DESTAQUE ESTATÍSTICO nº5/2020
Balança Comercial março 2020
O Banco Central de S. Tomé e Príncipe (BCSTP) divulga hoje
no seu Web Site, as Estatísticas de Balança Comercial relativa
ao mês de março de 2020.

No que concerne à importação de bens, esta fixou-se

No primeiro trimestre do ano em curso, as exportações

2,7% em relação ao período homólogo.

de bens (excluindo as reexportações) atingiram 2,3
milhões de USD, contra 1,6 milhões de USD registados

em 33,4 milhões de USD, traduzindo numa redução de

Esta diminuição deveu-se a redução da importação de

no mesmo período do ano anterior.

bens de consumo que se fixou em 15,5 milhões de USD

Este aumento é explicado sobretudo pela exportação

anterior.

(-16%) comparativamente ao mesmo período do ano

de óleo de palma que se fixou em 1,06 milhão de USD.

Em sentido oposto, assinala-se um aumento da

O cacau, que é o principal produto de exportação do

importação de bens de capital e produtos petrolíferos

país, foi de 751 mil USD, (302,8 toneladas), contra 1,2

que atingiram 7,7 milhões de USD (+13,6%) e 8,9

milhões de USD, (476,3 toneladas) registado no mesmo

milhões de USD (+13,6%), respectivamente.

período do ano anterior, traduzindo-se numa queda de
39%.

Em suma, no período em análise, o saldo da balança

As reexportações atingiram 1,5 milhões de USD.

situando-se em 31,1 milhões de USD.

comercial, registou uma melhoria do défice em 5%
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