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Ferramenta de Observação Directa  
em situação de emergência 

PARA que deve ser utilizada? 

Esta Ferramenta de Observação Directa ajudará os indivíduos a registar as suas primeiras observações de forma 

sistemática logo após a ocorrência de uma emergência de início rápido. 

A ferramenta regista observações do ponto de vista do avaliador, o que é especialmente útil se não for possível 

obter dados de linha de base ou realizar visitas e levantamentos domiciliares imediatamente após a ocorrência 

de uma emergência de início rápido.  

Ajudá-lo(a)-á a identificar as necessidades prioritárias e os locais geográficos afectados, podendo levar a 

avaliações mais detalhadas, caso ou quando tal for apropriado. Também poderá dar origem a perguntas para 

uma investigação mais aprofundada e ajudar a estruturar futuras discussões ou perguntas em caso de 

inconsistência na recolha de dados. 

Esta ferramenta tem como objectivo: 

● Ficar a saber mais sobre a situação no terreno. 

● Ajudar a tomar as primeiras decisões sobre o que precisa de ser feito. 

● Alimentar a Revisão Humanitária da Tearfund– para determinar as opções de resposta mais apropriadas 

à emergência (i.e., se deve convocar um Comité de Resposta de Emergência ou solicitar uma avaliação 

detalhada das necessidades). 

QUANDO deve ser utilizada? 

Nas primeiras 24 a 72 horas de uma emergência de início rápido.  

Por QUEM deve ser utilizada? 

Por qualquer indivíduo enviado para avaliar a situação de emergência. Esta ferramenta é fácil de utilizar e é 

especialmente útil para membros da equipa, parceiros ou igrejas locais que não tenham experiência prévia na 

realização de avaliações de necessidades num contexto de emergência. 

COMO deve ser utilizada? 

Utilize este formulário para realizar uma avaliação inicial das áreas que visitar. O(A) avaliador(a) deve passar 

algum tempo em locais públicos ou comunitários como mercados, edifícios religiosos, pontos de água e principais 

cruzamentos rodoviários para obter uma impressão básica de como as pessoas estão a lidar com a situação, em 

resposta à emergência. Recomendamos que preencha este formulário enquanto ainda está na comunidade. 

O formulário é bastante curto e não é necessário realizar qualquer tipo de levantamento ou entrevista nos 

agregados familiares para preenchê-lo. As suas respostas devem basear-se nas impressões que teve quando 

visitou a área, aldeia ou comunidade.  
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Será necessário que: 

● Tome nota de informação básica sobre a comunidade que está a avaliar (i.e., localização, dimensão da 

população, etc.). 

● Faça um círculo à volta das imagens que melhor descrevem a situação no terreno.  

● Anote quaisquer observações adicionais. 

As observações focar-se-ão nos seguintes sectores: 

1. ASH (água, saneamento e higiene) –  avaliar a disponibilidade e acesso a água potável; 

2. Segurança alimentar – avaliar a disponibilidade de alimentos; 

3. Abrigo – avaliar o nível de danos em matéria de abrigo;  

4. Mercados – avaliar o nível de presença dos mercados/comerciantes;  

Se tiver tempo, considere fazer uma caminhada transversal e desenhe-a no verso deste documento, tomando 

nota de observações gerais. 

Limitações desta ferramenta 

● Esta ferramenta proporciona apenas uma panorâmica da situação em quatro sectores no momento em 

que foi empregue, sendo que a sua utilidade é limitada se a emergência evoluir rapidamente (i.e., face 

a movimentos populacionais, contextos de conflito).  

● O avaliador terá de ter consciência de que as suas próprias percepções e expectativas são subjectivas e 

têm impacto na forma como relata e interpreta as suas observações. 

 

Ferramenta de Observação Directa em situação de emergência  

 

1. QUESTÕES GERAIS   

1. Tipo de crise  
 
 

5. Localização (incluindo 
aldeia/comunidade) 
 
 

 

2. Data de início  
da crise 
 

 
 
 

6. Coordenadas GPS 
 
 
 

 

3. Nome do 
observador 

 
 
 

7. Dimensão da 
população 
 
 

 

4. Data da observação  
 
 

8. Tipo de população 
(p. ex. urbana, 
periurbana, rural, campo 
de deslocados internos) 
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2. SECTORES 

ASH  
– desenhe um círculo 
à volta do nível de 
acesso a água 
potável. 

Bastante água 
potável/ 
Óptimo 
acesso a água 
potável 

Alguma água 
potável/ 
Acesso limitado a 
água potável 

Não há água 
potável/ 
Sem acesso a 
água potável 

Alimentos  
– desenhe um círculo 
à volta do nível de 
disponibilidade de 
alimentos. 

Acesso a 
alimentos/ 
Consumo 
normal de 
alimentos 

Algum acesso a 
alimentos/ 
As pessoas limitam 
o consumo de 
alimentos por 
medo de que os 
alimentos acabem 

Sem acesso a 
alimentos/ 
As pessoas 
limitam o 
consumo de 
alimentos 

Abrigo  
– desenhe um círculo 
à volta do nível de 
danos sofridos pelos 
edifícios. 

Não foram 
sofridos danos 

Danos parciais Danos graves/ 
Destruição 
total 

Mercados  
– desenhe um círculo 
à volta do nível de 
presença de 
mercados/ 
comerciantes.  

O mercado 
está 
totalmente 
funcional/ 
Totalmente 
abastecido 
com provisões 

O mercado está 
parcialmente 
funcional/Parcialm
ente abastecido 
com provisões 

O mercado não 
está 
operacional/ 
As provisões 
estão a acabar 

 

3. OBSERVAÇÕES ADICIONAIS  

Observações adicionais (segurança, população vulnerável, comunicação, desafios, acesso, riscos subjacentes, etc.): 
 
 
 

A comunidade recebeu algum apoio ou assistência de outros grupos ou organizações? 
 
 
 
 
 

Quais observa serem as TRÊS principais prioridades? 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


