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Esta Avaliação de Necessidades Rápidas foi conduzida 
pelo ACNUR, UNFPA, UNICEF e PMA durante 8-9 de julho 
de 2020 em uma amostra de conveniência de domicílios 
IDP na área de Namialo. O objetivo é fornecer uma visão 
geral rápida sobre a situação e seguirá em exercícios de 
monitoramento mais detalhados e de maior cobertura no 
futuro.

As principais prioridades são calculadas a partir da 
classificação que os respondentes atribuem aos 
indicadores percebidos como um problema grave.

Em média, os respondentes relataram um número de 15 
indicadores setoriais de 28 nos quais consideraram a 
situação atual como grave.

O perfil demográfico da amostra de IDP pesquisada tentou 
corresponder ao perfil estimado da população afetada.

Para cada indicador, os respondentes foram solicitados a 
avaliar sua própria percepção sobre a situação atual.

*nota: É preocupante o que os problemas de SGBV serem relatados 
como graves por cerca de 25% dos entrevistados. Um monitoramento 
mais detalhado e específico sobre Proteção e SGBV deve seguir, já que 
uma avaliação multissetorial genérica como esta pode não capturar essas 
questões delicadas com os detalhes necessários, e também a falta de 
familiaridade do entrevistado com a organização / instituição que faz o 
avaliação pode ter um impacto nas respostas dadas
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