
 
Principais indicadores 

 

PIB* -5,8% 

Inflação* 24,7% 

Desemprego** 30,6% 

*variação homóloga/3.º T,2020 
**variação homóloga/ 4º T 2020 

 

Barril de Brent atinge valores que já não se observavam há 11 meses  
 

O barril de petróleo Brent tem andado em valores, como há quase um ano não observávamos. Tendo 

andado inclusive a ser negociado a valores acima dos 57 usd. Este momento espelha algum otimismo 

do mercado, fruto de algumas movimentações surpreendentes da Arábia Saudita, de um contexto 

político mais desanuviado nos EUA, e uma oferta equilibrada das posições dos países da OPEP e 

parceiros foras deste grupo liderados pela Rússia. Este facto representará uma “almofada” para as 

finanças públicas angolanas. 

 

FMI paga 487,5 milhões de dólares a Angola 
 

Na quarta avaliação do programa económico do país, o Conselho Executivo do FMI decidiu 

desembolsar 487,5 milhões de dólares, elevando os desembolsos totais despendidos para cerca de 3 

biliões de dólares.  

O grande propósito desta ajuda, é restaurar a sustentabilidade externa e fiscal, melhorar a 

governança e diversificar a economia para promover o crescimento económico sustentável liderado 

pelo setor privado. 

 

Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLA) entrou em vigor 

 

No primeiro dia do ano, a ZLCA entrou em vigor, com expetativas otimistas e ambiciosas. Uma das 

principais metas desta nova organização económica é duplicar nos próximos 20 anos as trocas 

comerciais no continente. 

 
Porto de Luanda: DP World do Dubai assina acordo com Governo para exploração do Terminal 

 

O acordo foi assinado este mês, e prevê a duração até 2040. A DP World ficará encarregue da gestão 

e exploração do Terminal Multiuso de Luanda. Esta multinacional efetuou um pagamento de 150 

milhões de dólares, pela concessão, num acordo global de 1.000 milhões usd. 

 
BP e Sonangol assinam acordo de investimento 

A British Petroleum e a Sonangol firmam acordo de investimento, que prevê, entre outros aspetos o 

desenvolvimento do campo Platina em águas profundas do Bloco 18.  
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