Development Workshop
Unidade de Pesquisa
Diagnóstico – “LIRA 2030”
Inquérito aos Agregados Familiares

Número Inquiridor: _____ (based on first letter of firstname and surname and 001)
Inquiridor: Este inquérito serve para recolher dados para informar a realização dos Objectivos de
Desenvolvimento Sustentavel. Gostaria de falar com um adulto do seu agregado familiar, está presente?
Ao encontrar-se com o adulto volte a apresentar-se.
Inquiridor: Este inquérito serve para recolher dados para contribuir à realização dos Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável. Os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável representam um compromisso
global com o desenvolvimento social, económico e ambiental. O Governo de Angola como membro das
Nações Unidas comprometeu-se a realizar estes objectivos até o ano 2030. Estamos a trabalhar com o
Governo para recolher os dados necessários para avaliar o progresso em realizar estes objectivos.
Todas as suas respostas são confidenciais e a sua participação é completamente voluntária. Não estamos
interessados em saber apenas do seu agregado familiar individual, mas em juntar dados sobre todos os
agregados familiares que participarão neste inquérito. O seu agregado familiar não foi selecionado, faz parte
de uma amostra de casas neste bairro e outros que foram selecionadas de forma aleatória. Não divulgaremos
dados individuais sobre si ou a sua família.
O inquérito vai levar cerca de uma hora, não há multa por não participar. Quer continuar?
A pessoa deve responder positivamente. Se a pessoa disser não, anote isto e retire-se.
Informação Geográfica deve ser preenchida antes da entrevista começar
Habitação/ Moradia do Inquirido
Hora de início da entrevista: ____________
Latitude: ______________________________

Longitude: ______________________________

Cidade: _________________________________________ Código: ______________________________

Município: _______________________________________ Código: ______________________________
Comuna: ________________________________________ Código: ______________________________
Bairro: __________________________________________ Código: ______________________________
Inquiridor: Quantas casas tentou antes de encontrar um inquirido? _________
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Pergunta
ID
Section A
1.

Pergunta

Resposta

Características do Inquirido
Alguma vez já ouviu falar dos
Objectivos de Desenvolvimento
Sustentavel?

2a.

INQUERIDOR: O inquirido é
portador (a) de deficiência?

2b.

Tipo de deficiência

3.

Género

4.

Natural de

5.
6.

Idade
Estado civil

7.

Número de filhos

(1) Sim
(2) Nao

(1) Sim
(2) Não
(insere manualmente)
(1) Masculino
(2) Feminino
(1) Luanda
(2) Bengo
(3) Kwanza Norte
(4) Kwanza Sul
(5) Malanje
(6) Zaire
(7) Uíge
(8) Cabinda
(9) Benguela
(10) Huambo
(11) Huíla
(12) Lunda Norte
(13) Lunda Sul
(14) Bié
(15) Moxico
(16) Kuando Kubango
(17) Kunene
(18) Namibe
(Insere número)
(1) Solteiro
(2) Casado
(3) União de facto/maritalmente
(4) Divorciado
(5) Viúvo
(Insere número)
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8.

Nível académico

9.

Se for casado, qual é o nível
académico do seu esposo/sua
esposa?

10.

Qual é a sua língua materna?

11.

Tem um emprego fixo/onde é que
trabalha?

12.

Tem um negócio em casa? (tipo de
negocio)

13.

Quanto é que acha que ganha
mensalmente com este negócio?
Juntando todas as suas fontes de
rendimento, qual o seu rendimento
médio mensal?

14.

Section B
15.
16a.
16b.
17.

Características de habitação
Desde quando vives neste bairro ou
casa?
Onde vivia antes de se mudar para
esta casa?

Quantas pessoas vivem nesta casa?

(1) Nunca estudou
(2) 1ª/4ª classe
(3) 5ª/8ª classe
(4) 9a / 13 a classe
(5) Superior
(1) Nunca estudou
(2) 1ª/4ª classe
(3) 5ª/8ª classe
(4) 9a / 13 a classe
(5) Superior
(6) N/A
(1) Português
(2) Umbundo
(3) Kikongo
(4) Kimbundo
(5) Chokwe
(6) Outro_________ (Especificar)
(1) No sector privado
(2) Na função pública (incl. ensino, saúde pública)
(3) Uma empresa estatal (Sonangol, etc)
(4) Por conta própria
(5) Desempregado
(6) Aposentado
(1) Sim___________(Especificar)
(2) Não
(Insere valor em Kz)
(1) Menos de 5.000 Kz por mês
(2) De 5.000Kz a 10.000Kz por mês
(3) De 10.000kz a 20.000Kz por mês
(4) De 20.000Kz a 40.000Kz por mês
(5) De 40.000Kz a 60.000Kz por mês
(6) Mais de 60.000Kz por mês
(Insere mês e ano)
(1) Outro país (especifique)
(2) Outra província
(3) Se na província de Luanda insere
município/bairro
(4) Nunca mudou
(Insere número)
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18a.

Você faz manutenção da sua
residência?

18b.

Se “SIM” como:

(Insere manualmente)

19.

A construção é feita de material
local?

(1) Sim
(2) Não
(3) Uma parte dela

20

Como teve acesso a esta casa ou
apartamento?

21.

22.

23
24.
25a.
25b.

(1) Sim
(2) Nao

(1) Auto-construção
(2) Compra
(3) Renda resolúvel
(4) Aluguer
(5) Pelo empregador
(6) Herança
(7) Cedência do estado
(8) Outro (Especificar): _________________
INQUIRIDOR: se a resposta à pergunta 18 for “AUTO-CONSTRUÇÃO”, segue com as
seguintes perguntas.
Como teve acesso a este terreno?
(1) Ocupação sem autorização
(2) Autorização de autoridade local
(3) Autorização de membro de família/amigo
(4) Herança
(5) Compra do terreno
(6) Compra casa
(7) Cedência do estado
(8) Outro (Especificar): __________________
Como construiu esta casa?
(1) Auto-construção/família/amigos
(2) Contratação de mão-de-obra do bairro
(3) Contratação de empreiteiro ou empresa
(4) Outro (Especificar)___________________
A casa foi construída de uma só vez
(1) Uma só vez
ou por fases?
(2) Por fases
Quanto tempo levou para construir
a casa? (junte todas as fases de
construção)
A casa tem anexos?
Se a resposta à pergunta 20f for
“SIM”:

Número de meses_____________
(1) Sim
(2) Não
(1) Ligado à casa
(2) Não ligado à casa
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26a.
26b.
Section D
27.
28.
29.

30a.
30b.

Tem quartos ainda nao acabados?

(1) Sim
(2) Não
Se “SIM”, quantos?
(Insere número)
INQUIRIDOR: Se a resposta à pergunta 20 for “COMPRA”, “ALUGUER” ou “HERANÇA”,
segue com as seguintes perguntas.
Se teve acesso a esta casa ou
(1) Era novo quando se mudou?
apartamento através de outra
(2) Já tinha sido ocupado anteriormente?
modalidade o mesmo:
Quando é que esta casa ou
(Mês e ano)
apartamento foi construido?
Como soube desta casa? Através
(1) Jornal
de:
(2) Radio
(3) Internet
(4) Intermediário (agente informal)
(5) Família ou amigo
(6) Governo
(7) Empregador sector privado
(8) Empregador função pública
(9) Agência imobiliária (corrector)
(10) Outro (Especificar) ______________________
A casa tem anexos?
(1) Sim
(2) Não
Se a resposta à pergunta 21d for
(1) Ligado à casa
“SIM”:
(2) Não ligado à casa

31

Tem algum documento que prova os
seus direitos de ocupação?
(Descreve depois enquadra-se)

Section C

Poverty Score Card

(1)
(2)
(3)
(4)

Recebi uma declaração
O acordo foi verbal
O acordo foi testemunhado por terceiros
O acordo foi testemunhado por membros do
governo
(5) Contrato de compra e venda
(6) Contrato promessa
(7) Recibo (multas, água, luz)
(8) Título de ocupação precária
(9) Licença de arrematação
(10) Direito de Superfície
(11) Registro Predial
(12) Não tenho nenhum documento
(13) Outro (Especificar)
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32

O chão da habitação é de ……. ?

33

O material de construção da casa é
..?

34

Que tipo de combustível utiliza
para cozinhar?

35

No agregado familiar tem uma
ventoinha?
No agregado familiar tem um
telefone?

(1) Madeira ou taco
(2) Mármore
(3) Granulite
(4) Cimento
(5) Tijolo
(6) Adobe
(7) Terra batida
(8) Outros (Especificar): _____________
(1) Tijolos
(2) Blocos
(3) Adobes
(4) Pau-a-pique
(5) Capim
(6) Outro (Especificar): _____________
(1) Electricidade
(2) Gás
(3) Petróleo
(4) Carvão
(5) Lenha
(6) Bosta animal
(7) Restos de cultivo de agric.
(8) Outros
(9) Não cozinha
(1) Sim
(2) Não
(1) Sim (fixo ou móvel?)
(2) Não

36b.

Se “SIM” quem tem?

(insere manualmente)

37.

No agregado familiar tem um
rádio?
No agregado familiar tem um
televisor?
No agregado familiar, tem um
computador?
Se “SIM” quem tem?

(1) Sim
(2) Não
(1) Sim
(2) Não
(1) Sim
(2) Não
(insere manualmente)

40ª.

No agregado familiar, tem acesso à
internet?

(1) Sim
(2) Não

40b.

Se “SIM” quem tem?

(insere manualmente)

36a.

38.
39a.
39b.
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41a.

No agregado familiar tem uma
bicicleta?

(1) Sim
(2) Não

41b.

Se “SIM” quem tem?

(insere manualmente)

42a.

No agregado familiar tem uma
motorizada?

(1) Sim
(2) Não

42b.

Se “SIM” quem tem?

(insere manualmente)

43a.

No agregado familiar, tem um
automóvel?

(1) Sim
(2) Não

43b.

Se “SIM” quem tem?

(insere manualmente)

44.

Quando foi última vez que um
membro do agregado familiar leu
um jornal?

Section D

AMBIENTE

45a.
45b.

46.

(1)
(2)
(3)
(4)

Hoje ou ontem
Durante os últimos 7 dias
Durante o último mês
Durante o último ano

O seu bairro possui espaços públicos
de lazer?

(1) Sim
(2) Nao

Se “SIM” com que frequência utiliza
esses espaços?

(1) Nunca
(2) Às vezes
(3) Muitas vezes
(4) Sempre

Quais os principais problemas
ambientais no seu Bairro?

(1)
(2)
(3)
(4)

Enchente
Inundações
Deslizamento de terra
Outros______(especificar)
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47a.

47b.

48ª.

Qual seu grau de satisfação em
relação aos ambientes
arborizados/espaços verdes do seu
bairro?
Porquê?

(1) Satisfeito
(2) Um pouco satisfeito
(3) Um pouco insatisfeito
(4) Muito insatisfeito
(Insere manualmente)

Tem ocorrido actividades e/ou
palestras relacionados as Mudanças
climática e protecção Ambiental?

(1) Sim
(2) Não

48b.

Se “SIM” quem tem facilitado essas
palestras?

(insere manualmente)

Section E

Serviço Básicos (Agua e Saneamento)

49

Actualmente, qual é a fonte
princial de abastecimento de água
do seu agregado?

(1) Torneira na residência ligada à rede
(2) Torneira do prédio ou vizinho
(3) Tanque do vizinho
(4) Chafariz público
(5) Furo com bomba
(6) Cacimba protegida
(7) Cacimba desprotegida
(8) Nascent protegida
(9) Nascent desprotegida
(10) Agua da chuva; chimpacas
(11) Charco; rio; riacho
(12) Caminchão de agua
(13) Agua mineral em garafa
(14) Outro (especifique)

50a.

Quanto é o gasto mensal da água?

(insere valores)

50b

Acha o preço justo?

(1) Sim
(2) Nao
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51.

52.

53a.

Qual é a distancia da casa para a
fonte principal de água?

(insere manualmente)

Como é a qualidade da água da
fonte principal?

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pessima
Mediocre
Suficiente
Boa
Excelente

A água que os membros do
agregado usam é tratada?

(1) Sim
(2) Nao

(1) Ferve
(2) Filtra
(3) Lixivia
(4) Certeza
(5) Pedra Uma
Outro___________ (especifica)

53b.

Se “SIM” qual é a forma que usam
para tratar?

54a.

Existe sistema de recolha de lixo
por empresas de estado?

(1) Sim
(2) Não

54b.

Se “SIM” com que frequência
fazem a recolha?

(1) Uma vez por semana
(2) Mais de uma vez por semana
(3) Irregularmente

54c.

Onde depositam o lixo?

(Inserir manualmente)

54d.

Como é feita a recolha de lixo no
teu bairro?

(Inserir manualmente)
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55.

Onde os membros do agregado
fazem habitualmente as suas
necessidades?

56.

Quais são os cuidados que têm
com a higiene das mãos?

Section F

(insere manualmente)

Transporte

57.

Quanto tempo leva para chegar de
casa ao serviço?

58.

Que tipo de transporte usa a maior
parte do tempo?

59.

(1) Para o sistema dos esgotos (pia, sanita)
(2) Com fossa séptica e poço roto
(3) Latrina seca ou com descarga manual
(4) Vala negra, aberta
(5) Poço roto somente
(6) Directamente no rio ou no lago
(7) Balde
(8) Capim, mato ou ar livre
Outro (especifique)

Qual é a distancia percorrido de
casa ate ao ponto principal de
transporte.

60a.

Sente se segura em usar os meios
de transporte sem ser
acompanhado (a)?

60b.

Se “NÃO” porque?

(1) Menos de 30 minutos
(2) Entre 30 e 60 minutos
(3) Entre 60 e 90 minutos
(4) Entre 90 e 120 minutos
(5) Entre 2 e 3 horas
(6) Mais que 3 horas
(7) Não aplicável
(insere manualmente)

(insere manualmente)

(1) Sim
(2) Nao
(insere manualmente)
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61.

Quanto gasta por dia em termos
de transporte?

62.

Os serviços de transporte que fazes
uso possuem lugares prioritários
para os deficientes e idosos?

Section G

Preocupação e entidades

63

O que é que lhe preocupa no seu
bairro? (pode marcar mais que
uma resposta):

64

64a

Quanto às questões que lhe
preocupam no seu bairro, já
contactou uma das seguintes
entidades?
Comissão de Moradores

64b

Autoridade tradicional

64c

Administrador local

64d

Deputado da Assembleia Nacional

(Insere valores)

(1) Sim
(2) Não
(3) Alguns

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Barulho
Lixo
Falta de serviços
Falta de transporte
Vizinhança
Baixa qualidade das casas
Criminalidade e Segurança
Outro (Especifique): _____________

(1) Nunca
(2) Uma vez
(3) Algumas vezes
(4) Muitas vezes
(-9) Recusa-se a responder
(1) Nunca
(2) Uma vez
(3) Algumas vezes
(4) Muitas vezes
(-9) Recusa-se a responder
(1) Nunca
(2) Uma vez
(3) Algumas vezes
(4) Muitas vezes
(-9) Recusa-se a responder
(1) Nunca
(2) Uma vez
(3) Algumas vezes
(4) Muitas vezes
(-9) Recusa-se a responder
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64e

Um oficial do governo

64f

Um oficial de um partido político

64g

A polícia

64h

Segurança privada

64i

Igreja

64j

Comunicação social (radio, jornal,
tv)

Section H
65a

Participação
Há uma comissão de moradores
que representa este bairro?

65b

Se “SIM”, você é:

66

Participa em outras organizações
ou grupos locais, tais como..

(1) Nunca
(2) Uma vez
(3) Algumas vezes
(4) Muitas vezes
(-9) Recusa-se a responder
(1) Nunca
(2) Uma vez
(3) Algumas vezes
(4) Muitas vezes
(-9) Recusa-se a responder
(1) Nunca
(2) Uma vez
(3) Algumas vezes
(4) Muitas vezes
(-9) Recusa-se a responder
(1) Nunca
(2) Uma vez
(3) Algumas vezes
(4) Muitas vezes
(-9) Recusa-se a responder
(1) Nunca
(2) Uma vez
(3) Algumas vezes
(4) Muitas vezes
(-9) Recusa-se a responder
(1) Nunca
(2) Uma vez
(3) Algumas vezes
(4) Muitas vezes
(-9) Recusa-se a responder
(1) Sim
(2) Não
(-8) Não sabe
(-9) Recusa-se a responder
(1) Um líder oficial
(2) Um membro activo
(3) Um membro não activo
(4) Não é membro
(-9) Recusa-se a responder
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66a

66b

Grupo da igreja que se encontra
fora de actividades de culto?

Associação voluntária

INQUIRIDOR: Leia o seguinte ao
inquirido: Chegámos ao fim do
inquérito. Muito obrigado pela sua
participação.

(1)
(2)
(3)
(4)

Um líder oficial
Um membro activo
Um membro não activo
Não é membro

(-9) Recusa-se a responder
(1) Um líder oficial
(2) Um membro activo
(3) Um membro não activo
(4) Não é membro
(-9) Recusa-se a responder
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