Nota Explicativa
Após a assinatura dos acordos de paz em 2002, o desafio centraliza-se na reabilitação
do país. Nesta óptica, a disponibilidade de dados actualizados é de enorme importância.
Alias, o contexto socio-económico dos agregados familiares mudou duma maneira
drástica durante as 3 ultimas décadas.
O MINADER com o apoio da FAO-UCPER (Unidade de Coordenação dos Programas de
Emergência e Reabilitação da FAO em Angola) realizou um levantamento de diferentes
dados básicos sobre o meio rural em geral. A unidade administrativa de referência é o
município.
Assim sendo, de forma a preparar um futuro censo agro-pecuário nacional, esse
levantamento de base visa proporcionar uma imagem mais actualizada do contexto
realístico de cada município que poderia servir quer seja para o Governo e para os
doadores/ONGs com finalidade de melhorar o conhecimento dos recursos
predominantes em cada município de Angola. Alem disso, este Atlas vai facilitar
obviamente a elaboração da metodologia necessária para a execução do futuro censo
agro-pecuário.
O primeiro passo deste levantamento foi o preenchimento dum questionário municipal
pelas EDA´s ou pelas Administrações Municipais e a seguir a validação dos dados
recolhidos pela equipa da FAO-UCPER durante as missões de terreno. Essas missões
decorreram de Dezembro 2004 até Maio 2006. Os resultados desse exercício de recolha
de dados foram digitalizados e apresentados neste Atlas Dinâmico dos Municípios
Angolanos em mapas facilmente acessíveis. Os dados nas tabelas Excel são
exportáveis; os mapas podem também ser exportadas para presentações PowerPoint.
A digitalização dos mapas topográficos foi feita pelo Instituto de Geográfia e Cadastro de
Angola (IGCA) com o apoio técnico da FAO.
As informações relativas ás minas foram recolhidas pela Commissão Nacional
Intersectoral de Desminagem e Assistência Humanitária (CNIDAH) e outros operadores
de desminagem durante o Levantamento do Impacto das Minas (LIS).
Este apoio da FAO ao IDA foi garantido através dos projectos OSRO/ANG/401/SWE e
OSRO/ANG/503/SWE financiados pelo Governo da Suécia.
A equipa da FAO foi constituída pelos seguintes membros :
• Frédéric Fettweis, Consultor Internacional em Segurança Alimentar, Líder
• Harold Weepener, Consultor Internacional em Desenvolvimento do Dynamic Atlas
• Edlira Kollozaj, Consultora Internacional em Sistema de Informação Geográfica
• Chipilica Barbosa, Consultor Nacional em Segurança Alimentar
• Belmiro Evambi, Motorista
Os dados e mapas neste Atlas não implicam a aprovação oficial do Governo de
Angola e da O.N.U.

