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DESTAQUE ESTATÍSTICO nº04/2022 

Balança Comercial Fevereiro 2022

 O Banco Central de S. Tomé e Príncipe (BCSTP) divulga hoje no 

seu Web Site, as Estatísticas de Balança Comercial relativa ao 

mês de Fevereiro de 2022. 

Até ao segundo mês do ano, as exportações atingiram 

1,3 milhões de USD, uma redução de 36,5% face ao 

período homólogo. Esta evolução resulta, 

essencialmente, do tímido aumento (7,4%) da 

exportação do cacau e da queda (21,9%) da exportação 

do óleo de palma. Os referidos produtos tiveram um 

total exportado de 0,5 e 0,8 milhões de USD, 

respectivamente.  

As reexportações somaram 0,6 milhões de USD, valor 

muito próximo (0,7 milhões de USD) ao registado no 

mesmo período do ano transacto.  

A importação de bens fixou-se em 19,1 milhões de USD, 

reflectindo uma diminuição de 28% em relação ao 

período homólogo a semelhança do sucedido em 

Janeiro. Os bens de capital, com realce para os materiais 

de construção, estiveram na base desta queda. Os bens 

de capital somaram 3,3 milhões de USD contra 7,8 

milhões de USD, em igual período do ano passado. Por 

sua vez, os materiais de construção totalizaram1,5 

milhões de USD, ou seja, menos 4, 5 milhões de USD que 

no mesmo período do ano precedente.  

 Assim, o défice da balança comercial, registou uma 

diminuição em 27,2%, situando-se em 17,7 milhões de 

USD. 
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http://www.bcstp.st/Banco-Central?x=wOgqPO8BlRrdHdPOd1%2BEuA==&&z=mCLJy8EbGDua1xVDQp043w==

