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Principais indicadores 

económicos 

Inflação(junho2020/homólo

-ga): 22,6% 

Desemprego(2T2020):32, % 

PIB (1T2020): -1,8% 

Crescimento da economia à 

vista? 

Preços mais altos do 

petróleo e investimentos 

mais elevados levam a 

Standard & Poor’s (S&P), a 

prever um crescimento 

económico de 3 % em 

Angola, no próximo ano. 

Banco Nacional de Angola 

introduziu taxa sobre o 

excesso de liquidez dos 

bancos 

Ao decidir introduzir, em 28 

de Julho 2020, a taxa de 

custódia sobre o excesso de 

liquidez dos bancos 

comerciais, o BNA quer 

incentivar o aumento dos 

empréstimos da banca 

comercial aos restantes 

agentes económicos, com o 

objetivo subjacente de 

estimular a atividade 

económica. 

Novo Código do IRT entra 

em vigor 

Entrou em vigor a 1 de 

Setembro de 2020, o novo 

Código do Imposto sobre o 

Rendimento do Trabalho.  

 

 

 

As medidas mais relevantes 

em termos de taxação são a 

isenção dos rendimentos 

mais baixos (salários até 70 

mil Kz ficam isentos, ao 

contrário do passado em 

que a isenção apenas 

abrangia até 35 mil Kz); fim 

da isenção dos militares e 

salários acima dos 200 mil Kz 

sofrem agravamentos. 

Incentivo da produção 

agrícola angolana em curso 

Através da imposição de 

taxas alfandegárias, da 

desvalorização da moeda, e 

restrição de divisas para 

importações, o Governo 

pretende incentivar a 

produção agrícola nacional. 

Esta é uma das principais 

apostas dum país que já teve 

um forte impacto agrícola. O 

importante é que este 

incentivo seja assegurado 

em mercados concorrenciais 

dentro de Angola. 

Sonangol coloca à venda 

dois Hotéis em Luanda  

A Sonangol abriu um 

concurso público para venda 

do Hotel Convenções de 

Talatona (HCTA), de cinco 

estrelas, cuja edificação foi 

financiada pela petrolífera, 

num investimento de mais 

de 200 milhões de dólares. 

 

 

 

 

A Sonangol abriu, também, 

um concurso público para a 

venda do Hotel Florença, 

estabelecimento hoteleiro 

de três estrelas situado em 

Luanda, no quadro do 

programa de privatizações 

de ativos do Estado e de 

desinvestimento fora do seu 

“core business”. 

Total avança recomeça 

perfurações no mar 

O diretor da Total em 

Angola, Olivier Jouny, 

afirmou afirma que a 

plataforma Skyros voltou a 

operar no Bloco 32. A 

Maersk Voyager retomou os 

trabalhos no final de Agosto. 

A empresa é a primeira a 

retomar os trabalhos na 

África Ocidental. 

NOTA DO EDITOR 

A construção de 

infraestruturas necessita de 

boa governação 

O investimento em 

infraestruturas públicas terá 

um papel fundamental na 

recuperação económica. 

Com muita frequência, o 

investimento resulta em 

infraestruturas caras e de 

baixa qualidade. Um sistema 

adequado de gestão e 

controlo da construção de 

infraestruturas é a chave 

para reduzir os falhanços. 

 


