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Cidade: Distrito Municipal:
(ou)
Distrito: Posto Administrativo:
Comunidade:

Nome do avaliador: Instituiçâo:
Nome(s) do informante chave:
Nome(s) do informante chave:
Nome(s) do informante chave:

Estado do locat: Elrtâo afetado; ffiInundado; [Ventos fortes; !Outro.'
Populaçâo no local:
Total de pessoas que moram no Bairro/Comunidade:
Total de pessoas que moram no Quarteirâo: #+ Ç q A
Numero de pessoas 

"t"i"o"'')ærrr-;;;;, çffi. i',ffi;r,anças; L6dosos, $, n oru,

bG 1 74L

Levantamento de dados pôs cheias na ârea de abrigos e infraestruturas
na Provincia de Gaza- Fevereiro 2013

Instruçôes gerais
' Esta ficha serve para fazer uma avaliaçâo râpida no (X) dia(s) depois da ocorrência de um evento climatolégico, cujo objetivo é
conhecer as necessidades bâsicas imediatas das pessoas afetadas e o estado de operacionalidade dos serviços urbanos bésicos.

- Sugere-se que se faça a avaliaçâo de um modo participativo, junto com os Secretârios de bairros, chefes de quarteirào, lideres
locais, e outros (incluindo representantes das mulheres).
- Recomenda-se que a equipe de avaliaçâo seja poftadora de um mapa e ou imagem de satélite do local a visitar, com o fim de se
poder marcar no mapa a localizaÇâo dos problemas identificados,

r. rnronuaçôEs GERATS

Data de avaliaçâo: 

- 
I 
- 

/ 

- 

Coordenadas do local (GPS): Lat

Long

\-

Bairro: Quafteirâo No: _

Localidade:

Tel:

Funçâo/Posiçâo

Funçâo/Posiçâo
Funçâo/Posiçâo

Tel:_
Tel:_
Tel:_

Capacidade de resposta da prôpria comunidade: Sim Nâo

Existem comités locais e/ou associaçôes que desenvolvem atividades de gestâo e/ou mobilizaçâo comunitéria? X tr

Foram feitas atividades de preparaçâo e prevençâo na comunidade face a proximidade da época chuvosa? { B

Existe no Bairro/Quarteirâo/Comunidade uma rede ou grupo de voluntérios disponivel? x û

Existe no Bairro/Quarteirâo/Comunidade artesâos com experiência em construçâo de casas com material local? }( tr

Anâlise de risco / fen6menos naturais: Sim Nâo

O local é Afectado todos os anos? tr x
Este ano o local foi mais afectado do que anteriormente? X D

Qual foi o ano em que o local foi mais afectado / mais grave? I fnft) D E]

II. ABRIGO

Impacto nas casas \ Construçào
com materiais

e técnicas
tradicionais

Nümero ou o/o

Construçâo com
materiais e

técnicas mistas

Nümero ou o/o

Construçâo com
materiais e
técnicas

convencionais

Nümero ou o/o

Numero de casas que ficaram parcialmente destruidas 7q /9
Numero de casas que perderam qualquer parede ou tecto

Numero de casas que ficaram totalmente destruidas '/0r /L
Numero de casas inundadas, mas nâo danificados 5q
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Impacto nas pessoas
(vulnerabilidade)

Nümero
ou o/o Localizaçâo das familias ou pessoas vulneréveis

Familias e pessoas vulnerâveis nâo acompanhadas

Famllias lideradas s6 por mulheres 7Ll l-{. 1

Crianças nâo acompanhadas ;,t tr I
Idosos/as nâo acompanhados tî tr i-
Deficientes nâo acompanhados t r\ 7
Doentes cr6nicos nâo acompanhados 2 I

Mulheres grévidas ou com crianças pequenas nâo
acompanhadas

'4 t?'1

Localizaçâo da maior parte das familias

Familias alojadas em casas de familiares ou amigos

Famîlias abrigadas em ediflcios püblicos (ig§as, escolas...)

Familias abrigadas em centros de acomodaçâo abertos

Familias que jé receberam material de abrigo (tendas, lonas...)

Familias ainda sem abrigo (dormindo ao relento)

Casas / Abrigo temporârio
(Disponibilidade de materiais de construçâo e ferramentas)

< lokm > lokm
< lookm

> l0okm

Onde obtém o Adobe? K tr tr

Onde obtém o Capim? X tr tr

Onde obtém as Estacas? o\ tr n

Onde obtém o Cimento? e><' tr tr

Onde obtém a Chapa de Zinco? È(, tr tr

Onde obtém Ferramentas?
"K tr tr

III: INFRA.ESTRUTURAS Nümer
o ou o/o

sim nao muitas poucas nada

Agua I As fontes de Égua ficaram afectadas (Fontanârios, égua
canalizada)

( tr E tr tr

Drenagem / O sistemas de drenagem ficaram afectadas (valas,
colectores, aterros)

u x tr tr tr

Sôneamento / As latrinas ficaram afectadas (familiares, püblicas) x tr tr tr tr

Recolha de Lixo / Aterros / A recolha de lixo foi afectada û K tr tr tr

Infraestrutura Escolar / A escola foi afectada LJ SK n tr tr

Infraestrutura de Saüde / O posto de saüde foi afectado D P< D tr u

Mercado / O mercado esté a fornecer mercadoria? (materiais de
construçâo, ferramentas)

tr K tr tr tr

Estradas / As estradas de acesso ao local foram afectadas x E] tr tr tr


