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Água Virtual em Angola e na
Namíbia
Angola pode ser considerada como um país rico em água (Turton 2002). No fim da
década de 1990, as importações de água virtual em Angola foram de cerca de 31
m³ per capita (Kumar e Singh 2005). A situação, entretanto, alterou- se. Em 2007, o
país importou 207 m³ per capita de água virtual considerando apenas o comércio dos
produtos agrícolas mais importantes (cálculos próprios baseados em FAOSTAT,
Hoekstra e Chapagain 2008 e nos dados do Population Reference Bureau ,
www.prb.org).
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Ao que parece, mesmo que a Namíbia seja deficiente em água, o país exporta
quantidades substanciais de água virtual através do comércio agrícola. Em 2007, os
saldos líquidos das exportações de água virtual, contida nos produtos agrícolas mais
importantes, foi de 168 m³ per capita (cálculos próprios baseados em FAOSTAT,
Hoekstra e Chapagain 2008 e nos dados do Population Reference Bureau ,
www.prb.org).
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