COMUNICADO À IMPRENSA
ANGOLA LANÇA O SISTEMA COUNTRYSTAT
PARA ESTATÍSTICAS SOBRE AGRICULTURA E ALIMENTOS
Mais um Passo na Luta Contra a Fome
14 Dezembro 2009, Luanda - O Ministério da Agricultura anunciou hoje o lançamento oficial
do CountrySTAT Angola, um sistema baseado no web para melhorar o acesso às estatísticas
de melhor qualidade na e agricultura e alimentação a nível nacional e subnacional.
Desenvolvido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e
implementado pelo Ministério da Agricultura junto com os principais parceiros em estatísticas
sobre agricultura e alimentação, nomeadamente os Ministérios do Planeamento (Instituto
Nacional de Estatística), das Pescas, do Comercio e das Finanças (Direcção Nacional das
Alfandegas).
CountrySTAT Angola faz parte de uma iniciativa financiada pela Fundação Bill & Melinda
Gates para melhorar a qualidade, acessibilidade, relevância e confiabilidade das estatísticas na
alimentação e agricultura em 17 países na África subsaariana.“A fome no mundo não é uma
opção. O acesso aos alimentos que sejam suficientes, nutritivos e seguros é fundamental não
só para o bem-estar das famílias pobres em todos os lugares do planeta, mas também para o
desenvolvimento económico, a paz e segurança em todos os cantos do mundo” estas foram as
palavras do Diretor Geral da FAO, Jacques Diouf durante um encontro com Bill Gates, copresidente da Fundação Bill & Melinda Gates.
Com uma população de Angola de 15.6 milhões e uma percentagem de desnutrição infantil de
76%, CountrySTAT Angola é um instrumento novo e valioso nas mãos dos responsàveis
políticos e dos analistas para lutar contra a fome e pobreza. A iniciativa se concentra na
produção, utilização, preços e comércio.
CountrySTAT irá harmonizar e integrar os dados nacionais e subnacionais e metadados sobre
agricultura e alimentação no país, e com outros países através da implementação de um
quadro geral centralizado e uniformado de banco de dados, construir-se-a uma plataforma de
intercâmbio dos dados e um conjunto de instrumentos de análise. Ao fazê-lo, se vai facilitar o
planeamento e tomada de decisão pelos responsàveis políticos e analistas, especialmente na
luta contra a fome e a pobreza.
A subvenção da FAO para a sua iniciativa do CountrySTAT faz parte da iniciativa da
Fundação para Desenvolvimento Agrícola, que está trabalhando com uma ampla gama de
parceiros para ajudar milhões de pequenos agricultores no mundo a desenvolver-se com
instrumentos e oportunidades para aumentar a sua produtividade, sua renda, e construir uma
vida melhor para si e também suas famílias. A fundação está trabalhando também para
fortalecer toda a cadeia de valor agrícola, a partir de fornecimento das sementes até à gestão
agrícola e acesso ao mercado, para que o progresso contra a fome e a pobreza seja sustentável
alem do longo prazo.

