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Classificação de Angola como economia hiperinflacionária 
no âmbito da Norma Internacional de Contabilidade 29 
(IAS 29) 
 
Na sequência da decisão das empresas de auditoria (“big four”) de obrigar os bancos a aplicar a Norma 
Internacional de Contabilidade NIC 29 (IAS 29) - Relato Financeiro em Economias Hiperinflacionárias, 
para o exercício que terminou a 31 de Dezembro de 2017, não tendo divulgado os suportes que 
fundamentam a sua decisão, a ABANC, na altura, expressou o seu parecer fortemente desfavorável à 
aplicação da referida norma para o referido exercício, e a sua opinião que se devia acompanhar a 
evolução dos indicadores económicos durante o ano de 2018 para se voltar a reavaliar a situação e 
emitir novamente uma opinião sobre se a economia de Angola devia ser considerada hiperinflacionária.  
 
Estando a terminar o ano de 2018, a ABANC fez uma revisão da situação e apresenta a seguir, um resumo 
da sua análise. 
 
1. Resumo das exigências da Norma 
 
a. A NIC 29 contém orientações gerais para se avaliar se a economia de uma determinada jurisdição é 

hiperinflacionária. A Norma não estabelece uma taxa absoluta em função da qual se considere estar 
perante uma situação de hiperinflação e refere especificamente que esta condição é indicada pelas 
características do ambiente económico de um país, mencionando 5 situações, que em conjunto com 
outros factores relevantes, devem ser considerados no processo de análise da economia. Uma 
dessas situações é a taxa de inflação acumulada nos últimos três anos ser próxima ou exceder 100%, 
todavia este factor, por si só, não é determinante e não deverá ser considerado de forma isolada. 

 
b. A Norma refere também explicitamente que a determinação de uma situação de hiperinflação e a 

necessidade de reexpressão das demonstrações financeiras não se limita ao preenchimento de 
determinadas características, mas requere a análise da situação como um todo e a aplicação de 
juízos de bom senso. 

 
 
2. Avaliação da aplicabilidade das situações referidas na Norma à economia de Angola. 
 
a) a população em geral prefere guardar a sua riqueza em activos não monetários ou em moeda 
estrangeira relativamente estável. As quantias de moeda local detidas são imediatamente investidas 
para manter o poder de compra 
 
Activos não monetários 
O número de entidades que converteu a sua liquidez em activos não monetários não tem expressão na 
economia, não existindo em Angola muitas alternativas desta natureza de investimento. Uma das 
poucas alternativas existentes seria o investimento em activos no sector imobiliário, mas o excesso de 
oferta neste sector que se tem vindo a verificar confirma que não existe uma procura relevante.  
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Moeda estrangeira 
A escassez de moeda estrangeira no mercado interno, a legislação e regulamentação cambial e o facto 
de a moeda nacional não ser livremente convertível impede a livre conversão da riqueza em moeda 
estrangeira, como é evidenciado pela redução dos depósitos denominados em moeda estrangeira, mais 
abaixo detalhados. Ainda, a moeda estrangeira comprada aos bancos é obrigatoriamente utilizada para 
a realização de pagamentos ao exterior, tendo em conta a elevada dependência de Angola das 
importações. 
 
Imediatamente investidas para manter o poder de compra 
Os depósitos bancários não são remunerados a uma taxa que permita manter o poder de compra face 
à inflação, conforme evidenciado no gráfico em baixo que mostra as taxas dos depósitos de prazos 
superiores a 1 ano comparados com a taxa de inflação. 

 
Fonte: BNA (2018 = Outubro) 

 
b) a população em geral vê as quantias monetárias não em termos de moeda local mas em termos de 
uma moeda estrangeira estável. Os preços podem ser cotados nessa moeda 
 
O BNA iniciou um processo de desdolarização da economia em 2010 com a imposição de limites de 
exposição cambial e, no ano seguinte, a limitação da concessão de crédito em moeda estrangeira. O 
Governo, por sua vez, legislou a obrigação de apresentação, em moeda nacional, das demonstrações 
financeiras e de todos os preços de venda, através do Código Geral Tributário, do Regime de facturas e 
documentos equivalentes e da nova Lei do Arrendamento, entre outros. 
 
O efeito das medidas de desdolarização verifica-se através da redução, no sector bancário, do crédito e 
dos depósitos em moeda estrangeira desde 2011, em quase USD 8 mil milhões e 7 mil milhões  
respectivamente: 
 

Indicadores de dolarização da economia 
milhões de USD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 
Crédito em ME) 10.649 11.070 10.531 7.102 6.549 3.887 3.369 2.786 
Depósitos em ME  18.437 18.018 17.893 16.512 13.369 11.975 12.057 11.027 

Fonte: BNA. Valores convertidos para USD ao câmbio do final do ano. * Outubro.  
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c) as vendas e compras a crédito têm lugar a preços que compensem a perda esperada de poder de 
compra durante o período de crédito, mesmo que o período seja curto 
 
Não são conhecidas práticas de vendas e compras a crédito no mercado angolano nos termos descritos 
na norma. 
 
d) as taxas de juro, salários e preços estão ligados a um índice de preços  
 
Taxas de juro  
As taxas de juro nem sempre acompanharam a subida da taxa de inflação, tendo-se mantido negativas 
em termos reais no período de Novembro de 2015 a Dezembro de 2017. 

 
Fonte: BNA. A inflação é composta pelo IPC Luanda até Dezembro de 2014 e IPC Nacional a partir de Janeiro de 2015.   

 
Salários 
Os salários em Angola não são indexados ao índice de preços tal como se pode observar no seguinte 
quadro, com base nos dados das Contas Nacionais: 

 2014 2015 2016 2017 
Remuneração / PIB (%) 21,3% 25,4% 23,8% 23,9% 
PIB preços correntes (Mil milhões AOA) 14.324 13.950 16.550 20.262 
Remuneração (Mil milhões AOA) 3.045 3.539 3.932 4.847 
Remuneração (variação anual) 4,6% 16,2% 11,1% 23,3% 
Taxa de inflação – Nacional 7,5% 12,1% 41,1% 23,7% 

   Fonte: INE1 

 
Por exemplo, em 2016 o crescimento das remunerações foi de 11,1%, inferior ao do ano anterior 
(16,2%), enquanto que o crescimento dos preços foi de 41,1%. 
 
Preços 
Independentemente de se ter assistido a uma forte depreciação do Kwanza durante o ano de 2018, não 
se verificou a transmissão dessa desvalorização directamente para os preços, conforme evidenciado 
pela descida da inflação. 
 
 

                                                           
1 http://www.bna.ao/Conteudos/Artigos/lista_artigos_medias.aspx?idc=15907&idsc=15909&idl=1 
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Também não se confirmou uma tendência de subida de preços no mercado imobiliário devido à crise 
económica que se instalou no país resultado da redução do preço do petróleo, que originou uma queda 
acentuada da procura, sendo que a oferta tinha aumentado significativamente nos anos anteriores à 
crise, resultando numa oferta largamente excedente à procura. 
 
e) a taxa acumulada de inflação durante três anos se aproxime de, ou exceda, 100% 
 
A inflação prevista pelo World Economic Outlook (WEO) para o final do ano de 2018 é de 20%, todavia 
a inflação homóloga em Outubro de 2018 situava-se em 18,04%, existindo a perspectiva de fechar o ano 
com uma taxa próxima de 19% considerando a média da taxa inflação mensal no ano para os últimos 2 
meses do ano. Isto significa que a taxa de inflação acumulada para os últimos 3 anos no final de 2018 
deverá ser inferior a 109%, perspectivando-se que ronde os 107%.  
 
 Taxa de inflação (WEO) 

Subject Descriptor Units 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Inflation, average 

consumer prices Index 148,38 193,92 251,8 303,32 351,13 389,39 424,04 455,63 485,03 

Inflation, average 
consumer prices 

Percent 
change 7,29 30,69 29,84 20,46 15,77 10,9 8,9 7,45 6,45 

Inflation, end of period 
consumer prices Index 157,6 222,4 275,03 330,05 369,66 406,62 439,15 469,89 498,09 

Inflation, end of period 
consumer prices 

Percent 
change 12,09 41,12 23,67 20,01 12 10 8 7 6 

Accumulated 
inflation last 3 years 1 

Percent 
change - - 95,64 109,46 66,23 47,85 33,06 27,12 22,49 

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2018 
1 Cálculos próprios. 

 
A taxa acumulada da inflação dos últimos 3 anos em Angola ainda contempla o ano excepcional de 2016, 
pelo que dificilmente seria inferior a 100% nos 3 anos que incluem esse ano. Todavia, tem-se verificado 
uma desaceleração expressiva em relação a 2016, como se pode ver no quadro abaixo: 
 
Taxa de inflação homóloga 

 2016 2017 2018 
Outubro 35,19% 20,95% 15,44%  
Dezembro 41,12% 23,67% n.d. 

Fonte: INE 

 
Mesmo as estimativas do FMI mostram uma desaceleração expressiva da inflação, indicando que não 
se perspectiva de todo a manutenção de uma taxa superior a 100% a partir de 2019.   
 
Em conclusão, considerando o acima exposto, a ABANC é da opinião que não se encontram reunidas as 
condições que justifiquem a aplicação da Norma Internacional de Contabilidade NIC 29 (IAS 29) - Relato 
Financeiro em Economias Hiperinflacionárias para o exercício que termina a 31 de Dezembro de 2018. 
 
 
Luanda,7 de Dezembro de 2018 


