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DESTAQUE ESTATÍSTICO nº17/2022 

Balança Comercial Junho 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 Junho de 2022. 

Em Junho, as exportações triplicaram-se em relação ao 

mês anterior perfazendo uma receita total de 2,2 milhões 

de USD. Este aumento é explicado essencialmente pelas 

exportações do cacau e do óleo de palma, que 

representaram cerca de 95,5% do total dos produtos 

exportados. Em termos acumulados, totalizaram cerca de 

6,9 milhões de USD, contra 7,9 milhões de USD no 

mesmo período do ano transacto, o que representa uma 

queda de 12,6%. Importa frisar também que, observou-

se um aumento considerável das exportações de óleo de 

palma que atingiram cerca de 1,3 milhões de USD em 

termos mensais e 4 milhões de USD em termos 

homólogos, mais do que 60% e 16,7% 

comparativamente ao mesmo período do ano anterior, 

respectivamente. 

As reexportações estão em linha em termos mensais e 

duplicaram face ao realizado em igual período do ano 

precedente, tendo-se totalizado cerca de 2 milhões de 

USD. 

 

 

 

 

 

 

 

A importação de bens fixou-se em 10,7 milhões de USD, 

traduzindo-se uma diminuição em cerca de 30,7% em 

relação ao período homólogo. Todavia, em termos 

acumulados, a importação de bens fixou-se em 76 

milhões de USD, um aumento de 1,7% em relação ao 

período homólogo. Na base desta variação estiveram, 

por um lado, os bens de capital, essencialmente os 

equipamentos, e por outro lado, os produtos 

petrolíferos, com ênfase para o gasóleo. Ambos 

totalizaram 16,8 milhões de USD (contra 6,4 milhões de 

USD em 2021) e 14, 9 milhões de USD (10,3 milhões de 

USD em 2021), respectivamente. Por sua vez, os bens de 

consumo registaram uma diminuição de cerca de 9,5 

milhões de USD face ao período homólogo (38 milhões 

de USD).  

Por conseguinte, o défice da balança comercial foi menos 

agravante (8,5 milhões de USD) em relação ao mês 

anterior (10,2 milhões de USD). Em termos acumulados, 

assistiu-se a um ligeiro agravamento do défice da 

balança comercial na ordem dos 3,3%, 

comparativamente ao período homólogo (66,8 milhões 

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

