
“Grande parte da informação que precisamos provém 
da FEWS NET. É muito valiosa... ninguém mais  
localmente pode nos dar este tipo de informação.”

Abdoulaye Diop, Representante e Director    
Malawi Programa Mundial de Alimentos, Junho 2012

FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK

FEWS NET

FROM THE AMERICAN PEOPLE

A FEWS NET é um projecto possível com o apoio do Povo Americano, através da 
Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID)

As agências do governo dos EUA a seguir são parceiros formais da FEWS NET 
e fornecedores regulares de dados e análises sobre o tempo, clima, imagens 
de satélite, e agricultura: 

A FEWS NET é um projecto da USAID implementado pela Chemonics 
International.

As opiniões expressas nesta publicação não reflectem necessariamente 
as opiniões da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional ou do Governo dos Estados Unidos.

Para mais informações visite www.fews.net

ANÁLISE BASEADA EM EVIDÊNCIAS 
PARA UM MUNDO COM 

SEGURANÇA ALIMENTAR



PARCEIROS NA PREVENÇÃO DE INSEGURANÇA 
ALIMENTAR E FOME
A FEWS NET — Rede dos Sistemas de Aviso Prévio contra a Fome 
é um provedor líder de informação e análises sobre insegurança 

alimentar. Criada em 1985 pela 
Agência dos Estados Unidos para 
o Desenvolvimento Internacional 
(USAID), após a ocorrência de fomes 
devastadoras na África Oriental e 
Ocidental, a FEWS NET é actualmente 
uma fonte fiável de informação útil para 

governos, agências humanitárias internacionais, ONGs, jornalistas 
e pesquisadores bem como agências de planificação de resposta 
a crises humanitárias entre outras partes interessadas.

ANÁLISE OBJECTIVA E BASEADA EM EVIDÊNCIAS
Com o apoio de uma equipa técnica baseada em Washington D.C., 
os técnicos de campo da FEWSNET colaboram com agências 
governamentais dos EUA, ministérios governamentais a nível 
nacional e parceiros internacionais para a recolha de dados 
e realização de análises objectivas e perspectivando o futuro 
em mais de 30 países com a maior incidência de insegurança 
alimentar no mundo.

Salvando vidas com aviso prévio
Através de monitoria contínua do tempo, clima, produção agrícola, 
preços, comércio, e outros factores, combinadas ao conhecimento 

das formas de vida locais, permite a FEWS 
NET identificar pontualmente problemas 
emergentes. Com base na sua abordagem 
analítica, a FEWS NET desenvolve cenários 
para prever impactos mais prováveis e 
antecipar mudanças com 6 a 12 meses de 
antecedência.

Para ajudar os órgãos de decisão 
governamentais e agências humanitárias 
a prepararem-se para emergências 
alimentares, a FEWS NET publica: 

•	 Boletins mensais sobre insegurança alimentar actual e 
projectada;

•	 Alertas pontuais sobre crises emergentes ou prováveis;
•	 Boletins especiais sobre riscos climatéricos, culturas, preços 

e assistência alimentar.

Em conformidade com o compromisso da FEWS NET com a 
transparência, as publicações são disponibilizados na página  
www.fews.net. 

A FEWS NET classifica a severidade de insegurança alimentar 
utilizando o Sistema Integrado de Classificação por Fases da 
Segurança Alimentar versão 2.0 (IPC 2,0), uma escala de cinco 
níveis que ela ajudou a conceber através de uma concertação 
entre os actores principais na área de segurança alimentar a nível 
internacional.

FEWS NET … ANÁLISE BASEADA EM EVIDÊNCIAS PARA UM MUNDO COM SEGURANÇA ALIMENTAR

Novos desafios, mais cobertura
Com o risco de insegurança alimentar a aumentar em locais 
não previstos, a FEWS NET expandiu a sua cobertura para além 
dos 20 países onde tem escritórios. Em 2010, a FEWS NET 
começou a monitorar e reportar remotamente em outros países, 
normalmente a partir das suas representações regionais mais 
próximas. Em 2014, a FEWS NET espera realizar uma monitoria 
do género em mais 15 países.

INDO PARA ALÉM DE EMERGÊNCIAS PARA SE TER 
UMA VISÃO GLOBAL
A FEWS NET também olha para além das secas, fracassos da 
produção agrícola e choques de preços para entender as causas 
estruturais da insegurança alimentar.

Contando com quase três décadas 
de inovação em pesquisa, a FEWS 
NET tem contribuído para a base de 
conhecimento a nível global através 
de uma análise integrada de formas 
de vida, vulnerabilidade das famílias, 
nutrição, comércio e mudanças 
climáticas.

Com o objectivo de encontrar soluções para a insegurança 
alimentar crónica, as pesquisas e boletins de aviso prévio da 
FEWSNET destinam-se a apoiar as organizações internacionais 
de desenvolvimento perante os desafios económicos e 
nutricionais nos países mais pobres do mundo.


