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Levantamento de dados pas cheias na area de abrigos e infraestruturas 
na Provincia de Gaza- Fevereiro 2013 

Instru~oes geraIs 
- Esta ffcha serve para fazer uma avaliar;ao raplda nO (X) dia(s) depois da ocorrencia de um evento climatol6gico, cUjo objetivo e 
conhecer as necessldades bas/cas Imediatas das pessoas afetadas e 0 estado de operacionalidade dos servir;os urbanos basicos. 

- Sugere-se que se far;a a avallar;ao de um modo participativo, junto com os Secretarlos de balrros, chefes de quarteirao, lideres 
locals, e outros (Inclulndo representantes das mulheres). 

- Recomenda-se que a equipe de avaliar;ao seja portadora de um mapa e ou Imagem de satelite do local a visitar, com 0 flm de se 
poder marcar no mapa a loca/lzar;ao dos problemas identlficados. 

I. INFORMA~6ESGERAIS 

Data de avaliac;ao: .oS- /0" / J. 013 Coordenadas do local (GPS): _L_a_t _ 

"'\0 Long -------,__ 
Cidade: Distrito Municipal: __ Quarteirao No: _-rL.::fJ'J?"Bairro:_e.L • 

(ou) ~ 't. .. /7 _, _ ()
 
Distrito.: t~Pv Posto Administrativo: lRJ'i$1~Localidade:/tdL<:ih"5l"'a~
 
Comumda e: ~e.... .. ~ (j
 

Nome do avaliador: &s luic;ao: C-VI1.. Tel: ~J.s7?.s:'3()~~c..~'
Nome(s) do Inform te Chaa:~tY e Func;ao/Posic;ao lV/k Tel: 8J7~6~ 6-3~ 
Nome(s) do informante chave: Func;ao/Posic;ao Tel: _ 

Nome(s) do informante chave: Func;ao/Posic;ao Tel: _ 

Estado do local: Dl'Jao afetado; )Qlnundado; DVentos fortes; DOutro: _ 

Populac;ao no local: ....
 

Total de pessoas que moram no Bairro/Comunidade: fa ~1- ~~~ ~
 
Total de pessoas que moram no Quarteirao:
 
Numero de pessoas afetadas:__ Homens; __ Mulheres; __ Crianc;as; __ Idosos; Total
 

Capacidade de resposta da propria comunidad 

Existem comites locais e/ou assocla<;5es que desenv 

Foram feitas atividades de prepara<;ao e preven<,;ao 

Existe no Bairro/Quarteirao/Comunidade uma rede 

Exlste no Bairro/Quarteirao/Comunidade artesaos c 

Analise de risco I fenomenos naturais: 

o local e Afectado todos os anos? 

Este ana 0 local foi mais afectado do que anteriorme 

Qual foi 0 ana em que 0 local fol mais afectado / ma 

e: Sim Nao 

)( 0olvem atividades de gestao e/ou mobiliza<,;ao comunitaria? 

0na comunidade face a proXimidade da epoca chuvosa? ~ 
~. 0ou grupo de voluntarios disponivel? 

j(' 0om experiencia em constru<,;ao de casas com material local? 

Sim Nao 

0 X 
------v--

0Xnte? 4:..~2t'~3--- 

X 0is grave? ~ .e... ?P13 _ 

I"~ 
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II ABRIGO ,---  .•-_. 

Impado nas casas Construc;ao 
com materiais 

Construc;ao com 
materiais e 

Construc;ao com 
materiais e 

e tecnicas tecnicas mistas tecnicas 
tradicionais convencionais 

. Numero ou % Numero ou % Numero ou % 

Numero de casas que ficaram parcialmente destruidas 
------  --~------

Numero de casas que perderam qualquer parede ou tecto 
---

Numero de casas que fica ram totalmente destruidas 
~ 

-_. 

I Numero de casas inundadas, mas nlio dani;ica~os I I 



----------

--

Impacto nas pessoas 
(vulnerabilidade) 

Numero 
au % Localizacao da!; familia!; ou p~~~oa~ vulneraveis 

Familias e pessoas vulneraveis nao acompanhadas 

Famflias lideradas 56 por mulheres 

Crian<;as nao acompanhadas 
~'.-' 

----- 
Idosos/as nao acompanhados 

Deficientes nao acompanhados 
._-

Doentes cr6nicos nao acompanhados 

Mulheres gravidas ou com crian<;as pequenas nao 
acompanhadas 

- -----

Abrigo temporario 
(familias deslocadas) 

Numero 
ou 0/0 Localiza<;ao da maior parte das famflias 

Familfas deslocadas 
_. 

Famflias alojadas em casas de familiares ou amigos 

0 
f!) 

-
Famflias abrigadas em edificios publicos (igrejas, escolas... ) 0 
Famflias abrigadas em centres de acomoda<;ao abertos 0 

----

Famflias que ja receberam material de abrigo (tendas, lonas... ) 

Familias ainda sem abrigo (dorm indo ao relento) 

Casas I Abrigo temporario < 10km > 10km > 100km 

(Disponibilidade de materiais de constru~ao e ferramentas) < 100km 

Onde obtem 0 Adobe? X 0 0 
,--------  ------. -

Onde obtem 0 Capim? 0 --.k 0 
-

Onde obtem as Estacas? 0 0 ~-'-_. 

Onde obtem 0 Cimento? k.' 0 0 
- 1---- ---

Onde obtem a Chapa de Zinco? ik 0 0 
,--------

Onde obtem Ferramentas? X 0 0 
---- 

~to 
~- 0 

000 
-------1-- ---- 

Mercado I a mercado esta a fornecer mercadoria? (materiais de o]x. 
constru<;ao, ferramentas) 

o o o 

-----------------------------+----+---·--1---1--- -1------

Estradas I As estradas de acesso ao local foram afectadas o o o o 

III: INFRA-ESTRUTURAS Numer sim 
o OU % 

Agua I As fontes de agua ficaram afectadas (Fontanarios, agua 
canalizada) 

3 
I (>c.L--tJ X 

Drenagem I a sistemas de drenagem ficaram afectadas (valas, o 
. colectores, aterros) 

Saneamento I As latrinas ficaram afectadas (familia res, publicas) ll(.62.::'-
Recolha de Lixo I Aterros I A recolha de fixe foi afectada X 
Infraestrutura Escolar I A escola foi afectada )i 

Infraestrutura de Saude I a posta de saude foi afectado o 
-----------------------------------1-----1--

naO 

o 

0 

0 

0 

j( 

muitas 

o 

)( 

poucas nada 

o
 

o
 

0 


