
AGROCLIMATOLOGIA
Analisar os efeitos das alterações climáticas e metereológicas

PRODUTOS ESSENCIAIS
• Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada (NDVI)
• Precipitação Estimada por Satellite 

(RFE)
• Evapotranspiração Real (ETa)
• Índice de Satisfação das Necessi-

dades de Água (WRSI)
• Relatórios mensais sobre os riscos 

climáticos globais e monitorização 
sazonal por região

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

A precipitação, a queda de neve, as temperaturas da superfície e do mar — tudo isto 
afecta directamente a capacidade dos pequenos agricultores e dos agricultores em 
grande escala, em todo o mundo, para a agricultura, criação de gado, pesca ou procura 
de alimentos. Apesar da segurança alimentar depender de uma grande complexidade 
de factores, talvez nenhum seja mais consistentemente influente do que o impacto do 
tempo e do clima.

FEWS NET E A AGROCLIMATOLOGIA: Ao mesmo tempo que a comunidade científica 
continua a estudar as alterações climáticas, a FEWS NET baseia-se fortemente nos 
dados da agroclimatologia nas suas análises de segurança alimentar. Quatro agências 
governamentais dos Estados Unidos — a National Aeronautics and Space Administration 
(NASA), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), US Department of 
Agriculture (USDA), e a US Geological Survey (USGS) — são parceiros indispensáveis, 
fornecendo dados sobre as condições actuais, tendências históricas e previsões futuras.

LE PARTENARIAT DANS LA PRATIQUE: A NASA e a NOAA recolhem e processam 
dados de satélite, que são usados pelos parceiros da FEWS NET para derivar produtos 
especializados, normalmente representados por mapas. Mais especificamente:

• O Centro de Previsão Climática da NOAA fornece previsões meteorológicas 
regulares e perspectivas a longo prazo, destacando as tendências, perigos e as 
anomalias.

• O Programa de Ciências Aplicadas da NASA realiza pesquisas interdisciplinares e 
desenvolve modelos da superfície terrestre sobre vegetação e disponibilidade de 
água.

• O Centro de Observação e Ciência dos Recursos Terrestres da USGS, juntamente com cientistas e a Universidade da Califórnia 
em Santa Bárbara e quatro cientistas regionais da FEWS NET, analisam a teledetecção e os dados geoespaciais sobre 
vegetação, precipitação e a utilização da água para produzirem representações específicas por país e região, relacionadas com 
a estação de crescimento. Os cientistas regionais estão localizados no Botswana, na Guatemala, no Quénia e no Níger.

• O Serviço Agrícola Externo da USDA apoia a avaliação das culturas no país.

• Os analistas de segurança alimentar da FEWS NET integram os dados do tempo e climáticos com as informações sobre os 
mercados e o comércio, nutrição e meios de subsistência, para avaliar as condições actuais e futuras da segurança alimentar 
para cerca de 35 países. Os escritórios da FEWS NET no terreno em todo o mundo e o escritório técnico em Washington, DC 
são geridos pela Chemonics International Inc.

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.
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