
NOVOS DESAFIOS, MAIOR COBERTURA Desde a crise mundial dos preços de alimentos, 
em 2008, o risco de insegurança alimentar tem vindo a aumentar em locais inesperados. 
Em 2010, a FEWS NET respondeu à necessidade de informação relacionada com estes 
novos locais através do desenvolvimento de uma versão mais suave e alargável da sua 
metodologia tradicional. Esta abordagem, conhecida como monitoria remota, enfatiza 
a identificação e monitoria de anomalias que possam resultar em insegurança alimentar.

MONITORIA REMOTA NA PRÁTICA Um coordenador da FEWS NET cobre um grupo 
de países, geralmente a partir do escritório regional mais próximo. Dependendo de 
uma rede de parceiros para a recolha e  partilha de dados, o coordenador analisa 
as informações disponíveis e produz relatórios mensais de duas páginas contendo a 
descrição da situação de segurança alimentar actual e projectada. Os relatórios são 
distribuídos electronicamente e publicados no Website da FEWS NET: www.fews.net. A 
monitoria remota começa com uma fase de arranque de quatro a seis meses: 

• O coordenador da FEWS NET realiza consultas no país para estabelecer relações 
de trabalho com diferentes actores chave 

• Um especialista de segurança alimentar efectua um processo de investigação 
que consiste na análise documental, mapeamento de formas de vida e relatório 
contextual do mercado ou mapa de fluxo

• Os parceiros colaboram num quadro para análise com um plano de monitoria

Após a conclusão do trabalho da fase de arranque, inicia-se a fase de monitoria. A partir 
deste momento, o coordenador da FEWS NET visitará um país uma ou duas vezes por 
ano. Outras vezes, a comunicação através de correio electrónico e outros meios, facilita 
o diálogo e troca de informações de uma forma regular.

AVISO PRÉVIO SOBRE ANOMALIAS Enquanto por um lado oferecem poucos detalhes 
em relação aos relatórios dos países onde a FEWS NET está presente – onde pelo 
menos um analista a tempo inteiro é responsável pela recolha e análise de dados – os 
relatórios de monitoria remota são úteis para a monitorar as tendências e identificação 
de condições em estado de deterioração. Quando uma situação num determinado país 
agrava-se ou exige uma análise mais aprofundada, a FEWS NET tem a capacidade de 
expandir a recolha e apresentação de dados.

OS BENEFÍCIOS DE PARCERIAS 
Por meio da monitoria remota, a FEWS NET pretende reforçar 
os sistemas de monitoria de segurança alimentar existentes, 
em vez de substituí-los ou duplicá-los; a colaboração funciona 
porque o resultado—análise baseada em evidência—realça os 
esforços de todos os parceiros. Outros benefícios, incluem:

• Maior acesso aos dados regionais, transfronteiriços, dados 
satélite e análises. 

• Troca de conhecimentos técnicos e formação em tópicos 
tais como: a Classificação Integrada das Fases da 
Segurança Alimentar (IPC 2.0), estudos de formas de vida 
e desenvolvimento de cenários.

• Novos canais de comunicação com tomadores de 
decisões em todo o mundo.

UMA ABORDAGEM DE PARCERIAS

COMO OS PARCEIROS TRABALHAM JUNTOS
Parceiros nacionais: instituições governamentais para 

agricultura, estatísticas e segurança alimentar,  agências da 
ONU, grupos regionais, ONG internacionais e locais fornecem 
dados sobre mercados, comércio, progresso sazonal, formas de 
vida, etc.

Parceiros científicos dos EUA: O Serviço de Pesquisa 
Geológica dos EUA (USGS), a Administração Nacional Oceânica 
e Atmosférica  (NOAA),  a Agência Areonautica Nacional  
e Espacial (NASA) e o Departamento de Agricultura dos 
EUA fornecem informações relacionadas com precipitação, 
vegetação e outra informação agro-climatica.

FEWS NET: Um coordenador de monitoria à distância, 
com apoio técnico da sede em Washington D.C., gere a análise 
e produção de relatórios.

MONITORIA REMOTA 
Expandir o alcance da análise da segurança alimentar

Criada em resposta às fomes de 1984 
na África Oriental e Ocidental, a Rede 
de Sistemas de Aviso Prévio contra 
Fome (FEWS NET) providencia  alertas 
de aviso prévio e análises integradas e 
projectadas de diversos factores que 
contribuem para a insegurança alimentar. 
A FEWS NET visa:

• Informar os responsáveis pela 
tomada de decisões e contribuir 
para a sua respectiva planificação 
de resposta de emergência

• Apoia parceiros na realização 
de análises de aviso prévio e 
projecções

• Presta assistência técnica a 
iniciativas lideradas por parceiros

FEWS NET EM RESUMO

Angola
Burundi
El Salvador
Guiné
Honduras
Lesoto
Libéria
Madagáscar

Nicarágua
República 
Centro-Africano
Ruanda
Senegal
Serra Leoa
Tajiquistão
Tanzânia

FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK

FEWS NET

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.

FEWS NET RM COUNTRIES
A partir de janeiro 


