
ELABORAÇÃO DE CENÁRIO
Aumentando a confiabilidade da análise da segurança alimentar

A segurança alimentar, em qualquer país, está ligada a outros factores para além da 
pluviosidade e das colheitas. Os preços dos alimentos básicos e dos produtos de 
base, a procura laboral sazonal, a sanidade do gado, a assistência do governo e os 
conflitos políticos constituem apenas alguns dos muitos factores que influenciam a 
capacidade das populações de produzir, comprar, armazenar ou de qualquer outra 
forma aceder a alimentos.

Dada a complexidade da situação, é quase impossível prever emergências alimentares 
com total precisão. Todavia, a procura por alerta precoce persiste. De um ponto de 
vista analítico, o desafio é minimizar a incerteza. A resposta da FEWS NET a este 
desafio consiste na elaboração de cenários.

O QUE É A ELABORAÇÃO DE CENÁRIO? Usada regularmente por planeadores, 
formuladores de políticas e investigadores de diversas disciplinas, a elaboração de 
cenário consiste numa metodologia para a previsão de eventos futuros. Baseia-se em 
análises da situação actual, no estabelecimento de pressupostos informados sobre o 
futuro, na comparação dos respectivos efeitos potenciais e nas reacções prováveis de 
diversos intervenientes.  

A FEWS NET E A ELABORAÇÃO DE CENÁRIO: Para fazer estimativas de insegurança 
alimentar futura, os analistas da FEWS NET efectuam exercícios de desenvolvimento 
de cenários trimestralmente. Estes colaboram estreitamente com parceiros com vista 
a recolher os melhores dados disponíveis sobre factores específicos para a segurança 
alimentar em áreas de preocupação. Para classificar os resultados, os analistas 
baseiam-se na Classificação Integrada de Fases da Segurança Alimentar (IPC 2.0), um padrão global desenvolvido por um 
consórcio multi-agências de parceiros humanitários. Para além de relatórios trimestrais de previsões, a FEWS NET actualiza os 
cenários mensalmente à medida que são disponibilizadas novas informações.

A FEWS NET utilizou a construção de cenários para:
• Avaliar o impacto da seca sobre os agregados familiares dos agricultores pobres na Somália
• Calcular o efeito da desvalorização da moeda no Malawi sobre a segurança alimentar
• Projectar o impacto das extensas inundações na Nigéria no mercado regional
• Compreender os efeitos da ferrugem do cafeeiro sobre os agregados familiares dos trabalhadores dependentes na 

América Central

O desenvolvimento de cenários contribui para a garantia de que choques, tais como secas ou conflitos, não são considerados 
automaticamente como resultando em necessidades de emergência. Ao contrário, estes eventos são considerados no âmbito 
do contexto local e à luz da assistência em curso, o que resulta em orientações mais úteis sobre onde a acção é necessária.

Relatórios da FEWS NET estão disponíveis em www.fews.net, por subscrição e-mail, e via Facebook e Twitter @FEWSNET.

O conteúdo de este relatório não reflecte necessariamente o punto de visto do Agência para o Desenvolvimento Internacional 
dos Estados Unidos ou do Governo dos Estados Unidos.

Criada em resposta às fomes de 
1984 na África Oriental e Ocidental, a 
Rede de Sistemas de Alerta Precoce 
de Fome (FEWS NET) emite alertas 
precoces e provê análises integradas 
e previsivas de diversos factores 
que contribuem para a insegurança 
alimentar. A FEWS NET visa:

• Informar os responsáveis 
pela tomada de decisões e 
contribuir para o seu respectivo 
planeamento de resposta de 
emergência

• Apoia parceiros na realização 
de análises de alerta precoce e 
previsões

• Provê assistência técnica para 
iniciativas lideradas por parceiros

APRESENTAÇÃO SUMÁRIA  
DA FEWS NET

FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK

FEWS NET

PASSO 1
Estabelecer os parâmetros  

do cenário

PASSO 2
Descrever e classificar a situação 

da segurança alimentar

PASSO 3
EDesenvolver as premissas 

chaves

PASSO 6
Descrever e classificar a 

segurança alimentar projetada 
das famílias

PASSO 5
Descrever os impactos às fontes 

de alimentação das famílias

PASSO 4
Descrever os impactos às fontes 

dos ingressos das famílias

PASSO 7
Descrever e classificar a 

segurança alimentar projetada 
da região

PASSO 8
Identificar os eventos que 
podem mudar o cenário


