
 

 

 

 

                                                             

      DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO E DIFUSÃO 

 

NOTA À IMPRENSA 

 

O Indíce de Preços no Produtor (IPP) referente ao IV trimestre – 2020, já se encontra a 

disposição dos utilizadores. A Folha de Informação Rápida (FIR) apresenta a evolução dos preços 

de bens e serviços, “à porta de fábrica”, produzidos e comercializados no mercado interno e 

externo, sem impostos indirectos e fretes, mas adicionados aos subsídios à produção. 

 

O IPP é elaborado através de um inquérito de regularidade trimestral, o qual selecionou 404 

estabelecimentos a nível nacional. Nesta seleção, a província de Luanda representa cerca de 

50% do total da amostra com um total de 201 estabelecimentos.  

 

Em seguida se apresentam as seguintes províncias: Bengo, Cabinda, Benguela, Huíla, Cuanza 

Sul, Lunda Norte, Malanje, Uíge, Zaire, Huambo, Namibe e Bié. Referir que, da amostra, dos 404 

estabelecimentos inquiridos, durante o período em análise, responderam 356, o que 

corresponde a taxa de resposta de 88%. 

 

Síntese do IPP - IV Trimestre de 2020 

   

A taxa de variação homóloga foi de 20,1%, inflenciada pela variação de preços dos produtos e 

serviços da secção das respectivas Indústrias: extractiva, transformadora e Captação, 

tratamento e distribuição de água, e saneamento.  

 

A maior variação verificou--se nos bens intermédios, aumentaram em 19,3% em termos de 

preços; segui-se bens de consumo com 14,2%; e rodutos de energia com 12,6%. 
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Os preços da actividade industrial com relação ao trimestre anterior registaram uma variação 

de 3,0%, influenciada  pela variação positiva de preços dos produtos e serviços da secção da 

Indústria transformadora com 4,6% e a secção da indústria extractiva com 4,4%. Os bens de 

consumo foram os que tiveram maior variação com 8,4%, seguido dos produtos de energia com 

5,8%.  

 

Variação dos Preços nos Principais Sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações, por favor, visite o nosso portal em: https://www.ine.gov.ao, Facebook, 

Instagram como INE Angola.  

 

Também, estamos disponíveis para prestar qualquer esclarecimento a respeito da publicação, 

para o efeito contactar os seguintes endereços: geral@ine.gov.ao; Tel.: 949928084 

 

Instituto Nacional de Estatística, Luanda, 30 de Março de 2021.  

Industria 
Variação % 

Homóloga Trimestral 

     Indústria Extractiva 21,4 4,4 

     Indústria Transformadora 12,7 4,6 

     Indústria alimentar, das bebidas e do Tabaco 12,2 8,1 

     Fabricação de têxteis, Vestuários e Calçados 20,0 3,1 

     Fabricação de Pastas de Papel, Edição e Impressão 23,0 3,9 

     Fabricação de Produtos Petrolíferos, Químicos  23,7 0,3 

     Indústria Metalúrgica 13,9 6,5 
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