
O País 
 
A República de Angola, também chamada simplesmente de 
Angola é um país localizado na costa ocidental da África. 
Com uma população de cerca de 24 milhões de habitantes 
em um território de mais de 1,246 milhões de km² e um PIB 
de 175 bilhões de dólares. Rica em minerais como 
diamante, petróleo e minério de ferro o paístambém possui 
uma importante indústria agrícola. Apesar disso, dados 
apontam que 70% da população ainda vive em estado de 
pobreza, com altas taxas de mortalidade e desigualdade 
ecônomica. Faz parte de orgãos internacionais como por 
exemplo a Organização das Nações Unidas (ONU), 
Organização Mundial do Comércio (OMC) e Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
 
Angola e o problema da nutrição 
 
O grande problema no campo da nutrição que ocorre em 
Angola diz respeito a desnutrição, especialmente  em 
crianças. A desnutrição  atinge 3,9 milhões de pessoas no 
país no ano de 2014, o que representa 18 % da população 
total. Apesar de não haver dados precisos a respeito da 
desnutrição infantil, o país é uns que mais recebe o apoio 
de organismos como a UNICEF, principal agente do 
combate da mal nutrição em crianças no mundo. Quando o 
assunto é a obesidade , Angola apresenta níveis  
relativamente baixos, cerca de 6,4%  de acordo com dados 
de 2008, entretanto o número de pessoas que apresentam 
um sobre peso vem aumentando ao longo dos anos no país. 
 
Angola e a produção de alimentos 
 
A produção de alimentos angolana é diversificada, com pro-
dutos variando desde o gado bovino, açúcar, cana-de-
açúcar,  milho, batata, cacau, banana a até mesmo a produ-
ção de fertilizantes, que são exportados e compõe uma im-
portante parcela do PIB. A respeito dos agrotóxicos , o país 
é uns dos que mais utiliza pesticidas em suas plantações, 
entretanto o governo nacional tenta diminuir  a utilização 

tanto por motivos de saúde quanto por pressões de organis-
mos que abordam questões ambientais.  
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