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A grande crise petrolífera trouxe à tona as limitações 

estruturais da nossa economia, deixando claro que a 

causa dos principais constrangimentos é a falta de 

divisas. É a falta de divisas que impossibilita a importação 

de medicamentos, que diminui a quantidade e qualidade 

de bens de primeira necessidade, que reduz a importação 

de inputs e maquinaria para o sector produtivo e que, 

inclusive, motiva algumas acções de certos parceiros 

estratégicos.  

 

 

Assim, este artigo conclui que, ao defender a estabilidade cambial em oposição a um 

ajustamento que levasse a taxa de câmbio mais próxima dos fundamentos, o regime cambial de 

Angola tornou-se na principal causa da dependência externa do Pais e, assim, recomenda que 

se reveja o regime cambial por forma a reduzira sobrevalorização do kwanza. 

A taxa de câmbio é o preço de uma moeda em relação a outra. Para uma taxa ser considerada 

real, o preço de um produto deve ser o mesmo nos respectivos países, considerando uma 

mesma morda. Por exemplo, se um prego custa 100 Kz em Angola e 1 USD nos Estados Unidos, 

a taxa de câmbio deverá ser 100. Sendo que a taxa de inflação em Angola tem sido superior à 

americana, a taxa de câmbio deveria reflectir esta diferença, isto é, desvalorizar a um ritmo 

semelhante a este diferencial. O facto é que o kwanza, relativamente ao dólar dos EUA, tem 

desvalorizado a um ritmo inferior ao estabelecido pela regra acima. Isto implica que a moeda 

nacional tem estado historicamente sobrevalorizada ou, por outras palavras, o dólar tem estado, 

em média, 20% mais barato do que devia. Assim, o preço baixo das divisas estimulou a procura 



 
 
por dólar e tornou as mercadorias importadas e os serviços prestados por não residentes mais 

baratos. 

 

O volume de mercadorias e serviços importados, respectivamente, aumentam em paralelo com 

a sobrevalorização do kwanza. Por exemplo, em 2014, o País desembolsou 17 mil milhões USD 

a importar bens de consumo, enquanto os produtos nacionais se estragavam no campo, por falta 

de escoamento. Por outro lado, o dólar tornou-se tão barato, que o País importou mais serviços 

do que bens de consumo. Factor ilustrativo e que Angola gastou mais em "viagens e serviços de 

transporte" e "assistência técnica" do que em bens de consumo (alimentos, etc.). Assim, foi neste 

contexto de dependência externa, por falta de competitividade nacional, que os agentes 

económicos recorreram a divisas subvalorizadas para investir no exterior. Por exemplo, em 2014, 

o montante acumulado investido no estrangeiro era de 25 mil milhões USD. 

Embora existam outros factores a impulsionar o investimento nu estrangeiro e o consumo de 

bens e serviços externos, nomeadamente, o crescimento do PIB ou a inexistência de 

competências técnicas especializadas, foi o facto de a moeda nacional estar historicamente 

sobrevalorizada que propiciou o aumento da procura por divisas para aquisição de bens, serviços 

e liquidez para investir no exterior, o que reduziu a competitividade da produção e, 

consequentemente, os níveis de produção e produtividade, e aumentou a dependência externa 

- criando assim um círculo vicioso que exige estabilidade cambial. Este círculo vicioso era 

alimentado pela venda de divisas provenientes do sector petrolífero. A crise no sector reduziu a 

disponibilidade de divisas e desestabilizou profundamente a economia nacional, o que levou a 

um debate sério sobre a diversificação nacional. Assim, o objectivo da diversificação é, em última 

instância, acabar com a dependência externa. Para atingir tal desiderato, é necessário quebrar 

o círculo vicioso criado pelo actual regime cambial. 

Embora alguns programas do Governo visem quebrar este ciclo (por exemplo, o programa 

Angola Investe pretende aumentar a capacidade produtiva nacional e reduzir a dependência 

externa), os resultados continuarão a estar abaixo das expectativas enquanto a taxa de câmbio 

não garantir a competitividade de preços. Assim, o contexto actual e o mais indicado para se 

reflectir seriamente sobre o regime cambial vigente e o seu impacto negativo sobre a produção 

nacional. Em conclusão, o regime cambial vigente tornou o dólar artificialmente barato, criando 

um circulo vicioso que aumenta a dependência externa do País. Para se quebrar este círculo 

vicioso, será necessário, em tempo oportuno, flexibilizar o regime cambial, por forma a permitir 

maior competitividade da produção nacional, pois a grande crise petrolífera demonstrou que é 

necessário reduzir a exposição externa do País. 


