova instrumentação da política monetária e riscos da liberalização cambial     
Trata-se de uma das áreas mais relevantes do Arrangement, e também de execução mais problemática devida à 
elevada dependência das receitas em divisas face ao preço do petróleo. 
 
No tocante à política monetária, o BNA passou já à prática a recomendação do FMI no sentido de assumir a base 
monetária como objectivo intermédio da política, sendo que esta deverá, num quadro de crescente flexibilidade 
cambial, assegurar o controlo da inflação.  
 
O comportamento da inflação – apesar das subidas mensal e homóloga de Julho e de Agosto, ocasionadas pela revisão 
dos preços da electricidade ocorrida em Julho mas com repercussão nos preços de Agosto - permite alimentar a 
expectativa de que esta nova instrumentação da política monetária seja apta para cumprir o seu objectivo final de 
conter a subida dos preços. 
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No que se refere à flexibilidade/liberalização cambial, cumpre reconhecer que uma mais avançada liberalização do 
mercado cambial, que o FMI recomenda, para além das medidas já assumidas pelo BNA, envolve alguns riscos não 
negligenciáveis, nomeadamente o risco de “overshooting” da taxa de câmbio num cenário de maior escassez de 
divisas decorrente da volatilidade do mercado petrolífero. 
 
A materialização desse risco poderia por em causa objectivos importantes como recuperar a confiança dos 
investidores e estimular o investimento, desígnios fundamentais do Arrangement. 
 
Isto não significa que o BNA não possa, gradualmente, introduzir medidas de liberalização recomendadas pelo FMI, 
mas afigura-se avisado manter um prudente gradualismo, em ordem a não fazer perigar objectivos mais importantes. 
 
Se e quando o nível de reservas em divisas estabilizar em valores mais confortáveis e a estabilidade macroeconómica 
não oferecer dúvidas, o BNA poderá então remover as restrições que ainda subsistem ao funcionamento do mercado 
de câmbios, permitindo que a taxa de câmbio reflicta, livremente, as condições de mercado em cada leilão de divisas. 
 
A perda de divisas em 2019, resultante da volatilidade do preço do petróleo, comparativamente ao ano anterior, está 
estimada no Staff Report em cerca de USD 10 mil milhões.  
 
Apesar de alguns movimentos compensatórios da balança de pagamentos (redução de importações, emissão de 
Eurobonds) aquela perda deverá implicar uma redução das NIR em cerca de USD 1,5 mil milhões, baixando o seu nível 
para 9,1 mil milhões. 
 
Para 2020 está prevista uma ligeira recuperação das NIR para USD 9,3 mil milhões. 
 
3.4 Aprofundamento/avanço das reformas estruturais 

 Reformas no plano fiscal/orçamental 

Segundo o Staff Report, estas reformas têm seguido o ritmo esperado, cumprindo referir as seguintes: 
(i) Introdução do IVA (inicialmente prevista para Julho/19, deverá ser adiada por 3 meses) 
(ii) Reforma/eliminação faseada de subsídios (cabendo destacar aqui os subsídios ao consumo de combustíveis, cuja 

gradual eliminação deverá ser iniciada ainda em 2019), em curso; 
(iii) Regularização dos atrasos de pagamento do sector público (prossegue como planeado) 
(iv) Reforma do sector empresarial do Estado, com destaque para o programa de privatizações, bastante extenso 

(195 empresas, outras entidades e activos), que o Governo estabeleceu e divulgou pelo Decreto Executivo 
nº250/2019, de 5 de Agosto) e cuja execução está prevista decorrer até 2022; 

 
 Reformas no plano da governação 

Neste plano, o Staff Report destaca os seguintes pontos: 
(i) Estratégia anti-corrupção definida pelo Procurador Geral da República para o período 2019-2022, tendo por foco 

o reforço da capacidade das unidades anti-corrupção e dos tribunais, bem como a prevenção e repressão dos 
crimes de corrupção; 

(ii) Prosseguimento dos trabalhos para reforço dos mecanismos de combate à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo; 

(iii)  Melhoria da transparência da informação económica; 
(iv) Operacionalização (já concluída) da Direcção de Combate à Corrupção, integrada na estrutura do Executivo. 



 

6 

 

 
 Reformas no sentido da melhoria do ambiente de negócios e da criação de um modelo de crescimento 

dinamizado pelo sector privado 
 

 Neste domínio, o Staff Report refere as seguintes medidas, entretanto implementadas: 
(i) Dez/2018, aprovação de nova regulamentação para a comercialização de diamantes em bruto; 
(ii) Fev/19, nomeação do Board da recém-criada Autoridade para a Concorrência; 
(iii)  Fev/19, aprovado visto único para todos os investidores; 
(iv)  Criação, em Março/19 de um guichet exclusivo para investidores, que permite criação de empresas on-line; 
(v) Também em Março/19, medidas para reduzir consideravelmente o tempo para contratação de energia eléctrica 

e o registo de propriedade; 
(vi)  Preparação, com o apoio do Banco Mundial, de um projecto de lei sobre recuperação de empresas e insolvência, 

focado na resolução/recuperação judicial e extra-judicial de empresas, prevendo ainda a criação de um tribunal 
especializado para se ocupar destes casos. 

 
3.5 Salvaguarda da estabilidade do sistema financeiro 

(i) BNA prossegue o exercício de Asset Quality Review, incidente sobre 12 bancos (eram 8 no plano inicial), o qual 
deverá estar concluído até final de 2019; 

(ii) Autoridades preparam um plano de reestruturação do maior banco público, BPC, reconhecendo que esta 
reestruturação precisa de ser acelerada, e, simultaneamente, uma estratégia para a presença do Estado no 
sector bancário (envolvendo a privatização de diversos bancos, excluindo o BPC); 

(iii) Melhoria da governação e dos procedimentos internos da Recredit, cuja actividade se acha circunscrita à 
aquisição de activos ao BPC, com o objectivo de maximizar o valor recuperado na alienação dos activos 
adquiridos; 

(iv)  Revisão da Lei das Instituições Financeiras que deverá ser adoptada pela Assembleia Nacional até final do ano 
em curso.  

 
 

4.  Avaliação do Board do FMI 

 
O Board do FMI divulgou, em 12 de Junho, a sua avaliação ao cumprimento do programa subjacente ao Extended 
Arrangement, fundamentando-se nas conclusões do Staff Report, tendo apresentado as seguintes conclusões: 
a. As autoridades de Angola têm demonstrado um forte compromisso em relação às políticas inscritas no programa 

apoiado pelo FMI. 
b. Não obstante esse compromisso, uma envolvente externa menos favorável, com destaque para a instabilidade 

nos preços do petróleo, tem vindo a representar um desafio para os esforços reformistas; 
c. A esta envolvente menos favorável, as autoridades responderam de forma decisiva, fazendo aprovar um 

orçamento revisto para 2019; 
d. Assim, a consolidação orçamental deverá prosseguir em 2019, no quadro do Orçamento Revisto, suportada num 

programa de despesa conservador, que preserva as despesas sociais, e pela mobilização de receita não 
petrolífera, incluindo a adopção do IVA no 2º semestre; 

e. Importa liberalizar a taxa de câmbio, eliminando as restrições no funcionamento do mercado de câmbios, como 
condição para restaurar a competitividade externa e facilitar a formação de preços dos bens e serviços com base 
num mercado livre e eficiente; 

f. Necessidade de uma política monetária mais restritiva para apoiar a flexibilidade da taxa de câmbio e manter a 
inflação sob controlo; 

g. A salvaguarda da estabilidade do sistema financeiro constitui um factor crítico para o sucesso do programa, sendo 
que neste contexto as autoridades pretendem (i) finalizar um plano estratégico para o maior banco público e, ao 
mesmo tempo, (ii) definir a posição do Estado no sector financeiro, (iii) limitar os riscos orçamentais e a 
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interferência política na gestão destas instituições,  (iv) aumentar a eficiência dos bancos e (v) melhorar a sua 
governação; 

h. A conclusão do Asset Quality Review para os 12 maiores bancos, deverá permitir a identificação das necessidades 
de recapitalização e de reestruturação de bancos públicos e privados; 

i. A entrada em vigor de um novo mecanismo de combate à lavagem de dinheiro/financiamento do terrorismo 
deverá reduzir as pressões nas relações com a banca correspondente; 

j. Revisão da Lei do Banco Central deverá garantir maior autonomia do Banco Central, um mandato mais firme e a 
observância de limites estritos ao financiamento monetário do Orçamento; 

k. As autoridades devem prosseguir as reformas estruturais no sentido da diversificação da economia, da redução 
dos riscos orçamentais e da presença do Estado na economia, do fortalecimento do sector privado e da redução 
das oportunidades para a corrupção; 

l. A Lei das Privatizações – e o programa entretanto divulgado – assumirão um papel decisivo no âmbito das 
reformas estruturais. 

 
Como corolário desta avaliação, o Board aprovou a libertação de USD 248,15 milhões ao abrigo da Extended Fund 
Facility, elevando o total de desembolsos para USD 1,24 mil milhões (de um total de USD 3,7 mil milhões). 
 
 

5.  Comportamento das principais variáveis económicas, monetárias e cambiais 

 
5.1 Inflação mensal e homóloga: aumento de preços subsidiados interfere na evolução do índice 

O abrandamento da subida dos preços no consumidor, que se prolongou até Junho, foi, como já referido, 
interrompido em Julho e em Agosto, tendo-se verificado em Julho a maior subida mensal do ano – 1,52% - em 
resultado, sobretudo, da actualização dos preços da electricidade. Em Agosto registou-se uma ligeira descida da 
inflação mensal, para 1,44%. 
 
No tocante à inflação homóloga, há a registar a subida em Julho para 17,24% (16,94% em Junho) e em Agosto para 
17,50%, deixando antever que o objectivo anual de 15% (OGE/Revisto) se torna agora virtualmente impossível. Para 
melhor percepção do desempenho desta variável, apresentamos de seguida a respectiva evolução, em termos 
mensais e homólogos (Y/Y), nos primeiros 8 meses do ano (em %): 
 

2019                                                          Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 
Mensal       1,14 1,04 1,09 1,05 1,09 1,08 1,52 1,44 
Y/Y             18,22 17,96 17,56 17,36 7,14 16,94 17,24 17,50 

 
É visível um abrandamento da subida dos preços até Junho, interrompida pelas subidas mais fortes em Julho e em 
Agosto. 
 
Quanto ao comportamento até final do ano, na ausência de factores de pressão associados à procura de bens e de 
serviços, parece provável que a subida dos preços volte ao abrandamento que caracterizou o 1º semestre, terminando 
o ano claramente abaixo da previsão do FMI (17,5% em termos homólogos). 
  
5.2 Desempenho do PIB 
É praticamente consensual, nesta altura, que o crescimento económico em 2019 deverá ficar aquém das expectativas, 
for força de uma produção petrolífera e de uma produção não-petrolífera inferiores ao esperado. 
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Recorda-se que apesar das previsões oficiais de crescimento do PIB mais recentes serem modestas - +0,3% no OGE 
Revisto e +0,4% na avaliação do FMI – os indicadores disponíveis apontam valores ainda mais modestos, não estando 
mesmo afastado o cenário de uma nova contracção. 
 
Uma previsão muito recente da Economic Intelligence Unit (EIU) aponta para uma queda do PIB de -2,2% em 2019 e 
de -1,2% em 2020, resultante do desempenho do sector petrolífero. 
O aspecto mais positivo desta previsão da EIU consiste no facto de a retoma económica, prevista para 2021, ser 
resultante do desempenho dos sectores não petrolíferos, como resposta às reformas estruturais entretanto 
introduzidas – caso se confirme, será o início da diversificação da economia. 
 
No tocante à produção petrolífera, valerá a pena relembrar a evolução dos valores médios mensais registados ao 
longo do corrente ano, comparando-os aos valores registados em 2017 e em 2018. Assim, temos: 
 

 Milhões bpd 
2017 (média mensal)  1 634 
2018 (    “         “      )  1 505 
2019 (média 1º trim)  1 443 
2019 (média 2º trim)  1 420 
2019/Junho 1 403 
2019/Julho 1 395 
2019/Agosto 1 394 

         Fonte: OPEP 

 
Detecta-se uma tendência de declínio ao longo dos últimos 3 anos, embora com sinais de estabilização nos últimos 
meses. Em qualquer caso, os valores indicados sugerem que o PIB petrolífero dificilmente deixará de ser negativo em 
2019. 
 
5.3 Venda de divisas e posição das Reservas Internacionais Líquidas (RIL); novas regras para leilões de 

quantidades (cartas de crédito) 

5.3.1 Venda de divisas e RIL 

No período de Janeiro a Agosto de 2019, o BNA vendeu ao mercado cerca de USD 5.880.816 (inclui Euros 70.229.324 
convertidos para USD), montante inferior em 35,6% aos USD 7.974.773 vendidos no período homólogo de 2018. Esta 
diminuição é explicável pela necessidade de proteger o nível das reservas internacionais, tendo embora como 
consequência um maior deslizamento da taxa de câmbio, como adiante veremos. 
 
Quanto às reservas internacionais líquidas (RIL), cabe destacar o facto de se terem mantido estáveis em Julho - até 
com uma ligeira recuperação - após a queda superior a USD 400 milhões verificada no 1º semestre, para USD 10.240 
milhões. Assim, as RIL recuperaram em Julho para 10.300 milhões, graças sobretudo ao aumento do saldo da conta do 
Tesouro para USD 3,2 mil milhões (+15%). 
 
Com base neste dado, é bem possível que o nível das RIL, no final do ano, fique acima da previsão do FMI (USD 9,1 mil 
milhões).  
 
 5.3.2 Novas regras para leilões de divisas 

Foram divulgadas pelo BNA novas regras nos leilões para adjudicação de plafonds para cartas de crédito, com início no 
leilão efectuado em 10 de Setembro, (no montante de USD 600 milhões), consistindo no seguinte: 
 O leilão manter-se-á aberto até ao esgotamento do plafond ou até 30 de Setembro; 
 Bancos podem concorrer livremente, sem limites ou restrições decorrentes dos fundos próprios regulamentares; 
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 Bancos devem constituir colateral junto do BNA, correspondente a 50% do contravalor do plafond adjudicado, 
convertido para moeda nacional, o qual será remunerado à taxa do BNA deduzida de 1pp; 

 Clientes devem constituir colaterais junto dos bancos, em função da classificação do risco de crédito mas nunca 
inferiores a 30% do contravalor da carta de crédito a abrir; 

 Bancos deverão remunerar os plafonds constituídos pelos clientes a taxa de juro não inferior à taxa BNA deduzida 
de 2,5pp. 

 
5.4 Taxas de câmbio: depreciação manteve ritmo do 2º trimestre, “spread” em relação ao mercado 

informal estabiliza 

A depreciação cambial ao longo do 3º trimestre manteve um ritmo semelhante ao do 2º trimestre (mais pronunciado 
no USD/AKZ e menos no Euro/AKZ), como se pode verificar no quadro seguinte: 
 
Câmbios Março Junho Julho Agosto Setembro 
USD/AKZ                 317,625 340,277 349,573 362,002 372,442 
EUR/AKZ          357,455 387,382 389,699 399,722 407,265 
 
Daqui resultam as seguintes variações: 
 

                                Junho/Março Setembro/Junho 
USD/AKZ                       7,1% 9,45% 
EUR/AKZ                      8,4% 5,13% 

 
Em paralelo a esta evolução, verificou-se, em Setembro, um estreitamento do spread ente as taxas de câmbio do 
mercado oficial e do mercado paralelo, depois das subidas registadas no 1º semestre. 
 
Esta estabilidade na diferença de preços entre os dois mercados pode ser interpretada como sinal de que o mercado 
de câmbios se vai tornando mais eficiente, com benefício para a estabilização macroeconómica. 
 

5.5 Taxas de Juro: descida até início de Setembro 

5.5.1 Taxas LUIBOR 

A evolução das taxas LUIBOR, neste trimestre, está ilustrada no gráfico seguinte: 
 

 
 
As taxas mantiveram uma trajectória descendente até início de Setembro, altura em que a taxa O/N atingiu o nível 
mais baixo de 3 anos, inferior a 13%. A partir de então as taxas voltaram a subir, embora tenham permanecido 
bastante abaixo dos níveis do final de Junho. 
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5.5.2 Menor actividade do Mercado interbancário 

É digno de nota o facto de os montantes transaccionados no mercado interbancário terem sido, até Agosto, muito 
inferiores aos do período homólogo de 2018. 
 
Com efeito, segundo as estatísticas divulgadas pelo BNA, até Agosto de 2018 foram transaccionados AKZ 
6.904.608.631.066,67, enquanto no mesmo período de 2019 o total de transacções baixou para AKZ 
2.277.503.220.000,00, uma queda de 67%. 
 
Esta diferença, acompanhada pelo abrandamento das taxas de juro, será explicável por uma melhor posição de 
liquidez do sistema bancário, por sua vez resultante de dois factores: 
 A menor expressão das vendas de divisas pelo BNA; 
 A menor colocação de dívida pública titulada (BT’s e OT’s), cujo montante, em termos líquidos, terá sido negativo 

até Setembro. Esta baixa colocação de dívida pública libertou tesouraria para os bancos de uma forma geral, 
reduzindo as necessidades de recurso ao mercado. 

 
Neste contexto, continuamos a considerar que a procura de crédito bancário por parte do sector privado não 
constitui, no actual cenário de actividade económica incipiente, um risco para a inflação. 
 
Resta saber se, no último trimestre do ano, o BNA terá ainda espaço para um novo ajustamento das taxas (taxa BNA). 
 
O desempenho recente da inflação, pese embora a sua específica determinante, bem como o ritmo de ajustamento 
cambial, sugerem que o BNA preferirá esperar até 2020 para efectuar novos ajustamentos de taxas com o objectivo 
de encorajar a actividade económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Disclaimer: 
Este documento foi elaborado com base em informação disponível até 30 de Setembro 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 


