
MERCADOS E COMÉRCIO
Um elemento central da análise de segurança alimentar

PRODUTOS ESSENCIAIS
Monitoria dos Preços: sumário e panorama geral mensal sobre tendências nacionais, regionais e globais de impulsionadores 
importantes de mercados de produtos base e preços.
Boletins de Preços: dados nacionais mensais para rastrear os preços de produtos base importantes a nível local
Mapas de Produção e Fluxo de Mercado: redes de mercados para produtos alimentícios base por país ou região
Boletim de Comércio Transfronteiriço: análises comerciais periódicas regionais ou de país a país
Relatórios Especiais: consoante necessário, para explorar os efeitos das tendências de mercado localizadas sobre a segurança 
alimentar
Documentos Orientadores: pontos básicos sobre análises de mercados e tendências, avaliação e monitorização

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

Actualmente, em todo o mundo em desenvolvimento, a grande maioria dos pobres — 
tanto urbanos como rurais — dependem dos mercados para a alimentação básica.

Mesmo os pequenos proprietários que produzem os seus próprios alimentos, 
dependem dos mercados para acrescentar diversidade às suas dietas ou para 
complementar os seus stocks durante os períodos de escassez. Também podem 
depender dos mercados para venderem as suas culturas, comercializar bens como gado 
ou encontrar oportunidades de trabalho ocasional. Os fluxos comerciais que apoiam 
estes mercados são forças poderosas, influenciadas pelos fornecedores, comerciantes 
e compradores, respondendo a alterações na oferta e na procura, determinando, em 
última análise, os preços e a disponibilidade de alimentos. 

ANÁLISE DA FEWS NET DOS MERCADOS E COMÉRCIO: Uma componente essencial do 
trabalho da FEWS NET, as análises de mercados e do comércio englobam monitorização 
regular e apresentação de relatórios sobre os preços de alimentos básicos a nível 
local, fluxos comerciais regionais e impulsionadores macroeconómicos. Este trabalho é 
levado a cabo nos 36 países em que a FEWS NET realiza análises mensais de segurança 
alimentar, bem como noutros países importantes a nível regional ou internacional cujos 
mercados influenciam em grande medida os dos seus parceiros comerciais. 

A REDE DOS MERCADOS E DO COMÉRCIO: A FEWS NET coopera de perto com 
uma rede de entidades alimentares, agrícolas e económicas, apoiando-se nos seus 
conhecimentos bem como nos seus dados sobre preços e outros indicadores económicos. Eles incluem: ministérios nacionais da 
agricultura, departamentos de estatística e sistemas de informação sobre mercados; A Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO); o Programa Alimentar Mundial (WFP); e outros. Em alguns países, a FEWS NET tem equipas 
de monitores de mercados que recolhem dados.

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.

FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK

FEWS NET


