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SUBSÍDIOS GLOBAIS: RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 
DA COMUNIDADE 
Ao solicitar um Subsídio Global, use este formulário para reportar à Fundação Rotária as conclusões do seu 
levantamento sobre a comunidade em questão.   

 

Identificar os pontos fortes e fracos do local que planeja ajudar, assim como suas necessidades e recursos, 

é uma etapa essencial à elaboração de um projeto eficaz e sustentável. Para ver instruções e dicas 

relacionadas a este assunto, consulte a publicação  Ferramentas para Identificar as Necessidades da 

Comunidade. 

Este formulário visa ajudá-lo a reportar os resultados da sua avaliação, sendo exigido para Subsídios 

Globais que envolvam projetos humanitários ou equipes de formação profissional. Preencha um 

formulário por comunidade ou grupo beneficiado (por exemplo, escola, sistema de saúde ou vilarejo), 

usando informações atualizadas e específicas. Obs.: não é possível usar fundos de Subsídios Globais para 

cobrir o custo dessa análise (apenas Subsídios Distritais podem custear tal atividade).      

 

 

Comunidade ou instituição a ser beneficiada 

UPA – Unidade de Pronto Atendimento  (Emergency Care Unit) and all their patients 

 

 

 

Grupos da comunidade que receberiam um benefício claro, direto e imediato como resultado do projeto. 

It´s about 600 people by months  

 

 

Dados demográficos dos beneficiários (se for relevante ao projeto). 

This region has an approximate population of 50,000 people who can receive benefits. 

 

 

Quem fez a avaliação? (Assinale todas as alternativas que se aplicam.) 

☒ Parceiro local 

PORTUGUESE (PT) 
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☐ Parceiro internacional  

☒ Organização colaboradora 

☐ Universidade 

☒ Hospital  

☒ Governo local 

☐ Outro Clique aqui para digitar. 

 

Data da avaliação 

02/2019 

 

 

Que métodos foram utilizados? (Assinale todas as alternativas que se aplicam.) 

☐ Pesquisa 

☐ Reunião comunitária 

☐ Entrevista 

☐ Grupo focal 

☒ Inventário de recursos 

☒ Mapeamento da comunidade 

☒ Outro Clique aqui para digitar. 

 

Quem da comunidade participou da avaliação?  

Public health professionals from Marechal Cândido Rondon city. 

 

 

Enumere as necessidades identificadas que seu projeto poderia atender. 

1. Improve the health infrastructure of local communities 

2. Prevent physical disability resulting from illness or injury 

3. 

 

Enumere as necessidades identificadas que seu projeto não poderia atender. 

1. 

2. 



Subsídios Globais: Resultados da Avaliação da Comunidade (Setembro 2017) 3 

3. 

 

Liste os pontos fortes ou recursos da comunidade. 

1. Health professionals to operate the equipment; 

2. Suitable places for patient care; 

3. 

 

Considerando as necessidades e pontos fortes listados acima, explique como você definiu o principal 

objetivo do projeto. 

Public health professionals from Marechal Cândido Rondon city have presented a need for new Digital X-

ray equipment, because their current equipment is obsolete, and results in unconfident diagnoses due the 

low quality.  

In addition, it is difficult to find supplies for this old equipment, and it is not agile as the new ones. Its 

technological operation delays the diagnosis and also results in harmful consequences to the health of the 

patients and to the workers that operates it. 

Finally there is the aggravating fact that the current equipment is harmful to the technicians since its 

operation exposes them to the radiation that was not as well controlled as it is in the new equipment. 

 

 

 

Como as atividades propostas para o projeto alcançariam tal objetivo? 

A new equipment can be solve the problem and atend the entire poor population of the city and from the 

neighboring cities will benefit with the project, it´s about 300 to 600 people by months. 

 

 

Que desafios impediram que a comunidade alcançasse os objetivos propostos pelo projeto?    

The community can not afford new x-ray equipment because of its high cost. 

 

 

Como a comunidade está lidando com tais desafios atualmente? 

Many patients are currently not being treated (approximately 300 per month); 

For the patients who are attended by the current equipment we have the difficulty of the quality of the 

examination that can be harmful for the patient; 
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Por que as atividades do projeto são a melhor maneira de atender às necessidades da comunidade? 

new x-ray equipment can solve the problem because they are faster, produce much higher quality exams 

and have a lower operating cost 

 

 


