
 
 

Banco Nacional triplica venda de divisas 
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A venda de divisas do Banco Nacional de Angola (BNA) triplicou na semana de cinco a 

nove deste mês, ao atingir 376,4 milhões de Euros, um aumento de 257,5 milhões de Euros 

em relação ao período anterior. 

Com base nos dados dos mercados cambial e monetário do BNA, publicados no seu site 

135 milhões de Euros serviram para cobertura de operações de cartas de crédito asseguradas 

pelo BNA, 103,3 milhões de Euros para cobertura de operações para diversos sectores e 

44,8 milhões de Euros para operações do sector produtivo. 

Do valor, 29,1 milhões de Euros destinaram-se a operações do sector petrolífero, 

19,8 milhões de Euros para a cobertura de operações dos ministérios e organismos do Estado, 

13,4 milhões de Euros para operações do sector de transportes e 8,9 milhões de Euros para as 

operações com viagens, ajuda familiar, saúde e educação. 

As operações com cartões de crédito receberam 8,9 milhões de Euros, com bens alimentares 

6,2 milhões de Euros, ao passo que o sector das telecomunicações movimentou 5,3 milhões de 

Euros e com salários de expatriados 1,7 milhões de Euros. 

A taxa de câmbio média de referência de venda do Dólar no mercado cambial primário, apurada 

ao final da semana, foi de 166,742 Kwanzas, e de venda do Euro de 186,296 Kwanzas.  

Para a gestão corrente do Tesouro Nacional, o Banco Nacional de Angola, enquanto operador 

do Estado, colocou no mercado primário Títulos do Tesouro no montante de 50,1 mil milhões de 

Kwanzas, sendo 44,5 mil milhões de Kwanzas em Bilhetes do Tesouro (BT) e 5,6 mil milhões de 

Kwanzas em Obrigações do Tesouro indexadas ao câmbio (OT-TXC). As OT-TXC emitidas 

foram nas maturidades de 3 e 4 anos, a taxas de juro nominal de sete e 7,25% ao ano. 

As taxas de juro médias apuradas para os BT, nas maturidades de 91, 182 e 364 dias 

situaram-se em 16,13% ao ano, para 91 dias, 20,22% ao ano, para 182 dias, e 23,90% ao ano, 

para 364 dias. No segmento de venda directa de títulos ao público foi colocado o montante de 

11,2 mil milhões de Kwanzas em BT, nas maturidades de 91, 182 e 364 dias, e OT na maturidade 

de três anos. 



 
 
Para efeitos de regulação monetária, o BNA realizou operações de mercado aberto (OMA) no 

montante de 25,7 mil milhões de Kwanzas, nas maturidades de sete, 28 e 63 dias, à taxas médias 

de juro de 7,50%, 11% e 13% ao ano, respectivamente. 

Mercado interbancário 

No mercado interbancário, os Bancos Comerciais realizaram entre si operações de cedência de 

liquidez sem garantia de títulos, no montante acumulado de 10,8 mil milhões de Kwanzas, em 

maturidades de Overnight a 38 dias, a taxa média de juro entre 18,63% a 22,40% ao ano. 

A LUIBOR overnight (um dia) apurada no último dia da semana, com base nas cedências de 

liquidez acima referidas, situou-se em 22,40% ao ano, sem variação face à semana anterior.  

A LUIBOR para as maturidades de 30, 90, 180, 270 e 360 dias situou-se em 18,63% ao ano, 

20,41% ao ano, 22,15% ao ano, 23,78% ao ano e 25,40% ao ano, com variação de 0,06 pontos 

percentuais, 0,05 pontos percentuais e 0,04 pontos percentuais respectivamente, para as 

maturidades de 90, 270 e 360 dias, face a semana anterior. 


