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O contexto macroeconómico internacional em 2021 foi essencialmente marcado pela recuperação da economia Global e o regresso à
normalidade permitidos pelo progresso com as vacinações contra a pandemia do COVID-19. No entanto, a segunda metade deste ano
foi, por si, marcada por alguns factores que culminaram numa recuperação económica abaixo do previsto para a maioria das economias.

Fruto destas considerações, as perspectivas económicas do Fundo Monetário Internacional (FMI), divergiram entre os países no segundo
semestre de 2021, com o FMI a rever em baixa as taxas de crescimento económico dos países desenvolvidos para 5,00% e em alta o
crescimento das economias emergentes e em vias desenvolvimento em 6,50%.

Assim, o World Economic Outlook (WEO) do FMI de Janeiro aponta para uma moderação do crescimento estimado para a economia
mundial em 2021, sendo que, nessa publicação a previsão situou-se na ordem dos 5,9%, implicando uma redução em 0,1 face a previsão
de Julho/21.

Esta redução do crescimento previsto para a economia mundial pode ser associada às seguintes variáveis:
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Adicionalmente, o FMI estima um crescimento económico mundial para o ano de 2022 situado na ordem dos 4,4%.
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JAPÃO  1,6%

ESTADOS UNIDOS 5,6%

Ainda relativamente à segunda metade de 2021, a moderação esperada no crescimento da economia mundial dever-se-á
fundamentalmente às reduções da previsão de crescimento para as seguintes economias:

A nível nacional, de acordo aos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), relativos às Contas Nacionais do IIIº Trimestre de 2021, o

Produto Interno Bruto (PIB) registou um crescimento trimestral na ordem de 0,5%. E em comparação com o IVº Trimestre de 2020 registou

um crescimento acumulado de 0,04%.

O desempenho no terceiro trimestre anterior é atribuído às contribuições dos sectores do Comércio (0,17 p.p), seguido pelo sector de

Serviços Imobiliários e Aluguer (0,05 p.p) e pelo sector de Transportes e Armazenagem (0,02 p.p).

ÍNDIA  9,0%
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Enquadramento Macroeconómico



Segundo os dados apurados junto da Bloomberg, a economia

Norte-Americana, no quarto Trimestre, apresentou um

crescimento trimestral anualizado à taxa de 6,9%, um

aumento de 0,8 p.p em relação ao mês de Junho. Este registo

foi maioritariamente impulsionado pela melhoria nos índices

de confiança do consumidor norte-americano que, por sua

vez, motivaram um crescimento do consumo das famílias em

torno de 7,9% em 2021.

Adicionalmente, segundo informações do Departamento de Estatísticas do

Trabalho dos EUA, a taxa de desemprego situou-se em 3,9% no mês de

Dezembro. Neste período, 12 (doze) Estados Norte-Americanos

registaram recordes nas respectivas taxas de empregabilidade.

Fonte: Bloomberg

Gráfico 01. Comportamento do PIB, da Taxa de Desemprego e Taxa de Inflação

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (EUA)

Estima-se que este registo seja fruto dos efeitos demorados dos auxílios

emergenciais às famílias norte-americanas, bem como da política

monetária acomodatícia do Federal Reserve no período em referência.

Por sua conta, os preços relativos ao consumidor (inflação) Norte-

Americano registaram um aumento na ordem dos 7,0%, a maior variação

homóloga desde 1981. Ao longo do ano, os preços dos combustíveis

aumentaram em torno de 49,6% e os produtos alimentares em cerca de

6,3%.



A economia da Zona Euro registou uma ligeira expansão na ordem

dos 0,30% no quarto trimestre de 2021, uma desaceleração

trimestral de 2,00 p.p.

O menor crescimento da Zona Euro no quarto trimestre justificou-

se, fundamentalmente, pela crise energética que assolou a Europa e

pelo impacto do surgimento da variante Ómicron nos mercados

Europeus.

A taxa de inflação da Zona Euro fixou-se, no final de Dezembro, na

ordem dos 5,00%, representando um crescimento de 3,17 p.p. face

ao primeiro semestre de 2021. O sector que mais contribuiu para

este registo foi o sector energético que segundo o WEO contribuiu

para aproximadamente 80% da inflação registada nesta região.

ZONA EURO  

Gráfico 02. Comportamento do PIB, da Taxa de Desemprego e Taxa de Inflação

Fonte: Bloomberg

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego caiu para 7,13% no

final de Dezembro, uma queda de 0,9 p.p. quando comparada ao

primeiro semestre de 2021. Este comportamento deveu-se à retoma

gradual da actividade das empresas verificada até o surgimento da

variante Ómicron.



Brasil, Rússia, Índia, China e Africa 
do Sul (BRICS)



Segundo os dados da Bloomberg referentes ao terceiro trimestre

de 2021, a economia brasileira registou uma contracção

trimestral na ordem dos 0,10%. Este registo reflete os efeitos

negativos das medidas restritivas de política monetária no

processo de concessão de crédito e, consequentemente, na

actividade económica. Não obstante estes registos, no terceiro

trimestre, as estimativas da Fundação Getúlio Vargas no seu

monitor do PIB apontam para um crescimento do PIB brasileiro,

em 2021, na ordem dos 4,7% face ao ano de 2020.Fonte: Bloomberg

Gráfico 03. Comportamento do PIB e da Taxa de inflação

BRASIL

No que toca à inflação, quanto ao consumidor brasileiro, registou-se

um comportamento maioritariamente crescente ao longo do semestre

em análise, com esta a fixar-se em 10,06% no final de Dezembro,

contrariamente aos 8,35% observados no final de Junho.

Este registo motivou a autoridade monetária brasileira a continuar a

assumir medidas de política monetária restritiva, perfazendo 7 (sete)

aumentos consecutivos da taxa SELIC.

Por sua vez, a taxa de desemprego reduziu para 11,85% em

Dezembro de 2021, uma redução em torno de 2,72 p.p. quando

comparada ao semestre anterior. Este comportamento foi

significativamente impactado pela criação de 250 mil postos de

emprego formais no mês de Outubro.



De acordo aos dados do Trading Economics, a economia da

Rússia contraiu em torno de 0,8% no final do terceiro trimestre

de 2021 em relação ao trimestre anterior. Relativamente ao

crescimento anual, estima-se que a economia russa tenha

registado uma expansão na ordem dos 4,7%, face ao ano de

2020.

Gráfico 04. Comportamento do PIB e da Taxa de inflação Rússia

RÚSSIA

Fonte: Bloomberg

Quanto à taxa de inflação russa, a análise gráfica denuncia que

registou-se um comportamento crescente neste período, com esta a

fixar-se em 8,42% no final do IIº Semestre, 1,95p.p acima do

semestre anterior. Segundo o Banco Central Russo, estes registos

deveram-se fundamentalmente à fraca capacidade instalada da

economia para atender ao crescimento rápido da procura agregada.

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego caiu para 4,30 %

no final de Dezembro, uma redução de 0,67 p.p, quando

comparada ao primeiro semestre de 2021. Este registo reflecte os

aumentos da procura por trabalhadores a nível das Indústrias

Russas, de modo a garantir melhorias na cadeia de produção e

atender à procura externa.



De acordo com dados divulgados pelo governo indiano, no

terceiro trimestre de 2021, a economia do país expandiu-se na

ordem dos 8,39% relativamente ao trimestre anterior. Estes

dados reflectem uma moderação em torno de 11,74 p.p, face ao

crescimento de 20,13% registado no trimestre anterior.

Fonte: Bloomberg

Relativamente à variação do índice de preços relativos ao consumidor

indiano, este obedeceu uma trajectória descendente no segundo

semestre, com a inflação homóloga a situar-se no final do período em

5,59% face aos 6,26% registados no semestre anterior. Estima-se que

este comportamento tenha sido impulsionado por um menor efeito

de repassagem da inflação no produtor indiano para a esfera

económica do consumidor.

Gráfico 05. Comportamento do PIB e da Taxa de inflação

ÍNDIA

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego caiu para 8,00%

no final do ano, uma variação de 1,2 p.p. quando comparada ao

registo da primeira metade do referido ano. Este

comportamento foi influenciado pelo registo de um aumento de

522 mil pessoas no número total de empregados no quarto

trimestre de 2021



De acordo aos dados preliminares do Gabinete Nacional de

Estatística da China, no quarto trimestre de 2021, o PIB cresceu

na ordem dos 4,00%, representando -3,9 p.p. face ao 2º trimestre

de 2021. Em termos anuais, a China registou um crescimento

económico na ordem dos 8,1% face ao ano de 2020.

Fonte: Bloomberg,

Relativamente à inflação chinesa, o mês de Dezembro registou uma

ligeira tendência crescente, situando-se em 1,50%, representando

0,4p.p. em comparação com 1,10% verificado no primeiro semestre

de 2021. Não obstante, o impacto da crise energética sobre o

encarecimento dos preços em sectores intensivos em energias

como o industrial, a inflação no produtor chinês situou-se em torno

de 10,30%.

Gráfico 06. Comportamento do PIB e da Taxa de inflação China

CHINA

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego situou-se em

3,86% no final de Junho, havendo uma pequena alteração de -

0,38 p.p. comparada ao segundo semestre de 2020. Não

obstante, os dados do Trading Economics estimam uma taxa de

desemprego urbano na ordem dos 5,1% no mês de Dezembro.

Estes registos trimestrais demonstram que a redução no ritmo de

crescimento da economia chinesa, impulsionada por uma quebra

significativa no mercado imobiliário chinês após o colapso da

China Evergrande, não foi suficiente para impossibilitar uma

grande recuperação da economia em 2021.



De acordo com o Departamento de Estatística sul-africano (Stats,

SA), a economia Sul-Africana no terceiro trimestre contraiu 1,5%

face ao segundo trimestre. O registo simultâneo de uma maior

inflação e de um maior desemprego face ao trimestre anterior

terão implicado efeitos sobre uma diminuição no consumo

interno Sul-Africano.

Fonte: Bloomberg

Em relação à inflação, a taxa situou-se nos 5,9% em Dezembro,

registando uma variação positiva de 1,0 p.p. face a Junho de 2021

(4,9%). Este registo deveu-se, simultaneamente, às pressões da

procura no mercado de bens e serviços e à subida dos preços dos

combustíveis que registaram um crescimento homólogo na ordem

de 40,5%.

Gráfico 07. Comportamento do PIB e da Taxa de inflação Africa do Sul

ÁFRICA DO SUL

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego cresceu para

34,9% no final de Setembro, um crescimento de 0,1 p.p.

quando comparado ao final do 1º semestre de 2021. Este

registo deveu-se fundamentalmente ao reforço das restricções

pandémicas no início do terceiro trimestre, o que forçou

muitas empresas a fecharem portas.



Gráfico 08. Comportamento do Mercado Cambial (BRICS)

No segundo semestre de 2021, o índice do dólar norte-americano

registou uma apreciação em relação às moedas de todas as economias

dos BRICS, à excepção do Yuan Chinês.

Neste período, o Real Brasileiro registou uma depreciação face ao dólar-

norte-americano na ordem dos 10,87%, comparativamente ao primeiro

semestre de 2021.

Por sua vez, a moeda Russa registou uma depreciação na ordem dos

2,05%. De igual modo, as moedas Indiana e Sul-Africana registaram

depreciações semestrais face ao dólar norte-americano na ordem dos

0,01% e 10,36%, respectivamente.

O Yuan Chinês registou uma apreciação semestral em relação ao dólar-

norte americano na ordem dos 1,59%.

Fonte: Bloomberg

Mercado Cambial - BRICS



Angola



Adicionalmente, de acordo com os dados do Instituto Nacional de

Estatística (INE) relativos às Contas Nacionais do IIIº Trimestre de

2021, o Produto Interno Bruto (PIB) registou um crescimento

trimestral na ordem de 0,5%. E em comparação com o IVº Trimestre

de 2020 registou um crescimento acumulado de 0,04%.

Este desempenho positivo face ao trimestre anterior é atribuído às

contribuições dos sectores do Comércio (0,17 p.p), seguido pelo

sector de Serviços Imobiliários e Aluguer (0,05 p.p) e pelo sector de

Transportes e Armazenagem (0,02 p.p).

No quarto trimestre de 2021, a população desempregada diminuiu

3,1% face ao terceiro trimestre, com a taxa de desemprego a fixar

em 32,9%, o que corresponde a uma diminuição trimestral de 168

394 pessoas no número total de desempregados.

Fonte: INE

ANGOLA

Gráfico 9. Comportamento da taxa de inflação, desemprego e PIB Angola

De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), a inflação

para o ano de 2021 situou-se em 27,03%. Este registo implicou um

aumento em 1,71 p.p, face à inflação homóloga do final do

semestre anterior e um aumento em 1,94 p.p, face ao ano de

2020.



Relativamente ao Sector Monetário neste período, o Banco Nacional

de Angola (BNA) reviu em alta a meta de inflação anual para

27,00% e o Comité de Política Monetária, objectivando inverter a

trajectória da inflação, decidiu aumentar as taxas de juros directoras,

aprofundando o quadro de políticas monetárias restritivas que vem

assumindo nos últimos anos.

Estas medidas reflectiram impactos sobre o aumento das taxas de

juros de referência para as transações interbancárias nas diferentes

maturidades que, por sua vez, culminaram numa redução semestral

da oferta de moeda, medida pelo M2, na ordem dos 7,61%, sendo

que no final do período o M2 situou-se em 11 491 680,21 milhões

de Kwanzas, conforme reporta o BNA.

ANGOLA

Gráfico 9.1 Resumo do Sector Monetário

Descrição jun/21 dez/21 Var. (P.P)

TAXA BNA (%) 15,00   20,00   5,00   

F.A.L 7 DIAS(%) 12,00   15,00   3,00   

F.C.L (%) 16,99   25,00   8,01   

Fonte: BNA



Segundo os dados preliminares do BNA referentes ao terceiro

trimestre de 2021, a conta corrente nacional registou uma variação

trimestral positiva, na ordem dos 53,98%. Este registo deveu-se a

um saldo positivo do sector petrolífero, na ordem dos 8 047,82

milhões de dólares.

Por sua vez, a conta de capital e Financeira registaram uma redução

trimestral do seu défice na ordem dos 96,63%.

Estes registos positivos contribuíram para uma balança global

positiva neste período, permitindo um aumento das reservas

internacionais em 1 612,60 milhões de dólares.

ANGOLA

Gráfico 9.2 Resumo do Sector Externo

Fonte: BNA

Em Milhões de U.S. Dólares

Descrição II TRM-21 III TRM-21 Var. (%)

Conta Corrente 1 490,0 2 294,2 53,98%

Bens 4 858,7 5 494,3 13,08%

Serviços (Liq) -1 621,0 -1 835,1 13,21%

Rendimentos primários (Liq.) -1 604,3 -1 216,8 -24,15%

Rendimentos Secundários (Liq) -143,5 -148,3 3,35%

Conta  de Capital e Financeira -1 592,2 -53,7 -96,63%

Conta  de Capital 0,6 0,6 -12,28%

Conta   Financeira -1 592,9 -54,3 -96,59%

Erros e Omissões 42,4 -627,9 -1580,36%

Balança Global -59,8 1 612,6 -2794,71%

Financiamento 59,8 -1 612,6 -2794,71%



Gráfico 9.3 Comportamento do Mercado Cambial (EUR/USD e Mercado Nacional

No mercado nacional, a performance do Brent permitiu melhorias a nível

da balança de pagamentos e o PAR USD/AOA situou-se na ordem dos

556,10, implicando uma apreciação do Kwanza face ao dólar na ordem

dos 17,30%.

Relativamente à performance do mercado EUR/USD, a trajectória

permaneceu decrescente no segundo semestre, reflectindo o melhor

desempenho dos mercados americanos em relação aos europeus no

período em análise, com o PAR EUR/USD a ser negociado em 1,14

implicando uma apreciação semestral do dólar face ao euro na ordem dos

4,29%.

Fonte: Bloomberg

ANGOLA



Desempenho dos Mercados



Durante o período em análise, os principais índices accionistas

analisados registaram desempenhos díspares. O índice norte-

americano S&P 500 registou uma variação acumulada positiva

de 10,91% face ao semestre anterior, fixando-se em 4766,18.

Gráfico 10. Evolução dos Índices S&P 500, Eurostoxx 50 e MSCI Emergentes

O índice Eurostoxx 50 registou uma variação acumulada positiva de 5,76% face ao semestre anterior, fixando-se em 4298,41 pontos. Estes

registos díspares reflectem os efeitos da política monetária acomodada do FED e do BCE que permitiram a contínua recuperação dos

mercados, contrariamente à política monetária restritiva assumida em vários mercados emergentes como o brasileiro e o russo.

Fonte: Bloomberg

MERCADO ACCIONISTA

O MSCI Emergentes, índice dos mercados emergentes,

encerrou o mês de Dezembro em 1232,01 pontos,

representando uma redução semestral de 10,38%.



MERCADO ACCIONISTA

Gráfico 11. Evolução dos Índices SA TOP 40, NSE 30 e Nairobi 20

Fonte: Bloomberg

Durante o período em análise, um dos principais índices

accionistas africanos registou desempenho positivo face ao

final do semestre anterior. O índice Top 40 registou uma

variação acumulada positiva de 11,49% face ao semestre

anterior, fixando-se em 60161,76.

O NSE 30, índice Nigeriano, encerrou o mês de Dezembro

em 1722,30 pontos, representando uma variação positiva

em torno de 9,13% face ao semestre anterior.

Por sua vez, o índice Nairobi 20 registou uma variação acumulada positiva de 0,18% face ao semestre anterior, fixando-se em 1902,57 pontos.

Estes registos combinados demonstram uma performance positiva dos mercados africanos que mostraram-se resilientes às turbulências da

Ómicron no final do ano.



Neste período, o volume de negociações no mercado

secundário de dívida pública nacional situou-se na ordem

dos Kz 409,64 mil milhões. Registando um recuo na ordem

dos 27,77% face ao primeiro semestre de 2021 e uma

variação negativa homóloga de 26,86%.

Fonte: BODIVA

Gráfico 12. Evolução do volume de negócios transaccionados na BODIVA (Kz, mil milhões)

Mercado Nacional de Dívida Pública

Estas reduções deveram-se fundamentalmente às reduções

significativas na negociação de Obrigações do Tesouro

Indexadas à taxa de câmbio (OT-TX), causadas pela

descontinuidade das emissões de títulos desta natureza

que tem resultado na diminuição ao longo do tempo

destes títulos em circulação, na medida em que as OT-TX

existentes vão maturando.

Neste período, as negociações de OT-TX reduziram na

ordem dos 51,60% face ao trimestre anterior e 67,17% em

termos homólogos.



EUROBONDS ANGOLANAS

Gráfico 13. Evolução das Eurobonds Angolanas no mercado Internacional de Dívida Pública.

O comportamento das yields das Eurobonds foi influenciado pelo

surto da variante Ómicron sobre as perspectivas para o mercado

petrolífero no final do mês de Novembro, com efeitos sobre

diminuições esperadas na solvabilidade nacional.

Por sua vez, as yields das Eurobonds angolanas registaram

aumentos. A Palanca I com maturidade de 10 anos (emitida em

2015), a Palanca II com maturidade de 10 anos (emitida em 2018), a

Palanca III com maturidade de 30 anos (emitida em 2018) e a

Palanca IV com maturidade de 10 anos e 30 anos (emitidas em

2019) apresentaram aumentos semestrais de 0,55 p.p, 0,70 p.p, 0,68

p.p, 0,65 p.p e 0,66 p.p, respectivamente. Sendo que estas foram

negociadas a 7,15%, 7,99%, 9,52%, 8,10% e 9,47%, respetivamente

no final do período.

Fonte: Bloomberg



MERCADO AFRICANO DE DÍVIDA PÚBLICA

Gráfico 14. Evolução das Eurobonds Africanas no mercado internacional de Dívida Pública.

Fonte: Bloomberg

Neste período, as demais yields das Eurobonds africanas a 30

anos também registaram uma tendência de subida, fruto do

impacto da variante Ómicron sobre uma maior percepção de

risco associado às economias africanas.

A yield das obrigações Sul-africanas a 30 anos fixou-se em

5,95%, no final de Dezembro, representando uma variação

acumulada de 0,36 p.p. face ao semestre anterior.

Por seu lado a yield das obrigações nigerianas com maturidade

de 30 anos fixou-se em 9,03%, no final de Dezembro,

representando uma variação de 1,10 p.p. face a Junho de 2021.

Relativamente ao Egipto e Quénia, as yields fixaram-se, em finais de Dezembro, em 8,51% e 8,05%, respectivamente, representando uma

variação acumulada positiva de 1,48 p.p. e 0,74 p.p., respectivamente face ao primeiro semestre de 2021.



As obrigações do tesouro a 10 anos das economias em análise

registaram um nível de similaridade significativo, com todas a

obedecerem uma trajectória crescente no segundo semestre de

2021. As yields das obrigações soberanas a 10 anos da Alemanha

e dos Estados Unidos da América fixaram-se em -0,18% e 1,51%,

respectivamente, no final de Dezembro, registando crescimentos

semestrais respectivos de 0,03 e 0,04 p.p.

Neste período, as yields das Eurobonds da Espanha e Portugal

fixaram-se em 0,819% e 0,388%, respectivamente, representando

uma variação acumulada positiva de 0,57 p.p. e 0,47p.p.,

respectivamente face ao final do semestre anterior.

Por sua vez, as obrigações italianas registaram um crescimento na

ordem dos 0,35 p.p fixando-se, no final do período em 1,17%.
Fonte: Bloomberg

Gráfico 15. Dívida Pública core – yields a 10 anos

MERCADO INTERNACIONAL DE DIVIDA PÚBLICA



Durante o segundo semestre de 2021, as commodities analisadas

registaram um desempenho positivo, comparativamente ao

semestre anterior.

Gráfico 17. Evolução das commodities

Fonte: Bloomberg

No que tange aos metais preciosos, face ao final do semestre anterior, o Ouro registou uma apreciação de 3,34%, fixando-se em 1829,20

USD/onça em Dezembro. A apreciação do Ouro terá sido influenciada pela depreciação do dólar em relação ao Yuan chinês, na medida em

que, segundo informações da Reuters, as importações líquidas de ouro por parte de Hong Kong registaram um aumento em torno de 60,00%

mensal em Setembro. Relativamente ao trigo, os registos apontam para uma variação semestral positiva de 14,78%, fixando-se no final do

semestre em 770,75 USD/Bushel, reflectindo os efeitos da lenta recuperação da cadeia de fornecimento desta commodity.

MERCADO DE COMMODITIES

O Barril de Brent foi negociado na ordem de USD 77,78 no final

do segundo semestre, registando uma variação positiva de 3,53%

face ao final do primeiro semestre.

Este comportamento reflectiu os efeitos da crise energética que se

instalou em alguns países da Ásia e da Europa, crise esta que

desviou a procura de outras commodities energéticas para o

mercado petrolífero, com efeitos sobre a cotação do Brent.



Resumo do Panorama Nacional
Variação face ao 1º Semestre de 2021

• Crescimento Homólogo do PIB 0,8% no IIIº Trimestre 2021 ↑
• Inflação homóloga: 27,03% em Dezembro ↑ 
• Taxa de desemprego: 32,1% em Dezembro ↑
• Taxa de Câmbio (FxGO) USD/AOA 556,10 em Dezembro ↓ 
• Volume de Negociações na BODIVA: 409,64 mil milhões ↓

• Taxa BNA: 20,00% em Dezembro de 2021 ↑
• F.A.L 7 DIAS: 15,00% em Dezembro de 2021 ↑
• F.C.L: 25% em Dezembro de 2021↑
• M2: 11 491 680,21 milhões de Kwanzas em Dezembro↓
• Balança Corrente: 2 294,20 milhões de dólares em Setembro ↑



VISTO DE PERTO



Práticas ESG e Caminhos para Angola

O ESG é um termo e conceito proposto pela primeira vez em Junho de 2004, pela iniciativa “Who Cares Wins” do Pacto Global da ONU

com o intuito de chamar a atenção de investidores e analistas convencionais, sobre a materialidade e interacção entre as questões

ambientais, sociais e de governação corporativa. A terminologia foi criada com objectivo de servir de métrica para avaliar o desempenho

das empresas em relação a critérios de sustentabilidade.

Estas práticas podem abranger questões (i) ambientais, como emissões de gases de efeito estufa, perda de biodiversidade, poluição e

contaminação, exposição à regulação do carbono, energia renovável, (ii) questões sociais, como práticas de trabalho, deslocamento de

comunidades, direitos humanos, saúde e segurança, inclusão financeira e de (iii) Governança, nomeadamente corrupção e suborno,

reputação e eficácia da gestão.

E S G

A adoptação de práticas ESG exige a adaptação pelas empresas de processos mais

sustentáveis e práticas tradicionalmente ligadas à economia, o que pode ser uma boa

forma de atrair o público crescente interessado no consumo consciente.

Assim, as práticas de ESG trazem oportunidades para as empresas, pois, além de

mitigar riscos e gerar valor no longo prazo, é possível integrar o ESG com estratégias

corporativas, melhor governança e maior comunicação entre os accionistas e as partes

interessadas.



Práticas ESG e Caminhos para Angola

Deste modo, entende-se que o ESG tem um grande impacto no modo como uma empresa é vista, independentemente de seus resultados

financeiros, em um cenário em que o propósito de uma empresa e seus valores tem sido muito valorizado por investidores e também pelo

consumidor final. Assim surgiu um novo paradigma de negócios em implementação nas empresas, sobretudo as de capital aberto, nas

quais o desemprenho nos critérios de ESG pode fazer toda a diferença na cotação de mercado da empresa, além de influenciar na votação

dos accionistas.

A adopção de normas ESG no domínio ambiental tem sido cada vez mais frequente, pois as empresas e os investidores mais atentos já

perceberam que a sobrevivência dos seus negócios depende da continuidade da espécie humana, fortemente ameaçada pela crise climática

iminente

Neste âmbito, os investidores passaram a aumentar a cobrança pela adopção e

divulgação de práticas de negócios baseadas em ESG já que, factores como a falta

de compromisso ambiental tem sido vista como um risco crescente para a

sustentabilidade do sistema financeiro global.

Esta percepção considera o desempenho ESG na análise básica de empresas a partir

da premissa subjacente de que aquelas que administram proactivamente as questões

ESG estão em melhor posição do que suas concorrentes para gerar resultados

tangíveis e intangíveis de longo prazo.



Fonte: Bloomberg

Este cenário tem impulsionado o surgimento de vários

indicadores de desempenho ESG nos mercados internacionais,

de modo a suportar a atribuição de um rating ESG.

O rating ou avaliação ESG é uma forma de medir o quão

aderente uma determinada empresa é às boas práticas

ambientais, sociais e de governança, os chamados critérios

ESG. Quanto melhor a performance e mais precisas as acções e

informações da empresa em relação a esses temas, melhor é a

sua classificação.

Algumas agências como a MSCI e Sustainalytics são

provedoras de ratings ESG e analisam variáveis como as

descritas na tabela à direita para avaliar a empresa quanto a

critérios de sustentabilidade.

Práticas ESG e Caminhos para Angola



Fonte: Bloomberg

Caminhos para Angola



Relativamente ao mercado nacional, é sabido que grande parte da sociedade angolana não está familiarizada com o conceito ESG que tem

sido fundamental para a tomada de decisões conscientes de investimento, facto que poderá mais tarde repercutir-se na economia nacional.

Por este motivo, a CMC, enquanto regulador, promotor do mercado de capitais e parte integrante do sistema financeiro, está a dinamizar em

2022 a realização de uma conferência nacional sobre ESG. O racional consiste em despertar o mercado sobre tais práticas, a sua importância

para as empresas e investidores, bem como discutir mecanismos ou modelos de adesão das práticas ESG e fundamentalmente os custos de

transição para as empresas na adopção destas práticas. O referido fórum poderá contar com as entidades abaixo indicadas e muitas outras.

Caminhos para Angola
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RESULTADOS 

ESPERADOS



A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) é uma pessoa Colectiva de Direito Público, dotada de personalidade jurídica e autonomia administrativa, financeira e de património próprio, sujeita à

superintendência do Presidente da República e à tutela do Ministério das Finanças.

A CMC tem como missão a regulação, a supervisão, a fiscalização e a promoção do mercado de valores mobiliários e das actividades que envolvam todos os agentes que nele intervenham, directa

ou indirectamente, nos termos do Decreto Presidencial n.º 54/13, de 06 de Junho - (Estatuto Orgânico da CMC).

Além do Estatuto Orgânico, a actividade da CMC é enquadrada pela Lei n.º 22/15, de 31 de Agosto - (CodVM – Código de Valores Mobiliários) e pela Lei n.º 14/21, de 19 de Maio (RGIF – Regime

Geral das Instituições Financeiras).

A CMC actua de forma independente na prossecução dos seus objectivos, sem prejuízo das formas de controlo da sua actividade que resultem da Lei.

CONTACTOS

Telefone: (+244) 222 70 40 00

E-mail: institucional@cmc.ao; gee@cmc.ao

Website: www.cmc.ao

UO/OD 5477 – NIF 7403008227

Complexo Administrativo Clássicos de Talatona, Rua do MAT, 3B, GU 19 B

Bloco A5, 1º e 2º Luanda, Angola

Disclaimer: O conteúdo deste documento não constitui recomendação para investir, desinvestir ou manter o investimento nos activos aqui descritos ou em qualquer outro, bem como não constitui

oferta, convite, nem solicitação para a compra ou venda dos instrumentos referidos. As opiniões expressas são da inteira responsabilidade dos seus autores, reflectindo apenas os seus pontos de

vista e podendo não coincidir com a posição da COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS nos mercados referidos. Este documento não deve ser utilizado na avaliação dos instrumentos nele

referidos, não podendo a COMISSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS ser responsabilizada por qualquer perda, directa ou potencial, decorrente da utilização deste documento ou dos seus conteúdos. A

reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, sujeita a indicação da fonte.
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