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DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO E DIFUSÃO 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

A Folha de Informação Rápida (FIR) das Contas Nacionais, referente ao IV trimestre de 2020, 

ajustado sazonalmente, já está a disposição dos utilizadores.  

 

O ajustamento sazonal, contudo, deveu-se ao facto de as séries temporais mensais e 

trimestrais estarem frequentemente caracterizadas por variações sazonais consideráveis, o 

que pode confundir a comparação, interpretação e análise estatística entre os períodos. 

 

Portanto introduziu-se a melhoria, ajuste sazonal, a fim de remover os efeitos das flutuações 

sazonais por exemplo: féria de fim de ano (natal e ano novo), feriados e condições climáticas. 

O que altera, a intensidade de produção e consumo na economia ao longo do ano.  

 

No entanto está dinâmica natural da vida económica torna pois, difícil uma comparação directa 

de dois trimestres consecutivos. Realçando.  

 

Assim de forma a ajustar-se a estas variações as contas nacionais trimestrais são corrigidas de 

sazonalidade, o que permite proceder a uma análise da evolução subjacente da atividade 

económica entre os períodos, dando desta forma uma imagem mais clara dos diferentes 

períodos. 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS  

Os principais resultados, ajustados sazonalmente, apresentam no IV trimestre de 2020 em 

comparação com o III, um crescimento de 0,6%. E em comparação ao IV trimestre homólogo, 

2019, registou uma queda de 5,4%.  

 

Entretanto, o PIB anual preliminar resultante do I, II, III e IV trimestre de 2020, em relação a 

2019, recuou em cerca de 5,2%. 
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CONTRIBUIÇÃO PARA A EVOLUÇÃO DO PIB – IV TRIMESTRE 

Crescente 

Comércio  0,4% 

Transporte e armazenagem  0,3% 

Pesca  0,3% 

Serviços imobiliário e aluguer  0, 2% 

 
PIB – RESULTADO HOMÓLOGO 

 

Por sector económico, o desempenho negativo acentuado das actividades no IV trimestre de 

2020 em relação ao homólogo, IV Trimestre de 2019, teve origem de sete sectores 

nomeadamente: 

Resultado Homólogo 

Construção -41,5% 

Correios e telecomunicações -16,9% 

Transporte e armazenagem -13,2% 

Extracção e refino de petróleo -10,8% 

Administração pública -6,8% 

Eletricidade e água -2,9% 

E, outros serviços -2,8% 

 

PIB - RESULTADO POR TRIMESTRE 

Crescente, na variação total do PIB, por pontos 
percentuais (pp) 

Agropecuária 2.3% 

Pesca 73,8% 

Extração de diamante crescimento  8,1% 

Transporte 82,0% 

Comércio 9,1% 

Intermediação Financeira  18,6% 

Serviços imobiliária 12,1% 

 

Contudo, para mais detalhes sobre as Contas Nacionais, por favor, acesse: 

https://www.ine.gov.ao, Facebook, Instagram como INE Angola.  
 

Desde já agradecemos o apoio dos colaboradores e parceiros. E estamos disponíveis para 

prestar qualquer esclarecimento sobre a FIR, para o efeito podem contactar os seguintes 

endereços: geral@ine.gov.ao; Tel.: 949 928 084 

 
Instituto Nacional de Estatística, Luanda, aos 15 de Março de 2021.  

Decrescente 

Extracção e refinação do 
petróleo bruto e gás natural  

-0,3% 

Construção -0,2% 

Industria transformadora  -0,1% 

Administração pública  -0,1% 

 

Decrescente, na variação total do PIB, por 
pontos percentuais (pp) 

Extração e Refino de petróleo bruto e 
gás natural 

0,0% 

Industria Transformadora 5,0% 

Eletricidade 1,7% 

Construção 8,4% 

Telecomunicações 8,5% 

Administração Pública 2,70% 

Outros serviços 2,70% 
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