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1.

INTRODUÇÃO

O Comité de Política Monetária do Banco Nacional de Angola (CPM) reuniu hoje,
dia 27 de Janeiro de 2012 para avaliar a evolução dos principais indicadores
macroeconómicos referentes ao exercício de 2011. Foi também analisado o
comportamento recente dos mercados monetário e cambial bem como as
perspectivas para 2012.
2.

COMPORTAMENTO DOS PRINCIPAIS INDICADORES MACROECONÓMICOS EM
2011

 A taxa de inflação situou-se em 11,38% em 2011, significativamente
abaixo daquela observada em 2010 – 15,31%. Sendo assim, foi atingido o
objectivo preconizado pelo Executivo;
 As classes de Alimentação e Bebidas Não-Alcoólicas, Vestuário e Calçados
e Hotéis, Cafés e Restaurantes foram as que mais contribuíram para a
inflação, ao longo do ano de 2011;
 Foi também analisada a evolução dos mercados monetário e cambial. No
primeiro, observou-se o comportamento das taxas de juro do mercado
interbancário (LUIBOR) bem como as taxas aplicadas nas operações de
crédito e depósitos. A LUIBOR, em todas as suas maturidades, manteve-se
estável ao longo do período analisado. As taxas de juro activas praticadas
pelos bancos comerciais nas operações de crédito apresentaram uma
tendência de redução em linha com o observado com a taxa de inflação;
 Observou-se estabilidade no mercado cambial, tendo a taxa de câmbio
média do mercado primário variado em torno dos 2,8%, inferior a
registada no ano de 2010. A estabilidade cambial verificou-se, igualmente,
nos mercados secundário e informal;

3.

DECISÕES DO COMITÉ DE POLÍTICA MONETÁRIA

 Tendo presente a análise feita aos indicadores macroeconómicos, que
inclui a evolução recente e perspectivas da economia angolana e
internacional, o Comité de Política Monetária do BNA decidiu reduzir a
Taxa Básica de Juro - Taxa BNA, para 10,25%;
 A próxima reunião do Comité de Política Monetária terá lugar no dia 27
de Fevereiro de 2012.

