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Crescimento económico permanece moderado
 Dados do INE, referente ao quarto trimestre de 2018, indicam que o Produto Interno Bruto cresceu 3.3% y/y,
inferior a 3,7% verificado no período homólogo, mas superior a média da região da África Subsariana (2,8%). O
fraco desempenho económico observado no ano passado, resulta essencialmente do abrandamento do
investimento público com impacto no volume de negócios do sector privado, da menor procura agregada, dos
efeitos da crise da dívida soberana que reflectiu-se na perda de ritmo da actividade económica doméstica.
 O sector primário cresceu 7% y/y, impulsionado pela dinâmica da indústria extractiva (exportações do carvão,
grafite e areais pesadas), bem como da recuperação da actividade agrícola apoiado pela melhoria das condições
climatéricas que favoreceram o aumento da produção interna. Comparativamente ao período homólogo, as
actividades terciárias registaram variações positivas, destacando-se os sectores de transportes (4,7%), comércio
e serviços (2,5%), hotelaria e turismo (4,6%), sinalizando perspectivas de um ciclo económico favorável.
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