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Na última semana, os bancos comerciais não transaccionaram liquidez no mercado 

monetário interbancário  

Os bancos comerciais não transaccionaram liquidez no mercado interbancário na última semana. 

Os bancos não transaccionaram liquidez entre si no mercado monetário interbancário overnight 

(1 dia) na última semana, o que contribuiu para a manutenção da taxa de juro em 13,92% 

denotando alguma falta de necessidade de liquidez e poucas opções de aplicação, além da 

Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez e a aquisição dos Títulos do Tesouro. O 

pagamento e a liquidação do imposto industrial provisório referente ao ano de 2016 deverá ser 

realizado até ao mês de Agosto. Os contribuintes dos grupos A e B do imposto industrial deverão 

liquidar de Julho a Agosto do corrente ano o imposto provisório referente ao ano de 2016. Para 

o efeito de cálculo deverá ser aplicada a taxa de 2% sobre o volume total das vendas efectuadas 

pelos contribuintes nos primeiros seis meses do exercício de 2016. Os contribuintes 

supervisionados pelo Banco Central, Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, 

Instituto Nacional de Supervisão de Jogos e Comissão do Mercado de Capitais aplicarão a 

mesma taxa sobre o volume total dos resultados derivados de operações de intermediação 

financeira, prémios de seguro e resseguro e dos jogos no semestre.  

 

 Espaço Internacional  

Nos mercados das matérias-primas o preço da prata superou os 20 USD/onça e atingiu o máximo 

de 2 anos com o Brexit. O preço da prata valorizou cerca de 17,28% desde o referendo de 23 de 

Junho que ditou a preferência do Reino Unido pela saída da União Europeia, beneficiando com 

os ganhos da procura por activos mais rentáveis e atingido os 20,33 USD/onça. A prata, apesar 

de menos popular, partilha das principais propriedades do ouro inclusive a aplicabilidade 

industrial, tendo no período em análise superado a valorização de 7% do ouro e 10,3% da platina. 

Na Zona Euro, o Banco Central Europeu comprou 85,1 mil milhões EUR de dívida em Junho. O 

volume total de dívida adquirida em Junho no âmbito do programa de compra de activos, 

'quantitative easing', atingiu os 85,1 mil milhões EUR, superior à meta de 60 mil milhões mensais 
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definidas pelo BCE. Como suporte a operação houve a necessidade de antecipar o programa 

devido ao período de férias de Verão e potencial decisão do Reino unido sair da Europa. 

 


