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Fluxos de capitais externos recuperam em 2021
condiciona
crescimento
▪ Dados do sector
externo mostram uma evolução positiva em 2021, justificado

pela dinâmica das exportações e
aceleração do IDE dos megaprojectos em operação no país, numa altura em que se assitiu a recuperação dos preços
internacionais das mercadorias exportadas, principalmente o carvão mineral, alumínio e energia eléctrica.

▪ O défice da Balança Comercial reduziu 2% y/y, (de USD 2.294 milhões para USD 2.258 milhões). Esta situação resultou
do aumento de 55% y/y das receitas de exportação, comparativamente as despesas de importação de bens que
aumentaram 33% y/y. As previsões para o défice corrente em percentagem do PIB para 2022 é de 8,2% (7,3% em 2021
e 5,1% em 2020), de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).
▪ Assim, o défice corrente deverá aumentar este ano devido essencialmente:
- a procura de importação de bens e serviços em resultado do crescimento da actividade económica
- a subida dos preços de combustíveis na sequência do conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia.
▪ Num contexto em que o IDE (sobretudo da indústria extrativa) recuperou de forma significativa em 2021, comprovado
pelo aumento de 68% y/y (de USD 3.035 milhões para USD 5.106 milhões) constituindo a principal fonte de
financiamento do défice externo. Os maiores investidores foram Emirados Árabes Unidos, Maurícias e África de Sul.
Balança Comercial
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Contributo dos Principais Bens de Exportação

Contributo dos Principais Bens de Importação

(Entre parêntesis corresponde o peso da categoria nas exportações), USD Milhões

(Entre parêntesis corresponde o peso da categoria nas importações), USD Milhões

Total Exportações

5 579
1 466

Carvão Mineral (26%)
Alumínio (25%)

1 394

Total Importações

Maquinaria (15%)

7 837
1 184

Combustíveis (12%)

919
844

Energia Eléctrica (10%)

570

Material de Construção (11%)

Areais Pesadas (8%)

466

Alumíno Bruto (5%)

363

Automóveis (4%)

346

Arroz (4%)

342

Gás Natural (5%)

271

Rubis, Safiras e Esmeraldas (3%)

158

Fonte: BdM, Balança de Pagamentos
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Exportações de Bens, USD Milhões

Importações de Bens, USD Milhões

(Entre parêntesis corresponde o peso da categoria nas exportações)

(Entre parêntesis corresponde o peso da categoria nas importações)

Total Exportações

5 579

Indústria Extrativa (42%)

2 362

Indústria Transformadora (27%)
603

Energia Eléctrica (10%)

570

Outras Mercadorias (2%)

Bens Intermédios (34%)

7 837
2 658

1 521

Miscelânea de Produtos (11%)

Produtos Agrícolas (7%)

Total Importações

Bens de Consumo (26%)
Miscelânea de Produtos (24%)

2 056
1 862

400
Bens de Capital (16%)

125

Principais Bens de Exportação

Principais Bens de Importação

USD Milhões, variação homóloga

USD Milhões, variação homóloga

Investimento Directo Estrangeiro

Sector da Indústria Extrativa

USD Milhões

IDE, Variação percentual

1 261

3x
5 106
58%
3 410

Fonte: BdM, Balança de Pagamentos
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