
                                                                                                     

 
 

Comunicado de Imprensa 
 

Guiné-Bissau lança CountrySTAT  

para Estatísticas Agrícolas e Alimentares 

 

 

30 Maio 2013, Bissau – O Ministério da Agricultura anunciou hoje o lançamento official do 

CountrySTA Guiné-Bissau. 

 

CountrySTAT é um sistema informático baseado na Web para a difusão de estatísticas 

oficiais sobre a alimentação e a agricultura nos níveis regional, nacional e local que centraliza, 

harmoniza, integra e valida os dados sobre a alimentação e a agricultura proveniente de 

diferentes fontes. 

 

CountrySTAT foi desenvolvido utilizando a mesma tecnologia de ponta open-source 

implementada para o sistema de FAOSTAT (plataforma FENIX). 

 

A rede CountrySTAT visa a assegurar a apropriação e a durabilidade a longo prazo do 

sistema pelo reforço das capacidades de um grupo de especialistas regionais e nacionais 

capazes de dar um apoio técnico contínuo por intermédio de instituições regionais e nacionais.  

 

CountrySTAT Guiné-Bissau foi desenvolvido pela Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO) e implementado pelo Ministério da Agricultura. 

 

O sistema harmoniza e integra dados e metadados nacionais e sub-nacionais em alimentação e 

agricultura dentro do país e entre vários países. Por meio da implementação de uma base de 

dados padronizada e centralizada, plataforma de trocas de dados, e conjunto de ferramentas de 

análise, a rede de dados CountrySTAT é uma ótima oportunidade para fornecer dados 

confiáveis que estão de acordo com padrões internacionais. 

 

CountrySTAT Guiné-Bissau é o resultado de uma estreita acolaboração entre a União 

Econômica e Monetária do Oeste Africano (UEMOA) e a FAO para melhorar a qualidade, o 

acesso, a relevância e a confiabilidade das estatísticas sobre alimentação e agricultura. 

 

A UEMOA visa melhorar o desenvolvimento e promover o comércio e oportunidades de 

investimento. Estatísticas confiáveis e atuais ajudam a melhor entender a dinâmica da oferta e 

demanda e são, portanto, uma ferramenta importante para formuladores de política e analistas, 

particularmente na luta contra a fome e a pobreza. 

 

Além do Ministério da Agricultura, as seguintes instituições chave foram envolvidas na 

implementação de CountrySTAT:  

 

Ministério da Economia e Integração Regional - Instituto Nacional de Estatística (INE) e 

Gabinete de Planificação da Segurança Alimentar - Estoque alimentar; Instituto Nacional da 

Meteorologia (INM) - Valores pluviométricos – Temperatura, Humidade; Ministério dos 

Recursos Naturais e da Energia - Direcção Geral dos Recursos Hídricos – Água; Secretaria de 

Estado das Pescas - Direcção Geral do CIPA - Produção pesqueira; Secretaria de Estado do 

Ambiente - Direcção Geral do Ambiente; Ministério do Comercio - Direcção de Serviço do 

Comercio Externo – Comercio 


