DESTAQUE ESTATÍSTICO nº8/2020
Balança Comercial Julho 2020
O Banco Central de S. Tomé e Príncipe (BCSTP) divulga hoje no
seu Web Site, as Estatísticas da Balança Comercial relativa ao
mês de Julho de 2020.

Quanto às reexportações, estas totalizaram 1,9 milhões

Nos primeiros sete meses deste ano, o total das

As importações de bens atingiram 68,5 milhões de USD,

exportações (excluindo as reexportações) atingiu 5,2

uma redução de 10,8% em relação aos primeiros sete

milhões de USD, correspondendo a um aumento de

meses do ano de 2019. Na base desta diminuição

20,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

contribuíram as importações de bens de consumo e

Este aumento é explicado sobretudo pela exportação de
óleo de palma que representou 43% do total da
exportação do país.

de USD, traduzindo um aumento de 29,2% em relação ao
período homólogo.

produtos petrolíferos, com uma redução de 18% e 17,9%
respetivamente. Em sentido oposto, observou-se um
incremento das importações de bens de capital em
20,3%, com destaque para materiais de construção

As exportações de cacau registaram uma redução de
33,2%, tendo-se fixado em 2 milhões de USD, (825,8
toneladas), contra 3 milhões de USD, (1247,5 toneladas)
nos primeiros sete meses do ano transacto.

(48,4%).
No período em análise, o saldo da balança comercial,
atingiu um défice de 63,3 milhões de USD, ou seja, uma
melhoria de 12,7% comparativamente ao período
homólogo.
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