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Angola – Taxa de inflação sobe para níveis de dois dígitos
Economias

 O Fundo Monetário Internacional reviu em baixa o crescimento da economia angolana para 3.5% em 2015 e 
2016, de forma a espelhar os actuais constrangimentos da economia angolana na sequência da queda da entrada de divisas. 
Para o sector petrolífero prevê-se um crescimento de 6.8% para este ano, enquanto o sector não petrolífero deve expandir 
apenas 2.1% em 2015. A redução do investimento e do consumo interno deverá afectar em particular os sectores da construção, 
serviços e indústria, e as pressões inflacionistas deverão permanecer até ao final do ano. O défice orçamental deverá diminuir 
para 3.5% do PIB este ano, mas estima-se que a dívida pública aumente para 57% do PIB em 2015 (dos quais 14% do PIB 
correspondem à Sonangol). A instituição reconheceu ainda que as intervenções do Banco Nacional de Angola têm permitido 
uma desvalorização ordenada do kwanza, mas o diferencial para a taxa de câmbio no mercado informal sugere que existam 
ainda desequilíbrios no mercado. Por sua vez, a S&P decidiu manter inalterado o rating atribuído a Angola em B+, mas alterou 
a perspectiva de estável para negativa.  

 A taxa de inflação de Luanda (que serve de referência de política monetária) subiu em Julho para 10.4% y/y, 
regressando a níveis de dois dígitos, o que já não se observava desde Julho de 2012. A variação mensal do índice 
situou-se em 1.35%, sendo este o crescimento mensal mais elevado desde o início do ano. As pressões inflacionistas 
resultaram sobretudo da forte depreciação do kwanza face ao USD, que se acentuou em particular a partir de Junho, depois 
de o BNA ter procedido com uma desvalorização discreta do kwanza de aproximadamente 6%. 

 Entretanto a evolução cambial das últimas semanas indica que o BNA tem optado por manter a taxa de câmbio 
estável (em torno dos 126.4 kwanzas por dólar), o que deverá ter contribuido para a redução de 2.9% no stock de 
reservas internacionais em Julho, para USD 24.2 mil milhões. 

 Neste contexto, em Agosto, o Banco Nacional de Angola aumentou a taxas de juro de referência (taxa BNA) 
pelo terceiro mês consecutivo, desta vez em 25 pontos base (depois de dois aumentos de 50 pontos base em Maio e 
Junho) para 10.5%. O BNA aumentou também a da taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez para 12%, e a taxa 
de facilidade permanente de absorção de liquidez manteve-se em 0%.
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