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4º Trimestre de 2019 

1. Mercado petrolífero melhora no último trimestre, mas perspectivas parecem limitadas 

 

O preço médio do barril de Brent evoluiu da seguinte forma no 4º trimestre de 2019: 
 

Outubro Novembro Dezembro 
USD 60 USD 63 USD 66 

 
Verifica-se uma clara melhoria em relação ao trimestre anterior, sedo notória uma marcha ascendente dos preços 
(que aliás se prolonga nos primeiros dias de 2020 devido à tensão no Médio Oriente). Para o conjunto de 2019, a 
média terá sido de USD 64/barril. 
 
Na última edição do Short Term Outlook de 2019, a Energy Information Administration (EIA) antecipa para 2020 
um preço médio do barril de Brent de USD 61, já depois de considerado o efeito dos esperados novos cortes na 
produção por parte da OPEP (+ Associados). 
 
Com efeito, em 6 de Dezembro de 2019, a OPEP anunciou novos cortes da produção que deverão induzir uma 
diminuição da produção de 1,7 milhões de barris/dia quando comparada à produção anterior a Outubro/2018, ou 
seja antes dos cortes originais. 
 
A OPEP anunciou que os novos cortes deverão estar em vigor até Março de 2020, embora a EIA admita que esta 
situação perdure até final do ano face à previsão de crescentes stocks de crude que deverão fazer pressão sobre a 
oferta/preços. 
 
Assim, a previsão EIA aponta para uma produção média de 29,3 milhões de barris/dia por parte da OPEP ao longo 
de 2020, menos 500.000 barris/dia que em 2019. 
 
Neste cenário, poder-se-á avançar que as perspectivas das receitas petrolíferas em Angola não deverão sofrer 
grandes alterações em relação a 2019, permitindo manter o mercado cambial relativamente estável tendo em 
conta os dados do final de 2019, esperando que outras actividades económicas possam começar a gerar divisas ou 
a contribuir para a balança corrente substituindo importações. 
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2. Orçamento Geral do Estado para 2020 

 
2.1 Cenário Fiscal 

O Governo divulgou, no final de Outubro, um documento no qual são apresentadas as bases do OGE/2020, 
acompanhadas de uma previsão do quadro macroeconómico. 
 
Apresentamos, de seguida, os conteúdos desse documento, a começar pelas principais componentes do OGE/ 
Quadro Fiscal (receitas e despesas, comparadas aos valores de 2018 e 2019). 
 

 2018 2019 2020 20/18 20/19 

RECEITAS 5.860,0 5.986,1 6.913,1 18,0% 15,5% 

o Correntes 5.859,3 5.986,1 6.913,1 18,0% 15,5% 

 Impostos 5.408,0 5.563,9 6.499,0 20,2% 16,8% 

      - Petrol. 3.714,9 3.567,6 4.112,5 10,7% 15,3% 

      - N/Petrol  1.693,1 1.996,2 2.386,8 41,0% 19,6% 

 Cont. Sociais 94,1 180,9 281,3 198,9% 55,5% 

 Doações                  1,5 0,0 0,4 -73,3% - 

 Outras                 255,7 241,3 132,1 48,3% 45,3% 

o Capital                   0,7 0,0 0,0 -100,0% - 

DESPESAS          5.318,6 5.986,2 6.794,0 27,7% 13,5% 

o Correntes         4.130,1 4.949,3 5.809,7 40,7% 17,4% 

 Salários           1.538,7 1.792,9 2.181,3 41,8% 21,7% 

 Bens/Serviços    883,5 840,0 1.097,1 24,2% 30,6% 

 Juros               1.214,4 1.599,2 1.742,6 43,5% 9,0% 

 Transfer.            495,5 717,2 788,7 59,2% 10,0% 

dos quais Subsídios             86,4 172,1 194,7 125,4% 13,1% 

o Capital              1.188,5 1.036,9 984,3 -18,2% -5,1% 

SALDO                + 541,4 - 0,1 +119,1   

 
Comentários sobre Cenário Fiscal 

 O OGE para 2020 prolonga uma trajectória de estabilidade orçamental, que vem de 2018, na medida em que 
aponta para um excedente de 0,3% do PIB, após o excedente de 2% em 2018 (graças ao crescimento da 
Receita Fiscal Petrolífera) e o quase-equilíbrio esperado em 2019; 

 Nas Receitas, destaca-se o forte crescimento esperado da Receita Fiscal não Petrolífera que sobe 40,9% 
quando comparada à Receita apurada em 2018 e 19,5% quando comparada à Receita estimada de 2019; 

 Quanto à Receita Fiscal Petrolífera, após a queda estimada em 2019 (-4%), é esperada uma recuperação em 
2020, com uma arrecadação superior em 15,2% à de 2019. 

 O défice primário não petrolífero (NOPFD) – que mede o grau de consolidação orçamental - deverá diminuir 
para 6,1% do PIB, após 6,4% em 2019, ultrapassando o objectivo acordado com o FMI que apontava para um 
défice de 8,0% em 2020 e de 7,3% em 2021. 
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 Avaliação global positiva para o projecto de OGE/2020, devendo permitir que a dívida pública se mantenha 
em valores globais e diminua em percentagem do PIB (apesar da forte correcção cambial ocorrida no 4º 
trimestre). 

 Não surpreende que o Board do FMI, nas conclusões da Segunda Revisão do Extended Arrangement, tenha 
destacado o forte compromisso das autoridades em prosseguir a consolidação orçamental, bem expresso na 
ultrapassagem, por uma larga margem, do objectivo de diminuição do défice primário fiscal não petrolífero 
(NOPFD).     

 
  2.2 Antevisão do quadro macroeconómico    

 Inflação em 2020: 19,6% (valor em final do ano), que compara a 17,5% em 2019 e a 18,6% em 2018 (a subida 
da inflação em 2020 será explicável pela diminuição dos subsídios ao consumo e pelo forte deslizamento 
cambial); 

 Desempenho da economia: crescimento do PIB de 1,8% (1,5% do sector petrolífero e 1,9% do sector não-
petrolífero), após decréscimos de – 0,1% em 2017, – 1,2% em 2018 e - 0,4% em 2019; 

 Preço médio anual do barril de petróleo de USD 55, idêntico ao assumido em 2019; 
 Relativamente ao desempenho da economia/crescimento do sector não petrolífero, cabe relevar os 

crescimentos previstos acima da média (de +1,9%), para a Agricultura (+3,1%), Pescas e derivados (+4,0%), e 
Extracção de Diamantes, Minerais não Metálicos e Outros (+6,6%). 

 
Comentários sobre a previsão macroeconómica 

 As previsões da inflação e do preço médio do barril de petróleo afiguram-se conservadoras, tendo em conta o 
desempenho da inflação em 2019, podendo mesmo admitir-se que o desempenho da inflação venha a ser 
mais favorável; 

 Em especial no tocante ao preço do barril de petróleo, não será de excluir, do mesmo modo que em 2019, que 
o preço médio de mercado (para as ramas angolanas) venha a ser superior aos USD 55 assumidos como base 
(EIA avança para 2020, como já referido, uma previsão de USD/61 barril de Brent); 

 No tocante ao crescimento da economia, de 1,8%, existe alguma incerteza, tal como se verificou nos últimos 
anos, quer no sector petrolífero como no sector não petrolífero, embora se afigure provável um crescimento 
positivo. 

 
2.3 Necessidades e Fontes de Financiamento do OGE/2020 

O documento em apreço apresenta uma versão sumária das Necessidades e Fontes de Financiamento do OGE, que 
passamos a analisar. 

                                                                 em milhares de milhões de AKZ’s 

Necessidades Brutas de Financiamento 5.980,8 

Necessidades Líquidas de Financiamento 472,9 

(Aquisição de Activos  Financeiros) 472,9 

Amortização da Dívida de CMLP 5.507,9 

(Dívida Interna)  3.254,0 

(Dívida Externa) 2.253,9 

Fontes de Recursos do Estado 5.980,8 

Superavit Fiscal 119,1 

Venda de Activos 11,5 

Financiamentos do Ano 5.850,1 

(Internos) 2.012,1 

(Externos) 3.838,0 
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NOTA: Adicionando aos AKZ 5.850,1 milhares de milhões dos financiamentos do ano os AKZ 11,5 milhares de 
milhões da Venda de Activos e os AKZ 119,1 milhares de milhões do superavit fiscal, obtém-se o total das Fontes 
de Recursos do Estado, que equivalem às Necessidades Brutas de Financiamento. 
 
2.4 Dúvidas quanto à apresentação dos fluxos globais e parciais da despesa orçamental 

No documento em análise foi incluído um Mapa, denominado “fluxos globais e parciais da despesa orçamental”, 
no qual é explicitado que a Despesa Financeira ascende a AKZ 7.250,3 mil milhões – AKZ 5.507,4 mil milhões de 
Amortizações e AKZ 1.742,4 mil milhões de Juros – ou seja 56,8% da Despesa Total. 
 
Por sua vez, a Despesa Fiscal será de AKZ 5.524,5 milhões, ou seja 43,2% da Despesa Total. 
 
Todavia, quando se analisa a Despesa Fiscal, verifica-se que são também contabilizados os Juros da Dívida, o que 
levanta dúvidas quanto à coerência desta apresentação. 
 
 

3.  Grandes transformações nos mercados cambial e monetário 

 
3.1 Medidas adoptadas 

No último trimestre de 2019 o BNA (reunião do CPM de 23/Outubro) introduziu vastas transformações 
no funcionamento do mercado cambial, com a finalidade primordial de flexibilizar a determinação da taxa de 
câmbio, tanto nas sessões de venda de divisas aos bancos como nas operações de compra e venda dos bancos a 
clientes e no mercado interbancário. 
 
Ao mesmo tempo que flexibilizava a taxa de câmbio, o BNA aplicou medidas restritivas sobre a oferta de moeda, 
visando impedir o “overshooting” da taxa de câmbio.  
 
Recorda-se que o BNA já havia abandonado, nos leilões de divisas, um regime de bandas para a flutuação da taxa 
de câmbio  
 
No tocante à flexibilização da taxa de câmbio, nas novas decisões do BNA destacam-se as seguintes medidas: 
 Remoção do “spread” máximo de 2% na comercialização de M/E pelos bancos, no mercado interbancário e 

aos clientes; 
 Nos dias em que forem realizados leilões, a taxa de câmbio de referência (venda) será calculada com base na 

média ponderada das taxas de venda dos leilões de divisas organizados pelo BNA; 
 Nos dias em que não forem realizados leilões, a taxa de câmbio de referência será calculada com base na 

média ponderada das vendas ocorridas no mercado interbancário (caso o valor acumulado supere o 
equivalente a USD 20 milhões); 

 Nos dias em que não forem realizados leilões nem vendas significativas no mercado interbancário, manter-se-
ão as taxas de referência anteriores; 

 A taxa de câmbio de compra do mercado será calculada com uma redução de até 2% sobre a taxa de câmbio 
de venda (ao contrário do diferencial de 1% estipulado no Instrutivo nº 20/2018); 

 Nas transacções de moeda estrangeira no mercado interbancário e entre bancos e seus clientes, as taxas de 
câmbio são livremente negociadas entre as partes (o que compara à margem de 2% que vigorava 
anteriormente); 

 Flexibilizar os limites aplicáveis aos diversos instrumentos de pagamento para importação de mercadorias; 



 

5 

 

 Aumentar para 120 mil USD o valor máximo anual para as operações privadas, que compara aos anteriores 12 
milhões de AKZ; 

 Encurtar o prazo de liquidação de cartas de crédito abertas, podendo o importador proceder ao seu 
pagamento logo que apresente os comprovativos da entrada da mercadoria em território nacional.  

 Ao mesmo tempo, e de forma a limitar a depreciação do câmbio com este novo enquadramento cambial, o 
CPM decidiu adoptar as seguintes medidas de política monetária de carácter restritivo:  
 Aumento, de 0% para 10%, da taxa de juro para a facilidade permanente de absorção de liquidez a 7 dias; 
 Ajustar, de 17% para 22% o coeficiente de reservas obrigatórias para moeda nacional (Instrutivo nº 

17/19). 
 
3.2 Impactos destas medidas 

Os impactos destas medidas cambiais e monetárias mostraram-se até agora bastante significativos, como decorre 
do comportamento das taxas de câmbio e das taxas LUIBOR. 
 
3.2.1 Taxas de câmbio 

No tocante à evolução das taxas de câmbio, cumpre registar a depreciação acentuada do AKZ, cujas taxas no final 
de Outubro (taxas médias ponderadas de venda) se fixaram em USD/AKZ = 496,636 e EUR/AKZ = 554,096. 
 
Estas taxas traduziram-se numa valorização de 24% no mês de Outubro apenas, o que evidenciava o risco de 
overshooting. 
 
As medidas monetárias tiveram um impacto moderador, “secando” a liquidez bancária disponível para os leilões 
de divisas, de que resultou, ao longo do mês de Novembro, uma ligeira (embora com oscilações) recuperação do 
câmbio do AKZ face ao final de Outubro, fixando-se as taxas no final de Novembro em USD/AKZ = 495,559 e 
EUR/AKZ = 546,453. 
 
No tocante ao mês de Dezembro, a evolução foi no sentido da continuação da recuperação do AKZ, tendo o 
câmbio médio de venda USD/AKZ no final do ano sido de 487,098 e o EUR/AKZ de 546,183. 
 
Neste contexto pode dizer-se que a intervenção da autoridade monetária se mostrou eficaz, logrando restituir 
alguma estabilidade ao mercado. 
 
Ao mesmo tempo, assistiu-se neste período a algum encurtamento do spread entre as taxas do mercado oficial e 
do mercado paralelo, talvez como efeito da regularidade dos leilões organizados pelo BNA e da menor 
disponibilidade de moeda nacional.  
 
3.2.2 Taxas Luibor 

Relativamente às taxas LUIBOR, cabe registar a seguinte evolução: 
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Como se pode constatar do gráfico acima, a subida mais acentuada das taxas LUIBOR aconteceu em Novembro, 
em particular na modalidade O/N. 
 
Esta subida, como atrás mencionado, ficou a dever-se à escassez de AKZ’s no mercado, na sequência das medidas 
de liberalização do mercado cambial e de contenção monetária adoptadas pelo BNA. 
 
Será expectável que, com a estabilização do mercado cambial a que começou a assistir-se, o nível de taxas no 
mercado monetário interbancário venha a mostrar tendência para alguma moderação.  
 
 

4.  Board do FMI aprova mais um desembolso da facility associada ao Extended Arrangement, 
      avalizando a política económica 

 
Em 5 de Dezembro, o Board do FMI aprovou um novo desembolso da facility, no montante equivalente a USD 247 
milhões, elevando o total desembolsado para USD 1,48 mil milhões, ou seja 40% do valor aprovado da facility 
(cerca de USD 3,7 mil milhões). 
 
O Board assinala que o programa económico de Angola se mantém em linha com o desejado, não obstante os 
desafios que a economia enfrenta. 
 
Na conclusão da revisão, e a pedido das autoridades, o Board aprovou diversas isenções de obrigações do 
Arrangement (request for waiver), tais como:  
 inobservância e modificação da Performance Criteria na posição das reservas internacionais líquidas e na não 

acumulação de atrasados de pagamento em relação ao exterior,  
 um novo limite indicativo para a emissão de garantias de dívida pelo Governo Central, e  
 modificação do calendário de cinco novos Benchmarks estruturais com o desígnio de reforçar a consolidação 

orçamental, a transparência, e apoiar a reestruturação do sector financeiro. 
 
Nas conclusões finais da declaração do Board, cabe salientar: 
 A constatação de que o BNA tomou efectivas medidas para eliminar os desequilíbrios ainda existentes no 

mercado cambial e suprimiu restrições à formação dos preços pelo mercado nos leilões de divisas; 
 É essencial a plena e atempada recapitalização e reestruturação do sector bancário em ordem a reduzir os 

riscos do sector financeiro. Um “Asset quality review” (em curso) dos 13 principais bancos tornará conhecidas 
as possíveis necessidades de recapitalização de bancos privados e públicos (segundo uma nota divulgada pela 
FITCH em 11 de Dezembro, por si só o BPC pode necessitar de uma recapitalização de USD 2 mil milhões, que 
seria susceptível de elevar a dívida pública de 2019 até 85% do PIB); 

 A contínua implementação de reformas estruturais afigura-se crítica para a diversificação da economia e a 
criação de condições para um crescimento sustentável dinamizado pelo sector privado.  

 
Para lá do formalismo dos waivers e do alívio de outras condições impostas pelo Arrangement, ressalta deste 
comunicado do Board uma elevada confiança na forma como as autoridades têm vindo a conduzir a política 
económica do País. 
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5.  Comportamento das principais variáveis económicas, monetárias e cambiais 

 
5.1 Inflação mensal e homóloga com evolução moderada 

Como assinalamos na anterior edição deste Boletim, a inflação mensal que se tinha mostrado bastante 
contida até Junho, viria a registar subidas acentuadas em Julho (+1,52%) e em Agosto (+1,44%), como 
consequência da subida dos preços da electricidade. 
 
Esta subida dos preços mensais prolongar-se-ia para Setembro, Outubro e Novembro, como se pode observar no 
quadro seguinte: 

 Set Out Nov 
Mensal  1,45% 1,38% 1,53% 
Homóloga  16,08% 16,08% 16,52% 

 
Destaca-se a contenção da inflação homóloga, com valores bastante inferiores aos observados no 1º semestre, o 
que reflectirá certamente um efeito de base. 
 
Note-se, no entanto, a subida mais acentuada dos preços, mensal e homóloga, verificada em Novembro, 
possivelmente como reflexo do declínio do câmbio do AKZ, que poderá ter impactado os preços no consumidor. 
 
Os dados disponíveis apontam para uma inflação homóloga inferior a 17% no final do ano, abaixo das previsões 
oficial (17,5%) e do FMI (17,2%); 
 
5.2 Desempenho do PIB 

Segundo o INE, o PIB teve evolução negativa no 1º (-0,3%) e no 2º trimestres (-0,1%), confirmando as previsões da 
generalidade das agências independentes e do FMI, que apontam para uma variação negativa em 2019, seguindo-
se uma ligeira recuperação em 2020. 
 
Tal como expusemos na anterior edição deste Boletim, esta evolução negativa da actividade económica está 
relacionada com uma tendência de queda da produção petrolífera, a qual se prolonga desde 2017 e se manteve 
em 2019, atingindo em Outubro 1,356 milhões barris/dia, inferior em 17% à média da produção observada em 
2017, 9% à observada em 2018 e 4,5% à observada no 2º trimestre de 2019. 
 
É visível, por esta evolução, uma tendência para a estabilização dos valores da produção, sugerindo a possibilidade 
de uma inversão a curto prazo, com impacto favorável para o PIB em 2020.  
 
5.3 Venda de divisas e posição das Reservas Internacionais Líquidas (RIL) 

No período até Novembro de 2019, as vendas de divisas, tendo atingido um total de cerca de USD 8.515 mil 
milhões, terão sido cerca de 33% inferiores às verificadas em 2018. 
 
Esta diminuição, certamente explicável pelas menores receitas petrolíferas e pela necessidade de proteger o nível 
das RIL, não teve grande impacto no spread entre os câmbios oficial e paralelo, o qual, como atrás se assinalou, se 
mantinha contido no final do ano. 
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Este facto poderá ser explicável pela regularidade dos leilões de divisas que o BNA manteve ao longo do ano, bem 
como pela continuada fraqueza da actividade económica (consumo incluído). 
 
Quanto às RIL, cumpre notar que o respectivo nível subiu em Novembro para USD 12,4 mil milhões, bastante 
acima dos USD 10,1 mil milhões em Outubro. 
 
Esta subida fica a dever-se ao aumento do saldo da Conta única do Tesouro, possivelmente como resultado da 
emissão de dívida no mercado externo (eurobonds). 
 
Não é de excluir que este aumento das RIL seja em boa parte reversível, atenta a necessidade de utilizar a conta do 
Tesouro para liquidar responsabilidades orçamentais, embora os waivers acordados com o FMI possam retirar 
alguma pressão à regularização de dívidas por parte do Estado. 
 
5.4 Bancos passam a poder comprar divisas directamente às companhias petrolíferas 

 Em mais um passo no sentido da liberalização do mercado cambial, o BNA, através do Aviso nº 13/19, de 29/XI, 
autoriza os bancos a comprar divisas directamente às companhias petrolíferas, a partir de 02/01/2020, o que 
deverá retirar pressão às vendas por leilões e reduzir o montante destas vendas.  
 
Talvez por isso o BNA anunciou leilões de USD 500 milhões para cada um dos dois primeiros meses de 2020, o que 
indicia uma redução do valor dos leilões a realizar ao longo do ano por comparação a 2019. 
 
5.5 Taxas de Câmbio e Taxas de Juro 

Relativamente a esta matéria, entende-se que as considerações desenvolvidas nos pontos 3.2.1 e 3.2.2 constituem 
esclarecimento suficiente quanto ao que de mais relevante se passou no último trimestre de 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Disclaimer: 
Este documento foi elaborado com base em informação disponível até 31 de Dezembro 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 


