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INFORMAÇÃO PESSOAL

PAÍS: NOME: ORGANIZAÇÃO:

URT: IDADE: CARGO:

SECTOR: SEXO: ANOS DE EXPERIÊNCIA DE TRABALHO NA URT:

DATA: NACIONALIDADE: CORREIO ELECTRÓNICO:
 (dd/mm/aaaa)

QUESTÕES PRELIMINARES SOBRE CATÁSTROFES NATURAIS E CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
PQ.1 Quão graves são estas catástrofes naturais na sua região?
(Seleccione uma resposta de 1 a 5. Seleccione NA/NS se não souber ou se não se aplica à sua região)

Não gr
ave

s d
e to

do

M
inim

amente
 gr

ave
s

Algu
ma gr

av
idade

M
uito

 gra
ve

Extr
emamente

 gr
ave

Náo
 aplic

áve
l/

Não
 se

i

NA/NS1 2 3 4 5

1. Ciclone

2. Seca

3. Sismo

4. Epidemia

5. Cheias

6. Infestação de insectos

7. Deslizamento de terras

8. Tornado

9. Tsunami

10. Vulcão

11. Incêndio

12. Outros? Especifique : 

NA/NS

initiator:druegenberg@daraint.org;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:a6e41716a6e5bf4fbe908407aefc6dbc
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PQ.2 Como é que as condições climáticas se alteraram na sua região nos últimos 10 anos?

(Seleccione uma resposta de 1 a 5. Seleccione NA/NS se não se aplica à sua região ou se não souber)

Não
 se

 alte
ra

ra
m

Alte
ra

ra
m-se

 m
inim

amente

algu
ma alte

ra
çã

o

Alte
ra

çã
o a um alto

 níve
l

Alera
çã

o extr
ema

NA/NS*41    2 3 5

1. Nas temperaturas médias

2. Alteração no ciclo das chuvas

3. Temperaturas extremas

4. Intensidade de seca

5. Intensidade de ciclones tropicais

6. Recorrência de seca

7. Recorrência de ciclones tropicais

8. Outros? Especifique : 

*NOTA: Nas paginas seguintes, NA/NS corresponderá sempre a "Não aplicável ou a Não Sei"

NA/NS*4
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FACTOR DE RISCO 1: MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
D1.1.1 Quão graves são estas questões ambientais na sua região?
(Seleccione uma resposta de 1 a 5) D1.1.2 Quais as desafios ambientais que estão a ser tratadas? 

(Sim, Não ou NA/NS)Não
 sã

o gr
av

es d
e to

do

M
inim

amente
 gr

ave
s

Algu
ma gr

av
idad

e

M
uito

 gr
ave

Extr
emamente

 gr
av

e

        D1.1.3 Se sim, de que forma? (Resposta ŀōŜǊǘŀ)(Sim, Não ou NA/NS)

1 2 3 4 5 NA/NS

1. Poluição do ar

2. Erosão costeira

3. Desflorestação

4. Desertificação

5. Erosão dos solos

6. Contaminação das águas

7. Escassez de água

8. Outros? Especifique: 

D1.1.4 Quais as medidas principais que as famílias e comunidades tomam para fazer frente a as questões? (Resposta ŀōŜǊǘŀ)
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D1.2.1 Quais as catástrofe naturais que estão D1.2.2 Que tipo D1.2.3 Quais são as D.1.2.4 Eficácia das intervenções

a ser tratadas? de intervenção? agências que vos apoiam?

(Insira que tipo de 
intervenção/plano/regulamento, ex: Mangue, 

reflorestação. Pode referir até dois tipos 
diferentes de intervenção)

(Governo nacional, 
governo local, 
organizações 

internacionais, 
organizações 

comunitárias ou NA/NS)

(Sim, 
Não ou 
NA/NS) Nenhuma efic

ácia

Efic
ácia

 m
ínim

a

Algu
ma efic

ácia

M
uito

 efic
az

Extr
emamente

 efic
az

(Insira que tipo de 
intervenção/plano/regulamento, ex: Mangue, 

reflorestação. Pode referir até dois tipos 
diferentes de intervenção)

1 2 3 4 5 NA/NS

1. Poluição do ar

2.  Erosão costeira

3. Desflorestação

4. Desertificação

5. Erosão dos solos

6. Contaminação das águas

7. Escassez de água

8. Outros? Especifique:

D1.2.5 Porque são, as intervençoes acima mencionadas, tão eficazes/ineficazes?
(resposta ŀōŜǊǘŀ. Ex: Fundos suficientes/insufcientes, capacidade técnica suficiente/insuficiente, totalmente/não totalmente implementado, inclui/exclui os mais vulneráveis)

(Governo nacional, 
governo local, 
organizações 

internacionais, 
organizações 

comunitárias ou NA/NS)
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FACTOR DE RISCO 2: CONDIÇõES SÓCIO-ECONÓMICAS
D2.1.1 Quão graves são estas questões socioeconómicas na sua região? D2.1.2 Estes aspectos socioeconómicos aumentaram a vulnerabilidade 
(Seleccione uma resposta de 1 a 5) destes povos ás catástrofes naturais? 

(Sim, Não ou NA/NS)Não
 sã

o gr
av

es d
e to

do

M
inim

amente
 gr

ave
s

Algu
ma gr

av
idad

e

M
uito

 gr
ave

Extr
emamente

 gr
av

e

        D2.1.3 Se sim, de que forma? (Resposta ŀōŜǊǘŀ)(Sim, Não ou NA/NS)

1 2 3 4 5 NA/NS

1. Escassez alimentar

2. Desigualdade de 
géneros/sexos

3. Migração populacional
 interna

4. Acesso limitado
à educação/escolas

5. Acesso limitado aos
serviços de saúde

6. Acesso limitado às terras

7. Baixo nível alfabetização
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D2.1.1 Cont. Não sã
o gr

ave
s d

e 

to
do

M
inim

amente
 

gr
ave

s

Algu
ma gr

av
idade

M
uito

 gra
ve

Extr
emamente

 

gr
ave

        D2.1.3 Se sim, de que forma? (Resposta ŀōŜǊǘŀ)
D2.1.2 Cont.                    

(Sim, Não ou NA/NS)
1 2 3 4 5 NA/NS

8. Emigração

9. Baixo nível de saúde
(malnutrição, baixa 
esperaça de vida)

10. Pobreza (salários 
baixos)

11. Prevalência de 
HIV/SIDA

12. Prevalência de 
doenças infecto-contagiosas
(cólera, malária, etc.)

13. Exlusão  socioeconómica 
das minorias

14. Desemprego

15. Outros? Especifique:

D2.1.4. Quais as medidas principais que as famílias e comunidades tomam para fazer frente a as questões? (Resposta ŀōŜǊǘŀ)
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D2.2.1 Quais estas questões socioeconómicas D2.2.2 Que tipo D2.2.3 Quais são as agências D2.2.4 Eficácia das intervenções
que estão a ser tratadas?  de intervenção?  que vos apoiam?

(Insira que tipo de intervenção/plano/regulamento, 
ex: medidas de segurança para os mais vulneráveis 
– internamente deslocados, microcrédito nas zonas 
de alto risco, seguros para catástrofes, etc. (Pode 

referir até dois tipos diferentes de intervenção)

(Governo nacional, 
Governo local, 
Organizações 

internacionais, 
Organizações 

comunitárias ou NA/NS)

(Sim, 
Não ou 
NA/NS) Nenhuma efic

ácia

Efic
ácia

 m
ínim

a

Algu
ma efic

ácia

M
uito

 efic
az

Extr
emamente

 efic
az

(Insira que tipo de intervenção/plano/regulamento, 
ex: medidas de segurança para os mais vulneráveis 
– internamente deslocados, microcrédito nas zonas 
de alto risco, seguros para catástrofes, etc. (Pode 

referir até dois tipos diferentes de intervenção)

(Governo nacional, 
Governo local, 
Organizações 

internacionais, 
Organizações 

comunitárias ou NA/NS) 1 2 3 4 5 NA/NS

1. Escassez alimentar

2. Desigualdade de 
géneros/sexos

3. Migração populacional 
interna

4. Acesso limitado 
à educação/escolas

5. Acesso limitado 
aos serviços de saúde

6. Acesso limitado às terras 

7. Baixo nível alfabetização

8. Emigração

9. Baixo nível de saúde 
(malnutrição, baixa esperança de vida)

10. Pobreza (salários baixos)

(Governo nacional, 
Governo local, 
Organizações 

internacionais, 
Organizações 

comunitárias ou NA/NS)
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D2.2.1  Cont D2.2.2 Cont. D2.2.3 Cont. D2.2.4 Cont.

(Insira que tipo de intervenção/plano/regulamento, 
ex: medidas de segurança para os mais vulneráveis 
– internamente deslocados, microcrédito nas zonas 
de alto risco, seguros para catástrofes, etc. (Pode 

referir até dois tipos diferentes de intervenção)

(Governo nacional, 
Governo local, 
Organizações 

internacionais, 
Organizações comunitárias 

ou NA/NS)

(Sim, Não 
ou 

NA/NS) Nenhuma efic
ácia

Efic
ácia

 m
ínim

a

Algu
ma efic

ácia

M
uito

 efic
az

Extr
emamente

 efic
az

(Insira que tipo de intervenção/plano/regulamento, 
ex: medidas de segurança para os mais vulneráveis 
– internamente deslocados, microcrédito nas zonas 
de alto risco, seguros para catástrofes, etc. (Pode 

referir até dois tipos diferentes de intervenção)

(Governo nacional, 
Governo local, 
Organizações 

internacionais, 
Organizações comunitárias 

ou NA/NS) 1 2 3 4 5 NA/NS

11. Prevalência de HIV/SIDA

12. Prevalências de doenças 
infecto-contagiosas (cólera, etc.) 

13. Exlusão 
socioeconómica das minorias

14. Desemprego

15. Outros? Especifique:

D2.2.5 Porque são, as intervenções acima mencionadas, tão eficazes/ineficazes? 
(Resposta ŀōŜǊǘŀ. Ex: Fundos suficientes/insuficientes, capacidade técnica suficiente/insuficiente, totalmente/ não totalmente implementado, inclui/exclui os mais vulneráveis)

(Insira que tipo de intervenção/plano/regulamento, 
ex: medidas de segurança para os mais vulneráveis 
– internamente deslocados, microcrédito nas zonas 
de alto risco, seguros para catástrofes, etc. (Pode 

referir até dois tipos diferentes de intervenção)

(Governo nacional, 
Governo local, 
Organizações 

internacionais, 
Organizações comunitárias 

ou NA/NS)
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FACTOR DE RISCO 3: USO DAS TERRAS E O MEIO AMBIENTE CONSTRUÍDO (REORGANIZAÇÃO TERROTORIAL)

D3.1R.0. Existe alguma zona rural com a qual é familiar? (Sim, Não ou NA/NS) (se “Não” ou NA/NS, passe para a questão

 número D3.1U.0, na página 11)

D3.1R.1 Se sim, quão graves são estas questões territoriais/físicas D3.1R.2 2 Estes aspectos territoriais/físicas aumentaram a vulnerabilidade 
destes povos ás catástrofes naturais?

(Sim, Não ou NA/NS)

(Seleccione 
uma resposta 
de 1 a 5)

Não sã
o gr

ave
s d

e to
do

M
inim

amente
 gr

ave
s

Algu
ma gr

av
idade

M
uito

 gra
ve

Extr
emamente

 gr
ave

        D3.1R.3 Se sim, de que forma? (Resposta ŀōŜǊǘŀ)
1 2 3 4 5 NA/NS

1. Infra-estruturas básicas 
(electricidade, água, etc.) 
em locais perigosos

2.Meios críticos/instalações
públicas críticas em locais 
perigosos (encostas íngremes, 
margens dos rios, etc.) 

3. Habitação em locais
 de perigo (encostas íngremes, 

margens dos rios, etc.)

4. Acesso limitado 
ao fornecimento de água

5. Condiões
 de sobrelotação

6. Infra-estruturas 
básicas de fraca construção
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D3.1R.1 Cont. Não
 sã

o gr
av

es d
e to

do

M
inim

amente
 gr

ave
s

Algu
ma gr

av
idad

e

M
uito

 gr
ave

Extr
emamente

 gr
av

e

        D3.1R.3  Se sim, de que forma? (Resposta ŀōŜǊǘŀ)
D3.1R.2  Cont.         

   (Sim, Não ou NA/NS)

1 2 3 4 5 NA/NS

7. Meios /Instalações 
públicos de fraca construção

8. Habitação de fraca
 construção/qualidade

9. Infra-estruturas de 
produção de fraca construção 

10. Escoamento de água
/tratamento de água fraco

11. Infra-estruturas 
de produção em locais 
perigosos (encostas íngremes, 
margens dos rios, etc.)

12. Outros? Especifique:

D3.1R.4 Quais as medidas principais que as famílias e comunidades tomam para fazer frente a as questões? (Resposta ŀōŜǊǘŀ)
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D3.1U.0. Existe alguma zona urbana com a qual é familiar? (Sim, Não ou NA/NS) (se “Não” ou NA/NS, passe para a questão número D3.2.1, na página 13)

D3.1U.1 Se sim, quão graves são estas questões territoriais/físicas D3.1U.2 Estes aspectos territoriais/físicas aumentaram a vulnerabilidade 
para as zonas urbanas na sua região? destes povos ás catástrofes naturais? 

(Sim, Não ou NA/NS)

(Seleccione 
uma resposta 
de 1 a 5)

Não
 sã

o gr
av

es d
e to

do

M
inim

amente
 gr

ave
s

Algu
ma gr

av
idad

e

M
uito

 gr
ave

Extr
emamente

 gr
av

e

        D3.1U.3 Se sim, de que forma? (Resposta ŀōŜǊǘŀ)(Sim, Não ou NA/NS)

1 2 3 4 5 NA/NS

1. Infra-estruturas básicas 

(electricidade, água, etc.) 

em locais perigosos

2. Meios críticos/ Instalações 
públicas críticas em locais 
(encostas íngremes, 
margens dos rios, etc.) 

3. Habitação em locais 
de perigo (encostas 
íngremes,  etc.)

4. Acesso limitado
 ao fornecimento de água

5. Condiões 
de sobrelotação

6. Infra-estruturas básicas
 de fraca construção
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D3.1U.1 Cont. Não
 sã

o gr
av

es d
e to

do

M
inim

amente
 gr

ave
s

Algu
ma gr

av
idad

e

M
uito

 gr
ave

Extr
emamente

 gr
av

e

        D3.1U.3 Se sim, de que forma? (Resposta ŀōŜǊǘŀ)
D3.1U.2   Cont.       

 (Sim, Não ou NA/NS)

1 2 3 4 5 NA/NS

7. Meios /Instalações 
públicos de fraca construção

8. Habitação de fraca
 construção/qualidade

9. Infra-estruturas
 de produção de fraca 
construção 

10. Escoamento de água
/tratamento de água fraco

11. Infra-estruturas 
de produção em locais
perigosos (encostas íngremes, 

margens dos rios, etc.)

12. Outros? Especifique:

D3.1U.4. Quais as medidas principais que as famílias e comunidades tomam para fazer frente a as questões? (Resposta ŀōŜǊǘŀ)
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D3.2.1 Quais estas questões D3.2.2 Que tipo D3.2.3 Quais são as agências D3.2.4 Eficácia das intervenções
territoriais/físicas que estão a ser tratadas? de intervenção? que vos apoiam? 

(Insira que tipo de intervenção/plano/regulamento, 
ex: Aplicação das regras de construção, políticas de 
organização territorial, seguros de construção,  etc. 

(Pode referir até dois tipos diferentes de 
intervenção) 

(Governo nacional, Governo 
local, Organizações 

internacionais, 
Organizações comunitárias 

ou NA/NS)

(Sim, Não 
ou 

NA/NS) Nenhuma efic
ácia

Efic
ácia

 m
ínim

a

Algu
ma efic

ácia

M
uito

 efic
az

Extr
emamente

 

efic
az

(Insira que tipo de intervenção/plano/regulamento, 
ex: Aplicação das regras de construção, políticas de 
organização territorial, seguros de construção,  etc. 

(Pode referir até dois tipos diferentes de 
intervenção) 

(Governo nacional, Governo 
local, Organizações 

internacionais, 
Organizações comunitárias 

ou NA/NS) 1 2 3 4 5 NA/NS

1. Infra-estruturas básicas 
 (electricidade, água, etc.) em locais 

perigosos

2. Meios críticos/Instalações 
públicas críticas em locais perigosos 

(encostas íngremes, margens dos rios, etc.)

3. Habitação em locais de
perigo (encostas íngremes, etc.)

4. Acesso limitado 

ao fornecimento de água

5. Condiões de sobrelotação

6. Infra-estruturas básicas 
de fraca construção

7. Meios /Instalações 
públicos de fraca construção

8. Habitação de fraca 
construção/qualidade

9. Infra-estruturas  
de produção de fraca construção

(Insira que tipo de intervenção/plano/regulamento, 
ex: Aplicação das regras de construção, políticas de 
organização territorial, seguros de construção,  etc. 

(Pode referir até dois tipos diferentes de 
intervenção) 

(Governo nacional, Governo 
local, Organizações 

internacionais, 
Organizações comunitárias 

ou NA/NS)
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D3.2.1 Cont. D3.2.2 Cont. D3.2.3 Cont. D3.2.4 Cont.

(Insira que tipo de 
intervenção/plano/regulamento, ex: Aplicação 

das regras de construção, políticas de 
organização territorial, seguros de construção,  

etc. (Pode referir até dois tipos diferentes de 
intervenção) 

(Governo nacional, 
Governo local, 
Organizações 

internacionais, 
Organizações 

comunitárias ou NA/NS)

(Sim, 
Não ou 
NA/NS) Nenhuma efic

ácia

Efic
ácia

 m
ínim

a

Algu
ma efic

ácia

M
uito

 efic
az

Extr
emamente

 efic
az

(Insira que tipo de 
intervenção/plano/regulamento, ex: Aplicação 

das regras de construção, políticas de 
organização territorial, seguros de construção,  

etc. (Pode referir até dois tipos diferentes de 
intervenção) 

(Governo nacional, 
Governo local, 
Organizações 

internacionais, 
Organizações 

comunitárias ou NA/NS) 1 2 3 4 5 NA/NS

10. Escoamento de água 
/ tratamento de água fraco

11. Infra-estruturas de 
produção em locais perigosos 
(encostas íngremes, etc.) 

12. Outros? Especifique:

D3.2.5 Porque são, as intervenções acima mencionadas, tão eficazes/ineficazes? 
 (Resposta aberta. Ex: Fundos suficientes/insuficientes, capacidade técnica suficiente/insuficiente, totalmente/ não totalmente implementado, inclui/exclui os mais vulneráveis)

etc. (Pode referir até dois tipos diferentes de 
intervenção) 

(Governo nacional, 
Governo local, 
Organizações 

internacionais, 
Organizações 

comunitárias ou NA/NS)
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FACTOR DE RISCO 4: GOVERNAÇÃO
D4.1.1 Quão graves são estes assuntos de governação na sua região? D4.1.2 Estes aspectos de governação aumentaram a vulnerabilidade
(Seleccione uma resposta de 1 a 5)  destes povos ás catástrofes naturais? (Sim, Não ou NA/NS)

 (Sim, Não ou NA/NS)Não
 sã

o gr
av

es d
e to

do

M
inim

amente
 gr

ave
s

Algu
ma gr

av
idad

e

M
uito

 gr
ave

Extr
emamente

 gr
av

e

        D4.1.3 Se sim, de que forma? (Resposta aberta) (Sim, Não ou NA/NS)

1 2 3 4 5 NA/NS

1. Centarlização de tomadas 
de decisões

2.Conflictos 
 (armados, localizados, etc.)

3. Corrupção 

4. Exclusão de grupos 

particulares  (minorias, 
grupos étnicos, clãs, etc.) 
do processo de tomadas de decisões 

5. Exclusão das mulheres 
do processo de tomadas de decisões 

6. Burocracia ineficaz

7.Ausência de participação 
da sociedade civil na tomada de decisões
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D4.1.1 Cont. Não
 sã

o gr
av

es d
e to

do

M
inim

amente
 gr

ave
s

Algu
ma gr

av
idad

e

M
uito

 gr
ave

Extr
emamente

 gr
av

e

        D4.1.3 Se sim, de que forma? (Resposta aberta)
D4.1.2 Cont.             

  (Sim, Não ou NA/NS)

1 2 3 4 5 NA/NS

8. Falta de capacidade 
humana

9. Falta de
 coordenação intergovernamental

10.  Desresponsabilização

11. Capacidade financeira 
limitada 

12. Censura dos Média 

13. Não cumprimento 
da lei

14. Outros? Especifique:

D4.1.4 Quais as medidas principais que as famílias e comunidades tomam para fazer frente a as questões? (Resposta aberta)
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D4.2.1 Quais estas questões de governação  D4.2.2 Que tipo  D4.2.3 Quais são as agências D4.2.4 Eficácia das intervenções
que estão a ser tratadas? de intervenção? que vos apoiam? 

(Governo nacional, 
Governo local, 
Organizações 

internacionais, 
Organizações comunitárias 

ou NA/NS)

 (Insira que tipo de intervenção/plano/regulamento, 
ex: Programa de capacidade de construção a nível 

governamental, etc. Pode referir até dois tipos 
diferentes de intervenção) 

(Sim, Não 
ou 

NA/NS) Nenhuma efic
ácia

Efic
ácia

 m
ínim

a

Algu
ma efic

ácia

M
uito

 efic
az

Extr
emamente

 efic
az

(Governo nacional, 
Governo local, 
Organizações 

internacionais, 
Organizações comunitárias 

ou NA/NS)

 (Insira que tipo de intervenção/plano/regulamento, 
ex: Programa de capacidade de construção a nível 

governamental, etc. Pode referir até dois tipos 
diferentes de intervenção) 

1 2 3 4 5 NA/NS

1. Centarlização de tomadas
 de decisões

2. Conflictos 
(armas, localizados, etc.)

3. Corrupção

4. Exclusão de grupos 

particulares  (minorias, clãs, etc.) 

do processo de tomadas de decisões 

5. Exclusão das mulheres 

do processo de tomadas de decisões

6. Burocracia ineficaz

7. Ausência de participação da
 sociedade civil na tomada de decisões

8. Falta de capacidade
 humana

9. Falta de coordenação 
intergovernamental

10. Desresponsabilização
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D4.2.1 Cont. D4.2.2 Cont. D4.2.3 Cont. D4.2.4 Cont.
 (Insira que tipo de 

intervenção/plano/regulamento, ex: Programa 
de capacidade de construção a nível 

governamental, etc. (Pode referir até dois 
tipos diferentes de intervenção) 

(Governo nacional, 
Governo local, 
Organizações 

internacionais, 
Organizações 

comunitárias ou NA/NS)

(Sim, 
Não ou 
NA/NS) Nenhuma efic

ácia

Efic
ácia

 m
ínim

a

Algu
ma efic

ácia

M
uito

 efic
az

Extr
emamente

 efic
az (Insira que tipo de 

intervenção/plano/regulamento, ex: Programa 
de capacidade de construção a nível 

governamental, etc. (Pode referir até dois 
tipos diferentes de intervenção) 

(Governo nacional, 
Governo local, 
Organizações 

internacionais, 
Organizações 

comunitárias ou NA/NS) 1 2 3 4 5 NA/NS

11. Capacidade financeira
 limitada

12. Censura dos Média

13. Não cumprimento
 da lei

14. Outros? Especifique:

D4.2.5 Porque são, as intervenções acima mencionadas, tão eficazes/ineficazes? 
(Resposta aberta. Ex: Fundos suficientes/insuficientes, capacidade técnica suficiente/insuficiente, totalmente/ não totalmente implementado, inclui/exclui os mais vulneráveis)
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