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Água Virtual em Angola
Em 2007, Angola exportou cerca de 73 milhões de m³ de água virtual contidos em 20
produtos agrícolas muito procurados nos mercados, especialmente óleo de palma que
representou 85 % das exportações calculadas de água virtual. Em comparação com
2002, as exportações de água virtual quintuplicaram.
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Contudo, a importação de água virtual através do comércio de produtos agrícolas
excedeu em muito a quantidade exportada. Em 2007, importaram- se quase 3,4 mil
milhões de m³ de água virtual, tendo o arroz branqueado, a farinha de trigo e a carne
de frango representado as maiores quotas, ligeiramente acima do açúcar refinado,
salsichas e óleo de soja. Isto representa 212 m³ per capita dos saldos líquidos das
importações de água virtual apenas no comércio de produtos agrícolas.
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Fonte: Adaptado de FAOSTAT e Hoekstra & Chapagain 2008
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