
O QUE SÃO FORMAS DE VIDA?  No contexto de segurança alimentar, as formas 
de vida são os meios através dos quais os agregados familiares obtêm e 
mantêm acesso ao que é essencial como, por exemplo, os alimentos, água, 
habitação, vestuário, cuidados de saúde e educação. Entendendo o que 
as pessoas necessitam para satisfazer as suas necessidades básicas —tanto 
em bons como em maus anos —ficamos a conhecer a sua capacidade de 
adaptação em casos de choques, tais como, secas, cheias, aumentos abruptos 
de preços ou conflito.  Sendo um instrumento essencial da análise de segurança 
alimentar, as informações sobre meios de subsistência são também usadas pelos 
planeadores de assistência humanitária para identificar intervenções passíveis de 
apoiar as estratégias normais de sobrevivências das pessoas carentes.

A FEWS NET E FORMAS DE VIDA:   Contando com uma vasta base de 
conhecimentos em 35 dos países com maior insegurança alimentar do mundo, 
a FEWS NET usa dados sobre as formas de vida para contextualizar as suas 
análises mensais. A FEWS NET usa a Abordagem de Economia do Agregado 
Familiar, ou HEA, na sigla em inglês, para entender as redes económicas e 
sociais através das quais as pessoas adquirem e partilham bens. A HEA define as 
formas de vida com base em elementos geográficos, sistemas de produção e a 
riqueza: considera a interacção entre todos os grupos económicos, em especial 
no que diz respeito às fontes de alimentos e numerário; bens e oportunidades e 
opções em tempos de crise.

A HEA E O DESENVOLVIMENTO DE CENÁRIOS:  Como parte integrante da sua metodologia de desenvolvimento de cenários, 
os analistas da FEWS NET consideram as informações relativas a formas de vida num determinado país ou zona para entender 
a forma como as pessoas vivem normalmente (informaçaõ de base) e que opções, ou estratégias de adaptação, poderão 
ter para fazer face a potenciais choques. Em seguida, avaliam o impacto da assistência local ou internacional. Por meio 
desta abordagem, os analistas ficam aptos a responder a perguntas como: de que forma a escassez de chuva afectaria os 
agricultores/pecuaristas no Mali os quais esgotaram as suas próprias reservas alimentares? Ou, se houve pragas que destruíram 
as suas culturas numa área de cultivo de algodão na Zâmbia, o que fariam os trabalhadores sazonais para obter rendimento?

Os produtos de formas de vida da FEWS NET, os quais variam de país a país, podem incluir mapas de zonas, descrições, perfis, 
informaçaõ de base, e calendários de monitorização sazonal. Estão disponíveis em www.fews.net

FORMAS DE VIDA
Informações sobre como as pessoas sobrevivem e prosperam

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.

APRESENTAÇÃO SUMÁRIA  
DA FEWS NET

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
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