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Os principais e mais recentes indicadores avançam com prováveis cenários de 

recuperação para 2020 embora os produtores continuem indecisos na definição das 

quotas que visam a recuperação dos preços. 

O petróleo continua, em 2016, à semelhança do que ocorreu em 2015 a servir de uma fonte 

primária para iluminar as estratégias de desenvolvimento de governos e países, sobretudo 

daqueles que têm nesta matéria-prima uma importante porta de captação de rendimento e 

criação de riqueza nacional. Com a elevada oferta, o que originou também a queda consecutiva 

dos preços, desde Junho de 2014,05 membros da Organização de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) buscam concertações para devolver a dignidade a esta fonte energética nos 

mercados internacionais. Encontrar soluções que retirem dos actuais menos de 40 dólares 

(5.439 kwanzas) o preço de referência para o brent, crude ou WTI, ainda que isso não implique 

a volta aos mais de 120 (16.318), até porque o recorde de oferta já se havia fixado nos 135 

(18.358), é o mote. 

A mais recente reunião da Opep, realizada em Novembro em Viena da Áustria, pouco ou nada 

de novo terá trazido. A expectativa continua a ser de retoma em preços de equilíbrio, o que 

poderá passar por um forte controlo da, cada vez mais, crescente oferta. O relatório do grupo 

sugere que pode haver uma mudança de estratégia. A Opep planeja cortar a sua própria oferta 

para 30,6 milhões de barris ao dia em 2019.0 número representa mais de um milhão de barris 

diários a menos que os 31,7 milhões de Novembro, quando a produção ficou no patamar mais 

alto em três anos. A Opep, frequentemente, revisa os seus números em meses recentes. De 

qualquer modo, a produção pode ser reduzida diante da resistência dos concorrentes para 

produzir, enquanto o aumento na demanda pela commodity é minado por políticas 

governamentais para reduzir o consumo energético. 

A actual queda nos preços do petróleo puxa para cima a demanda pela commodity, diz o 

relatório, que prevê um aumento nesse quesito para 97,4 milhões de barris ao dia em 2020. 

Neste ano, a demanda deve ficar em 92,8 milhões de barris ao dia. Mas a Opep acrescentou que 



 
 
o impacto dos preços mais fracos deve ser mitigado por impostos maiores sobre motores que 

usam combustíveis derivados de petróleo e por medidas para aumentar a eficiência dos 

combustíveis, principalmente na China. 

 

Produção angolana 

Angola manteve os níveis de produção de petróleo, no primeiro trimestre deste ano, ao produzir 

158,9 milhões de barris, 1,76 milhões por dia. Nos primeiros três meses do ano, registaram-se 

oscilações nos níveis de produção "decorrentes de motivos operacionais". A mais recente 

previsão do Governo angolano, constante da proposta de revisão do Orçamento Geral do Estado 

para 2015, aponta para uma produção total de 669 milhões de barris de petróleo este ano, o que 

representa um aumento de dez por cento face à produção do ano passado, calculada em mais 

de 1,8 milhões de barris diários. No mesmo período de três meses, Angola importou 1.17 5,3 mil 

toneladas de combustível, cerca de 40 por cento das necessidades de produtos derivados, como 

gasolina e gasóleo, devido à reduzida capacidade de refinação nacional. Entre Janeiro e Março 

deste ano, a Refinaria de Luanda processou 574,4 mil toneladas de petróleo em rama, cerca de 

um quinto das necessidades do mercado interno. 

 

Mercado de Capitais 

Durante o ano passado, a estratégia de operacionalidade definida pela Comissão do Mercado 

de Capitais (CMC) elegeu a promoção do Mercado de Valores Mobiliários e Instrumentos 

Derivados como pilares de actuação anual. Segundo o relatório da Comissão do Mercado de 

Capitais (CMC) a que o JE teve acesso, existe a consciência de que um quadro regulatório 

robusto, uma infra-estrutura institucional e tecnológica moderna e uma rigorosa capacidade de 

supervisão são condições necessárias, mas não suficientes, para se ter um mercado de capitais 

dinâmico, profundo e líquido. De acordo com o documento, a CMC definiu como objectivo central 

o asseguramento de que a sociedade angolana perceba melhor e participe neste segmento dos 

mercados financeiros, que surge como ferramenta adicional para o desenvolvimento da 

economia. De entre as várias acções desenvolvidas em anos anteriores, neste domínio, destaca-

se o lançamento da campanha de comunicação institucional e do novo website da CMC, acções 

que permitiram dar a conhecer a toda a sociedade o papel da entidade, enquanto regulado, 

supervisora, fiscalizadora e promotora do mercado. Outra parte importante deste pilar tem a ver 

com as diversas acções de formação e de literacia financeira promovidas junto de alguns dos 

principais stakeholders. 



 
 
Dívida corporativa 

O mercado de dívida corporativa, lançado, em Luanda, pela Comissão do Mercado de Capitais 

(CMC), vai permitir às empresas, por meio da plataforma do novo segmento do mercado de 

títulos, a emissão de obrigações acima dos valores do seu capital social. Segundo o 

administrador executivo da CMC, Patrício Vilares, é preciso que o empresariado angolano tenha 

como estratégia a priorização do mercado de dívidas, o que proporciona uma experiência 

necessária para a consolidação das suas bases organizativas com vista ao mercado accionista. 

"O quadro regulatório foi desenvolvido com uma base de consulta muito alargada, com quatro 

regimes jurídicos que vão suportar essa grande máquina", disse 


