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Principais indicadores 

Inflação(agosto2020/homólo-

ga): 23,41% 

Desemprego(2T2020):32, % 

PIB (1T2020): -1,8% 

 

Acordo sobre a dívida com a 

China será assinado em 

breve 

A China anunciou que as 

suas instituições credoras 

assinarão em breve um 

acordo de reestruturação da 

dívida angolana. A China 

afirma querer fazer o seu 

melhor para apoiar Angola. 

Este acordo é fundamental 

para a sustentabilidade da 

dívida angolana e afasta os 

prenúncios negativos. 

Inflação dentro das metas 

estabelecidas  

O Comité de Política 

Monetária do Banco 

Nacional de Angola reiterou, 

o comprometimento com o 

percurso de estabilidade de 

preços, mantendo a 

previsão de 25 por cento de 

taxa de inflação para o  

 

 

presente exercício 

económico. 

Economia angolana cresce 

em 2021 

Estudos de várias 

consultoras preveem um 

crescimento da economia 

angolana para 2021, entre 

0,6% e 1,5%. 

Contas da Sonangol de 2019 

apresentadas 

Foram apresentadas as 

contas da petrolífera 

angolana. A companhia 

obteve 125 milhões de 

dólares de lucro e tem um 

EBIDTA superior a 4 mil 

milhões de dólares. 

Contudo, o sector do 

petróleo encontra-se 

estagnado, pelo que a 

Sonangol necessita de uma 

nova visão estratégica que 

será objeto de um próximo 

estudo do CEDESA. 

FMI favorável a Angola, 

desembolsa mais fundos 

O FMI aprovou o pedido de 

Angola para aumentar 

assistência financeira, 

desembolsando de imediato 

mil milhões de dólares e  

 

elevando o total do 

programa para quase 4,5 mil 

milhões de dólares. 

Porto do Namibe em 

desenvolvimento 

Com o apoio do Banco 

japonês para a Cooperação 

Internacional e fundos do 

governo de Angola está em 

curso a expansão de 

contentores e a reabilitação 

do terminal de minérios do 

Porto do Namibe. A obra 

estará pronta em 2022. 

A caminho da 

autossubsistência 

alimentar 

No primeiro trimestre de 

2020, as importações em 

bens alimentares 

diminuíram em 199 milhões 

de dólares, havendo a 

expetativa que tal 

corresponda a um aumento 

da produção nacional, que 

está a ser estimulada pelo 

governo. 

 

Privatizações em 2020 

garantirão 160 milhões de 

dólares de receitas 

 


