
 
Principais indicadores 3.ºT. 2020 

 
PIB* -8,8% 
Inflação** 24,7% 
Desemprego 34,0% 

*variação homóloga/2.º T,2020 
**variação homóloga 

 

Angola eleita para presidência rotativa da OPEP em 2021  
 
Em substituição da Argélia, Angola vai assumir a presidência da OPEP já em Janeiro de 2021. A 
presidência é anual e o seu critério de eleição é por ordem alfabética. 

Angola já tinha presidido em 2009, dois anos depois de ter aderido a esta organização. 

 
Formalização de empresas começa a ganhar rumo 
 
De acordo com o Ministério da Economia e Planeamento, o Programa de Reconversão da Economia 
Informal, passou desde Setembro até ao início de Dezembro, para o sector formal um total de 158 
micro e pequenas empresas, totalizando por mês uma média superior a 50 empresas.  

O Secretário de Estado para o Planeamento Milton Reis lembrou que esta transição estratégica de 
economia informal para formal só foi aprovada no passado mês de Julho, mas que em 2021, este 
procedimento vai acelerar consideravelmente. 

 
BNA faz recomendações alternativas ao uso de ATM 
 
O Banco Nacional de Angola (BNA) recomendou a utilização de alternativas aos balcões dos bancos 
ou caixas automáticas, onde se têm verificado longas filas. 

O BNA sugere o recurso a soluções de internet e “mobile banking” dos bancos comerciais, bem como 
o uso do cartão Multicaixa e da aplicação Multicaixa Express. 
 
DP World Limited ganha gestão do Terminal Multiusos do Porto de Luanda por 20 anos 
 

A Dubai Ports World é uma empresa de logística multinacional, especializada em logística de cargas, 
operações de terminais portuários, serviços marítimos e zonas de livre comércio. 

Segundo o Ministério dos Transportes, uma das vantagens significativas da proposta desta empresa 
é garantir um valor de pagamentos superior a mil milhões de dólares ao longo da concessão. 
 
Cacuaco e Viana vão ter hospitais gerais com financiamento alemão 

O Presidente da República João Lourenço aprovou dois acordos de financiamento para a construção 
dos hospitais gerais de Cacuaco e Viana. O total do financiamento rondará os 337 milhões de euros. 
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