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Angola é um país importador onde os preços se

O cruzamento dos preços nominais do

encontram fortemente dependentes da evolução

imobiliário com a taxa de câmbio não revela

da taxa de câmbio. O Plano de Desenvolvimento

um padrão de comportamento, notando-se,

Industrial de Angola (PDIA) 2025 identifica

sobretudo no período de apreciação do kwanza,

essa dependência externa, estabelecendo o

desde 2020, que o imobiliário tem sido lento a

objectivo de 130% para o peso das importações

responder, embora se notem alguns sinais de

de produtos industriais no PIB. Logicamente,

inversão de ciclo.

a evolução da taxa de câmbio tem um impacto
directo no desempenho da economia e,
especificamente, do imobiliário.
A relação entre o preço do imobiliário e a taxa
de câmbio tem sido um importante tema de
análise académica, sobretudo em economias
importadoras de países em desenvolvimento.
Contudo, as conclusões têm sido diversas
com alguns estudos académicos a concluírem
que as flutuações na taxa de câmbio não têm
qualquer impacto no preço do imobiliário e
outros a identificarem alguma correlação entre
as duas variáveis. Estes estudos, mais do que
explicarem a verdadeira dimensão do problema,
traduzem a incapacidade explicativa de muitos
modelos de equilíbrio geral.
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Pelo contrário, comparando o crescimento
nominal dos preços em USD e kwanzas,
nota-se que, desde 2013, o comportamento
é quase oposto, o que fica bem patente
no comportamento do ano de 2017,
quando o kwanza se depreciou de forma
acentuada face ao USD, traduzindo-se
num crescimento nominal dos preços do
imobiliário, que, claramente, não reflectia
o comportamento do mercado imobiliário,
onde o USD era, ainda, a moeda de
referência.
No presente, com o kwanza a apreciar
de forma acelerada e apesar dos sinais
positivos que vão surgindo no imobiliário
local, a quotação dos preços em USD e
kwanzas segue trajectórias distintas, a que
não é alheio o sistema dual, que, apesar dos
esforços regulamentares, ainda vigora no
mercado local.
Uma das singularidades do imobiliário
Angolano, embora combatida
administrativamente, é o sistema dual que
continua a traduzir muitos preços em USD
e em kwanzas. Com efeito, desde 2015
que é obrigatória a fixação do quantitativo
de renda em kwanzas e, no exercício da
avaliação imobiliária, desde 2020 que o
Departamento de Supervisão Bancária
estabeleceu que a avaliação dos imóveis é
efectuada em moeda nacional, sem qualquer
referência a moeda estrangeira.
Contudo, a prática do mercado local não
se altera de forma imediata e, apesar das
instruções administrativas, muitos players
continuam a utilizar o USD como a moeda
de referência, particularmente, em activos
de maior valor.
Em mercados mais líquidos, como sucedeu
no imobiliário da Turquia, no final de 2018,
uma depreciação acentuada, cerca de
30%, da moeda local (lira Turca), levou
a um crescimento histórico da procura
internacional, sobretudo porque o imobiliário
local foi lento a reagir e manteve os preços
inalterados, proporcionando elevados
ganhos de capital aos investidores
internacionais, na sua moeda de origem.
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Um Sistema Dual
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Em Angola, é já possível fazer uma análise ao

os preços ainda eram anunciados em USD
(combinado com outros factores relacionados
com o comportamento da economia Angolana),
a procura internacional nunca se sentiu
atraída pelo imobiliário de Angola, impedindo
o afluxo de procura internacional relatado no
exemplo Turco, e acabando mesmo por levar
a apreciações nominais dos imóveis, quando
traduzidos em kwanzas, algo paradoxais
face ao comportamento real do imobiliário de
Angola.
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seguir um rumo bastante diferente do que é
observável no mundo real. Na realidade, este
pode até revelar-se como um mecanismo contra
cíclico, preventivo de bolhas imobiliárias e de
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a desaparecer, despertando outras questões,
como a variável taxa de inflação, não abordada
neste documento.
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