PSS Moçambique 2005
OIT/PNUD/Itália
Questionário do Agregado Familiar

ENTREVISTADOR: Se apresente Æ
Bom dia/Boa tarde. O meu nome é ... Trabalho para O Centro de Estudos de População da Universidade Eduardo
Mondlane Estamos fazendo uma pesquisa para a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o PNUD que são duas
organizações das Nações Unidas. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas. O objectivo é de ajudar o Governo a definir
as suas politicas e atender as necessidades de pessoas como você. Eu também espero que você ache as nossas
perguntas interessantes.

Desejo, de início, garantir-lhe que as suas respostas serão tratadas com absoluta e total confidencialidade;
ninguém vai saber o que você respondeu. Esta pesquisa está vinculada ao International Social Science code of
conduct,(Código Internacional de Conduta em Ciências Sociais) que protege a identidade do entrevistado.
Podemos portanto garantir que nem a sua identidade nem as suas respostas serão usadas para qualquer outro
objectivo. Estamos entrevistando centenas de outras pessoas, de modo que as suas respostas não serão
identificáveis.
Região: ____________

PSU________ Número do domicilio:___________

Hora do início da entrevista:_________________

Hora em que terminou:__________________

Identificação geográfica:
1. Província ________________________________
2 . Distrito _________________________________________
3. Posto Administrativo _________________________________________________________
4. Localidade/Bairro _____________________________________________________________
Área de residência:
1. Rural

2. Urbana

Nome do Chefe do Agregado Familiar ______________________________________________________________

Identificação doIinquiridor
Nome: _________________________________________________________________________
Número: ________________

Nome do supervisor_________________________________________________________________
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Parte A. Bloco do Agregado Familiar
Esta parte da entrevista é dirigida ao agregado familiar (A.F.) e o questionário recolhe informações socio-demográficas sobre os
membros do agregado familiar. A entrevista deve recolher informações sobre todos os membros do agregado familiar. Para ser
considerado como membro do agregado familiar, a pessoa tem que satisfazer os seguintes critérios:
1.

É membro do agregado familiar toda a pessoas, ligada ou não por laços de parentesco, que viva na mesma habitação e
compartilhe as despesas da casa e « coma da mesma panela ». Também devem ser consideradas os membros ausentes, mas
que pretendem voltar nos próximos 3 meses. A pessoa que se juntou a este agregado familiar durante o mês passado só
deve ser considerada membro se pretende permanecer neste agregado familiar.
2.
É membro deste agregado familiar quem participa das actividades domésticas: trabalhadores domésticos que comem e
dormem no agregado familiar são considerados membros do agregado familiar.
A pessoa a ser entrevistada como membro principal do agregado familiar, é o chefe do agregado familiar ou, na sua ausência, o
cônjuge ou a pessoa adulta que o substitua na sua ausência.
.
Preenchimento do Bloco do Agregado Familiar
As colunas A1, A2,...até A36 assim como HR1, HR2,...até HR6 devem conter informações sobre cada membro do agregado familiar.
Este quadro deve portanto ser usado para registrar os dados de todos os membros do agregado familiar, inclusive o membro
principal do agregado familiar. Ao registrar as respostas de uma pessoa, o entrevistador deve ter o cuidado de usar uma só linha do
quadro. Se o agregado familiar tiver mais de 10 pessoas, use o quadro de outra cópia do questionário e anexe-a ao quadro deste bloco.
A.4 Idade. Registre a idade da pessoa somente em número de anos completados. Para aquelas pessoas que conhecem a idade,
registar a idade no último aniversário. Assim, se algum membro do agregado familiar responder 27 anos e 10 meses,
registre somente 27. Não arredonde a idade para a idade superior. Haverá pessoas que não sabem sua idade. Neste caso,
acontecimentos históricos nacionais ou locais podem ajudar a estimar a idade.
A.5 Relação com o chefe do agregado familiar.
1. Chefe
2. Esposa/o
3. Filha/o
4. Pai/mãe
5. Irmã/irmão
6. Sobrinho/a
7. Neto/a
8. Enteado/a
9. Outros parentes
10. Criança adoptada
11. Trabalhadores domésticos/as
12. Outros não aparentados
A.11 Estado civil
1. Solteiro/a, nunca casou
2. Casado/a, com uma só mulher com certidão de casamento
3. União informal / morando juntos
5. Casado/a, com mais de uma mulher
6. Divorciado/a
7. Separado/a
8. Viúvo/a
A.13 Níveis de educação. Registre o código correspondente ao último nível concluído.
1. Nunca frequentou escola
2. Alfabetização
3. Primário EP1
4. Primário EP2
5. Secundário 1º Ciclo

2
PSS Moçambique questionário do domicílio

6. Secundário 2º Ciclo
7. Técnico Elementar
8. Técnico Básico
9. Técnico Médio
10. Curso de formação de Professores
11. Superior
12. Outro
13. Não sabe

A.20 Actividade principal.
1. Trabalhando por pagamento, lucro ou rendimento para a família – uma pessoa é considerada trabalhando por
pagamento, lucro ou rendimento para a família se ele/a, pelo menos durante a semana anterior à deste inquérito:
- tinha um emprego ou trabalhava por conta própria
- trabalhou para um membro da família ou trabalhou sem ser remunerado.
- contribuiu de forma significativa para o consumo alimentar da família ao fazer machamba, caçar,
pescar, juntar lenha, vender produtos, etc.
- trabalhou como empregado doméstico.
2. Desempregado e não procurou trabalho
3. Desempregado e procurou trabalho
4. Faz trabalhos domésticos, cuidou de crianças ou de parentes sem remuneração
5. Estuda a tempo integral em escola ou instituição de ensino superior
6. Estuda a tempo parcial em escola ou instituição de ensino superior
7. Está a fazer treinamento profissional
8. Inactivo devido à idade / reformado
9. Inactivo devido a doença / acidente / incapacitado
10. Outro
11. Não sabe
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PARTE A: BLOCO DO AGREGADO FAMILIAR
Este Bloco registra todos os detalhes dos membros do agregado familiar. Para ser considerado membro do agregado familiar a pessoa tem que satisfazer aos seguintes critérios:

É membro do agregado familiar toda a pessoa, ligada ou não por laços de parentesco, que viva na mesma habitação e compartilhe as despesas da casa e « coma da mesma panela ».
Também devem ser consideradas os membros ausentes, mas que pretendem voltar nos próximos 3 meses. A pessoa que se juntou a este agregado familiar durante o mês passado só deve
ser considerada membro se pretende permanecer neste agregado familiar. Nota: Nesta tabela, se existirem casos em que a questão não se aplica, escreva o código 999 (Não se aplica=999)
A1
Código da
pessoa

A2
Nome da pessoa
Indicar o nome de
todas as pessoas que
moram no agregado
familiar, começando
pelo chefe, seguido
do cônjuge e depois
os
adultos
e
terminando com as
crianças.
Verificar que todos
foram registrados,
inclusive os que,
momentaneamente,
estão ausentes mas
devem retornar nos
próximos 3 meses!

A3
Sexo

Género da
PESSOA em A1
1. Homem
2. Mulher

A4
Idade

Idade da
PESSOA
indicada em A1
no seu último
aniversário, em
anos
completados

A5
Relação com o
chefe do A.F.
Qual a relação de
parentesco da
PESSOA
indicada em A!
com o chefe do
agregado
familiar?

A6

A8

SE A PESSOA
INDICADA EM
A1 TEM MENOS
DE 18 ANOS DE
IDADE

Se o menor tem
pai vivo, a viver
noutro agregado
familiar, este
sustenta o filho/a
com dinheiro ou
bens?

Residência

Há quanto tempo
a PESSOA em
A1 faz parte
deste agregado
familiar, morando
habitualmente
nele?
(Registre em
número de anos
ou meses)

VEJA CÓDIGO
NO CARTÃO DE
CÓDIGOS

A7
Pai

7777 = Desde o
nascimento
8888 = Não sabe

A9

A10

Mãe

O pai mora neste
agregado
familiar?
SE SIM, registre
o número da linha
do pai e passe
para A9.
Se NÃO, registre
71 = outro
agregado familiar
72 = Falecido

1 = Dinheiro
2 = Bens
3 = Dinheiro e
bens
4 = Não
5 = Não sabe

A mãe da
PESSOA menor
de 18 anos
indicada em A1
mora no
agregado
familiar?
Se SIM, registre o
número da linha
da mãe e passe
para A11.

Se o menor tem
mãe viva, a viver
noutro agregado
familiar, esta
sustenta o filho/a
com dinheiro ou
bens?
1 = Dinheiro
2 = Bens
3 = Dinheiro e
bens
4 = Não
5 = Não sabe

Se NÃO, registre
71 = outro
agregado familiar
72 = Falecida

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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A1
Código
da
pessoa

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

Estado civil

Alfabetização

Educação

Língua
principal

Saúde

Qual o
estado civil
(da Pessoa
em A1, com
12 anos ou
mais)?

Sabe (a
PESSOA em
A1, com 10
ou mais
anos) ler em
alguma
língua?

Qual o nível
escolar mais
elevado
obtido pela
PESSOA em
A1, com 10
anos ou
mais?

A PESSOA
em A1 está
recebendo
tratamento
médico
regularmente
?

Qual é o
principal
problema de
saúde ou de
incapacidade
?

Quais foram
os problemas
de saúde
que a
PESSOA em
A1 teve nos
últimos 6
meses?

A PESSOA
em A1
consulta um
curandeiro
ou médico
tradicional
por motivos
de saúde ou
problemas de
relacionamen
to?

1 = Sim
2 = Não,
3 = Não sabe
VEJA
CÓDIGO NO
CARTÃO DE
CÓDIGOS

VEJA
CÓDIGO NO
CARTÃO DE
CÓDIGOS

Qual a língua
mais utilizada
pela
PESSOA em
A1?
1 =Português
2 =Macua
3 =Sena
4 =Ndau
5 =Changane
6 =Ronga
7 =Inglês
8 = Outra

A PESSOA
em A1 tem
algum
problema
sério de
saúde que a
impeça de ir
trabalhar ou
estudar?

1 = Sim
2 = Não
3 = Não sabe

1= SIM
Totalmente
incapaz de ir
trabalhar/est
udar
2= SIM
Parcialmente
incapaz de ir
trabalhar/
estudar
3= NÃO
Passe para
A20
4 = Não sabe

01 =
Incapacitado
fisicamente
02 = TB
03 = HIV/
SIDA
04 = Câncer
016= Malária
032 = Outra
(especifique)
…………..
77 = Não
sabe
88 = Recusa
de resposta

001 =
Respiratórios
002 =
Diarreia
004 = Perda
de peso
016 =Malária
032 = Outro
(especifique)

1 = Sim,
saúde
2 = Sim,
relacionamen
to
3 = Sim,
ambos
4 = Não
5 = Não sabe
88 = Recusa
de resposta

A20
Actividade
Principal
APENAS
PARA OS
QUE TÊM 6
ANOS DE
IDADE OU
MAIS
Qual foi a
actividade
principal da
PESSOA em
A1 nas
últimas 4
semanas?

VEJA O
CÓDIGO NO
CARTÃO DE
CÓDIGOS

A21
Rendimento
monetário
mensal
Só para
pessoas de
14 anos de
idade ou
mais

A22

A23

SIM:
rendimento
monetária
mensal de
salário
(valor bruto,
em milhares,
sem dedução
de impostos)

SIM:
rendimento
monetária
mensal como
autónomo,
em milhares
(inclusive de
agricultura)

A PESSOA
em A1
recebe
algum
rendimento
monetário?
1 = Sim
2 = Não
3= Irregular
4 = Não sabe
5 = Não
respondeu/
recusa
Se responder
“Não”, “Não
sabe” ou
“Recusa
resposta”
passe para
A26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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A1
Código
da
pessoa

A24
SIM:
rendimento
monetária mensal
de aluguer, juros,
dividendos, etc.

A25
Remessas

A PESSOA em
A1 recebe algum
rendimento de
pessoas que não
fazem parte deste
agregado
familiar?
1 = Sim
2 = Não
3 = Não sabe
Se SIM:
Quanto? (em
valor monetário
mensal)

A26
Benefícios do
Estado
A PESSOA em A1
recebe
regularmente
algum subsídio do
Estado?
Registre todos os
subsídios
recebidos:
01–Pensão por
invalidez
02 -Reforma
04 –Pensão para
veteranos de
guerra
08 –subsídio por
criança adoptada
16 – subsídio para
órfão
32 – Outro
(Especifique)_____
_______________

A27
SIM:
Há quantos
meses/anos a
PESSOA em
A1 recebe seu
maior subsídio
do Estado?
Registre em
meses até 2
anos ou em
anos alem de 2
anos
(INDIQUE A
UNIDADE DE
TEMPO
REGISTRADA)
7777 = Não
sabe

A28

A29

SIM:
Valor monetário
mensal de todos
os subsídios do
Estado
recebidos
(reforma,
invalidez, etc.)

A PESSOA em
A1 recebe algum
outro subsídio
em dinheiro de
uma fonte local,
ONG, ou outra
fonte?
Registre todas
as fontes:
01 = Sim, de
autoridades
locais
02 = Sim, da
igreja,
04 = Sim de
ONG
08 = Não
16 = Não sabe

A30
Imposto

APENAS PARA OS
QUE TÊM 14 ANOS DE
IDADE OU MAIS
A PESSOA em A1 paga
impostos?
1 = Sim
2 = Não
3 = Não sabe

A31
Religião
Qual a principal religião
seguida pela PESSOA
em A1?

1 – Católica
2 –Islâmica
3 – Zione
4–
Protestante/Evangéli
ca
5 – Tradicional
6 – Outras cristas
7 – Nenhuma
8 – Outra
(Especifique:______
_________________
9 – Recusa de
resposta

64 – Não

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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HR1(a). Daqueles membros do agregado familiar com menos de 18 anos de idade, existe algum que foi trazido para viver no agregado familiar e que
não fosse um filho/a biológico/a de algum membro do agregado familiar?
1 – Sim

2 - Não
(PASSE PARA O BLOCO A)

(b)Se SIM registre o seu código pessoal (número) na coluna HR1 e faça as perguntas HR2 a HR5.
HR1
Código
pessoal

HR2
Parentesco
Qual era a situação de parentesco
da pessoa quando chegou ao
agregado familiar? Era, por
exemplo, um órfão?
1 = Órfão, sem pais vivos
2 = Órfão, com um pai/mãe vivo/a
3 = Pais desconhecidos
4 = Pais conhecidos mas doentes
5 = Outro (especifique)

A criança tem algum documento
como certidão de nascimento,
cédula pessoal, cartão de saúde,
ou outro?
1 = Sim, todos
2 = Sim, alguns
3 = Não
4 = Não sabe

HR5

HR4

HR3
Documentação

Se o pai faleceu qual foi a causa
da morte?

Se a mãe faleceu qual foi a causa
da morte?

01 – SIDA
02 – TB
03 – Malária
04 – Diarreia
05 – Acidente
06 – Desconhecida
07 – Recusa de resposta
08 – Outra (especifique:

01 – SIDA
02 – TB
03 – Malária
04 – Diarreia
05 – Acidente
06 – Desconhecida
07 – Recusa de resposta
08 – Outra (especifique:

_______)

_______)

1
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BLOCO A: CARACTERÍSTICAS GERAIS
A32. O ENTREVISTADOR DEVE OBSERVAR as condições sanitárias, verificando
se em volta da habitação encontram-se:
Sim

Não

1. Detritos humanos ou de animais
2. Montes de lixo
3. Águas estagnadas (paradas)
4. Um estábulo ou curral para animais perto da habitação
5. Habitação mal arejada
6. Jardim mal tratado ou sujo
7. Cozinha junto com dormitório
8. Habitação danificada ou parcialmente destruída
9. Telhado danificado

A33. A habitação é própria ou alugada?
1 – Própria
2 – Alugada
4 – Cedida sem pagamento
6 – Não sabe

3 --- Habitação familiar, sem pagamento
5 – Outro (especifique):________________
7 – Recusa dar resposta

A34. Quantas divisões tem a casa? (se tiver uma cozinha separada contar como
uma divisão: não contar a casa de banho)
____________ divisões

A35. A habitação tem electricidade?
1 - Sim

2 - Não

3 - Recusa de resposta

A36. Que tipo de casa de banho os membros do agregado familiar usam para as
suas necessidades?
1 –Casa de banho com autoclismo(WC)
3 - Latrina melhorada
5 - Nenhuma

2 – Casa de banho sem autoclismo
4 - Latrina

3–

A37. Qual é a principal fonte de água potável usada habitualmente pelo A.F. ?
1 – Canalizada dentro da habitação
2 – Canalizada, fora da habitação
3 – Água de fontanários
4 – Furo
5 – Poço
6 – Rio, riacho
7 -- Lago, represa
8 – Outra (Especifique):_______________________

A38. Se o agregado familiar tem que pagar pela água, quanto paga mensalmente?
M$_______________

777 = Nada

888 = Não sabe

A39. A quem paga pela água?
1. Ao Município
2. À Empresa de Águas
3. Ao proprietário da torneira
4. Ao furo ou poço comunitário
5. Ao proprietário do furo ou poço
6. Outro (especifique:_______________________)
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A40. Está ou não preocupado com a qualidade e quantidade da água que consome?
Qualidade:
Quantidade:

1 -- Preocupado
1 -- Preocupado

2 -- Não preocupado
2 -- Não preocupado

A41. O agregado familiar possui em estado de funcionamento …… ?
(LER TODAS AS OPÇÕES DE RESPOSTA)
Sim
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Não

Rádio
Aparelhagem sonora
TV
Geleira
Fogão eléctrico/gás
Bicicleta
Motorizada
Automóvel/camião/outro veículo a motor/ tractor
Telefone fixo
Telefone portátil (celular) de algum membro do agregado familiar
Computador
Arado/Charrua puxado por animal
Arado/Charrua puxado por tractor

A42 (a). Quanta terra possui o agregado familiar no local do agregado familiar ou em
outro local? (Incluir todAs as parcelas).
1 – Não tem
2 – Menos de 1 hectare
4 – (6 to 10 hectares) 5 – Mais de 10 hectares
9 – Recusa de resposta

3 – (1- 5 hectares)
8 – Possui terra mas não conhece o tamanho

(b). Quanta terra alugada usa no local do agregado familiar ou em outro local?
(Incluir todas as parcelas).
1 – Não aluga terra
2 – Menos de 1 hectare
3 – (1- 5 hectares)
5 – Mais de 10 hectares
8 – Aluga terra mas não conhece o valor
9 – Recusa de resposta

4 – (6 - 10 hectares)

[Se não tiver terras PRÓPRIAS, OU ALUGADAS, PASSE PARA A PERGUNTA A50]

A43. A terra que usa no local do agregado familiar ou em outro local é suficiente
para o sustento do agregado familiar?
1 – Plenamente

2 – Em parte

3 –Não
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A44. Qual a proporção de toda a terra que possui ou aluga e usa para fazer
machamba ou como pastagem?
1 – Toda
4 – Nenhuma

2 – Metade ou mais 3 – Menos da metade
5 – Recusa de resposta

A45(a). A produção serve para seu próprio consumo ou para venda?
1 –Principalmente consumo
3 –Para consumo e venda igualmente

2 – Principalmente venda

(b) Quantos meses durou a produção para consumo da última colheita?
_______________________meses

A46. Recorre regularmente ou eventualmente a trabalhadores agrícolas?
1 – Sim, regularmente
3 – Não

2 – Sim, eventualmente
4 – Recusa de resposta

A47(a). O agregado familiar está cultivando menos, mais ou a mesma quantidade que há
12 meses (1 ano) atrás?
1 – Mais

2 – Mesma coisa

3 – Menos

4 – Não sabe

(b) Se for MAIS ou MENOS, qual o motivo principal?
1 –Doença de um membro do A.F.
2 – Morte de um membro do A.F.
3 – Inundação
4 – Seca
5 – Perda da terra
6 – Novas terras
7 – Membro deixou o A.F.
8 – Membro novo no A.F.
9 – Outro (Especifique:_____________________________________)

(c) Se for MAIS ou MENOS, qual o segundo motivo?
1 –Doença de um membro do A.F.
2 – Morte de um membro do A.F.
3 – Enchente
4 – Seca
5 – Perda da terra
6 – Novas terras
7 – Membro deixou o A.F.
8 – Membro novo no A.F.
9 – Outro (Especifique):_____________________________________

(d) O agregado familiar produziu menos, mais ou a mesma quantidade do ano
passado e do ano antepassado?
1 – Mais

2 – Mesma coisa

3 – Menos

4 – Não sabe

(e) Se for MAIS ou MENOS, qual o motivo principal?
1 –Doença de um membro do A.F.
2 – Morte de um membro do A.F.
3 – Enchente
4 – Seca
5 – Perda da terra
6 – Novas terras
7 – Membro deixou o A.F.
8 – Membro novo no A.F.
9 – Outro (Especifique):_____________________________________

A48 Considerando todo o trabalho efectuado na última temporada agrícola,
quais foram as mudanças na força de trabalho usada?
001 – Não houve mudanças
002 – Mais trabalho de familiares
004 – Menos trabalho de familiares
008 – Mais empregados agrícolas
006 – Menos empregados agrícolas
032 – Mais troca de trabalho
064 – Menos troca de trabalho
128 – Outro (Especifique:______________________________________
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A49 (a). Vendeu, abateu ou deu/ofereceu qualquer gado nos últimos 12 meses?
1 – Sim

2 – Não

3 – Não se aplica

(b) Se SIM, quais foram os principais motivos? [3 MOTIVOS]
001 – Casamento na família
002 – Despesas funerárias
004 – Casamento de parentes
008 – Nascimento/aniversário
016 – Despesas de educação
032 – Despesas de saúde
064 – Despesas com o agregado familiar
128 –Despesas judiciais
256 – Investimento na propriedade, no comércio, em negócios
512 – Outro (Especifique):_______________________________________

A50. Qual é a principal fonte de rendimento do agregado familiar?
1 – Actividade agrária de subsistência
2 – Actividade agrária para venda
3 – Criação de animais para venda
4 – Negócios
5 – Salário ou trabalho remunerado, em dinheiro
6 – Pensão
7 – Remessas em dinheiro
8 – Actividades do sector informal
9 – Actividades ocasionais diversas
10 – Outros (Especifique):______________________________

BLOCO B: NECESSIDADES BÁSICAS E SAÚDE

B1(a) Qual tem sido a principal proveniência da comida para o agregado familiar nos
últimos 12 meses?
1 – Produção própria
2 – Comida comprada
3 – Ajuda alimentar
4 – Programas de comida pelo trabalho
5 – Proveniente de parentes/ amigos/ vizinhos
6 – Outro (Especifique):___________________________________

(b).O rendimento de todos os membros do agregado familiar é mais que
suficiente, suficiente ou insuficiente para atender as necessidades do agregado
familiar em termos de …….?
Mais que
suficiente

Suficiente

Insuficiente

Não sabe

Comida
Vestuário
Saúde
Educação
Água
Habitação
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Recusa
de
resposta

B2. Com que frequência o agregado familiar consome habitualmente o seguinte…?
Uma vez por
dia ou mais

Uma vez por
semana ou
mais

Menos de
uma vez por
semana

Nunca

Recusa
de
resposta

Pão
Frango/carne/peixe
Frutas e/ou legumes
Cereais
Tubérculos/raízes
Gordura animal
Chá, café/refrigerante
Bebida alcoólica/cerveja
Tabaco/cigarros

B3. Nos últimos 12 meses ocorreu algo que tenha afectado a situação financeira/
económica ou o bem estar no agregado familiar?
1 – Sim

2 – Não

3 – recusa de resposta

[PASSE PARA B6]

B4 (a). Qual foi o acontecimento de maior importância?
01 – Nascimento de uma criança
02 – Morte de uma criança
03 – Despesas com casamento
04 – Despesas com saúde
05 – Despesas funerárias
06 –Má colheita
07 – Morte de um membro que contribuía com rendimento
08 – Aumento no preço dos bens necessários à produção, negócios, comércio, etc.
09 – Perda do emprego
10 – Pagamento de uma divida
11 – Desastres naturais (enchente, tempestade, seca, etc.)
12 – Despesas com a escola das crianças
13 – Expulsão do agregado familiar ou ameaça de expulsão
14 – Custo ou disponibilidade de água
15 – Criança que parou de trabalhar para a família
16 – Outro (Especifique):__________________

(b) Houve outro acontecimento de importância?
01 – Nascimento de uma criança
02 – Morte de uma criança
03 – Despesas com casamento
04 – Despesas com saúde
05 – Despesas funerárias
06 –Má colheita
07 – Morte de um membro que contribuía com rendimento
08 – Aumento no preço dos bens necessários à produção, negócios, comércio, etc.
09 – Perda do emprego
10 – Pagamento de uma divida
11 – Desastres naturais (enchente, tempestade, seca, etc.)
12 – Escolaridade das crianças
13 – Expulsão do agregado familiar ou ameaça de expulsão
14 – Custo ou disponibilidade de água
15 – Criança que parou de trabalhar para a família
16 – Outro (Especifique):__________________

B5 (a). A quem recorreu principalmente para fazer frente a este acontecimento?
01 – Família/parentes
02 – Amigos/vizinhos
03 – Vendeu terras/bens
04 – Trabalhou mais tempo
05 – Pediu dinheiro emprestado
06 – Igreja
07 – ONG/Associação
08 - Ajuda do empregador
09 – Ninguém
10 – Outro (Especifique):__________________________
[PASSE PARA B6]
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(b) Recorreu a mais alguém?
01 – Família/parentes
02 – Amigos/vizinhos
04 – Trabalhou mais tempo
05 – Pediu dinheiro emprestado
07 – ONG/Associação
08 - Ajuda do empregador
10 – Outro (Especifique):__________________________

03 – Vendeu terras/bens
06 – Igreja
09 – Ninguém

B6. Nos últimos 12 meses, pediu dinheiro emprestado, vendeu terras/bens ou
recebeu crédito por um dos motivos seguintes?
Pediu
emprestado

Vendeu
bens

Recebeu
crédito

Não

Para produção, negócios ou comércio
Para despesas correntes (excepto saúde)
Para habitação
Para despesas de saúde
Para despesas funerárias
Para casamento
Para cerimónias
Para educação
Para despesas judiciais

B7. Algum membro do agregado familiar deve uma quantia importante de dinheiro a
alguém não pertencente ao agregado familiar?
1 - Sim

2 - Não

3 - Não sabe

4 - Recusa de resposta

B8. Nos últimos 12 meses, você ou algum outro membro do agregado familiar foi
vítima de algum dos seguintes tipos de violência?
Sim

Não

Não sabe

Recusa de
resposta

Violência doméstica (espancada/o, abusada/o por algum
outro membro do agregado familiar….)
Ameaçado com uma arma (de fogo ou arma branca)
Agressão física
Roubado/a em bens pessoais
Agressão sexual

B9. Quais dos seguintes factos que ocorrem na sua cidade/vila/aldeia/local com
muita frequência, às vezes ou nunca?
Frequente

As vezes

Nunca

Não sabe

Roubo, inclusive de carro
Narco tráfico (negócio de droga)
Tráfico de armas
Assédio por parte de autoridades
Poluiçao sonora (transito, musica, etc.)
Negócios ilegais não declarados
Prostituição
Funcionários corruptos
Policias corruptos
Estupro/Violação sexual
Venda de bens roubados
Assaltos a residências
Violência doméstica
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Recusa de
resposta

B10. Qual a distância da casa do agregado familiar ao hospital, centro de saúde ou
clínica mais próxima?
1 – Menos de 1 km.

2 – 1-5 km.

3 – 5 - 10 km.

4 – Mais de 10 km

5 – Não sabe

B11 (a). Quanto tempo leva para chegar ao hospital ou clínica mais próxima, e com
que meio de transporte?
___________ horas e/ou _____________ minutos, com:
01 – A pé [PASSE PARA B12]
02 –Carro/machimbombo/chapa
03 –Bicicleta
04 –Outro (Especifique)_______

(b) Qual é o custo habitual para o transporte até ao hospital ou clínica?
M$__________________________

B12 (a). Nos últimos 12 meses, você ou algum outro membro do agregado familiar
adoeceu e necessitou de assistência médica?
1 – Sim uma pessoa

2 – Sim, mais de uma pessoa

3 -- Ninguém
4 –Não sabe
5 – Recusa resposta
[Passe para B13]

(b) Foi possível pagar pelo tratamento médico do doente? [para a pessoa com a
doença mais grave, ao menos]
1 - Sim, sem problema
5 - Recusa de resposta

2 - Sim, com dificuldade

3 - Não

4 - Não sabe

(c) Os membros do agregado familiar puderam recorrer a tratamento médico
sempre quando necessário?
1 – Sim

2 – Não

3 – Não sabe

(d) Se NÃO, qual foi o impedimento principal?
______________________________________

(e) Se o membro do agregado familiar ainda está doente, deve permanecer
doente por muito tempo?
1 – Sim, mas não deve permanecer doente por muito tempo
2 – Sim, deve permanecer doente
3 – Não
4 – Não sabe
5 – Recusa de resposta

(f) Considerando o membro do agregado familiar que está mais gravemente
doente, em que é que o seu estado prejudicou o trabalho de outros membros no
agregado familiar?
001 – Não prejudicou
002 – Um homem adulto assalariado teve que interromper ou diminuir o seu trabalho
004 – Um homem adulto assalariado teve que aumentar o seu trabalho
008 - Uma mulher adulta assalariada teve que interromper ou diminuir o seu trabalho
016 – Uma mulher adulta assalariada teve que aumentar o seu trabalho
032 – Um homem adulto teve que aumentar os cuidados a outros membros do A.F.
064 – Uma mulher adulta teve que aumentar os cuidados a outros membros do A.F.
128 -- Homem jovem (menos de 15 anos) teve que faltar ou deixar a escola para ajudar no A.F.
256 -- Mulher jovem (menos de 15 anos) teve que faltar ou deixar a escola para ajudar no A.F.
512 – Outro (Especifique):___________________________________________________
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B13(a). VERIFICAR: Fazem parte do agregado familiar crianças (de 6 a 14 anos)?
1 - Sim

2 - Não
[PASSE PARA C1]

(b) Qual a distância da casa do agregado familiar à escola primária (EP1 e EP2)
mais próxima?
EP1:

1 – Menos de 1 km

2 – 1-5 km

3 – 5 -10 km

4 – Mais de 10 km

5 – Não sabe

EP2:

1 – Menos de 1 km

2 – 1-5 km

3 – 5 -10 km

4 – Mais de 10 km

5 – Não sabe

(c) Quanto tempo leva para chegar à escola primária mais próxima e qual o meio
de transporte utilizado pelas crianças?
EP1

EP2

___________ horas e/ou _____________ minutos, com:
01 – A pé [Passe para alínea e]
02 –Carro/machimbombo/chapa
03 - Bicicleta
04- Outro (Especifique)______
___________ horas e/ou _____________ minutos, com:
01 – A pé [Passe para alínea e]
02 –Carro/machimbombo/chapa
03 - Bicicleta
04- Outro (Especifique)______

(d) Qual o custo habitual do transporte até à escola mais próxima?
M$__________________________
(e) Considerando todas as crianças do agregado familiar, qual o custo médio
por criança pago pelo agregado familiar para…………….?
Uniforme/roupa escolar M$__________________________
Mensalidade escolar M$__________________________
Material escolar M$__________________________
Outro M$__________________________

B16 (a). De todas as crianças (6 a 14 anos de idade) no agregado familiar, alguma
não está frequentando a escola regularmente?
1 - Sim

2 - Não
[PASSA PARA C1]-

(b) Qual o motivo principal?
1 – Doença, incapacitado
2 – Não há escola por perto
3 – Custo
4 – Tem que trabalhar para ajudar a família
5 – Tem que ganhar dinheiro para a família
6 – Outro (Especifique):______________
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BLOCO C: MORTALIDADE NO AGREGADO FAMILIAR
C1 (a). Algum membro do agregado familiar teve filhos/as que faleceram nos últimos
10 anos, e que tinham até 10 anos de idade?
1 – Sim

2 – Não

3 – Não sabe

4 – Recusa de resposta

[PASSE PARA C2]

(b) Quantas crianças (0-10 anos) faleceram nos últimos 10 anos?

___________

[c] Considerando a última criança que tenha falecido, quem era a mãe?[SE A MÃE NÃO
FAZ PARTE DO AF COLOCA-SE O CÓDIGO 00]

REGISTRAR o número da PESSOA que consta em A1 ______
(d) Há quanto tempo faleceu?

____ anos ____ meses

(e) Que idade tinha ao falecer?

____ anos

____ meses

(f) Qual a causa do falecimento?
01 – SIDA
02 – TB
03 – Malária
04 – Diarreia
05 – Acidente
06 – Fome/mal nutrição
07 –Não sabe
08 -- Recusa de resposta
09 – Outro (Especifique): __________________

[g] Considerando a penúltima criança que faleceu, quem era a mãe?
REGISTRAR o número da PESSOA que consta em A1
______
(h) Há quanto tempo faleceu?

____ anos ____ meses

(i) Que idade tinha ao falecer? ____ anos

____ meses

(j) Qual a causa do falecimento?
01 – SIDA
02 – TB
03 – Malária
04 – Diarreia
05 – Acidente
06 – Fome/mal nutrição
07 – Não sabe
08 -- Recusa de resposta
09 – Outro (Especifique): __________________

C2 (a). Algum membro do agregado familiar, com mais de 10 anos, faleceu nos
últimos 5 anos?
1 –Sim um
2 – Sim, mais de um 3 – Não [PASSA para o QUESTIONÁRIO INDIVIDUAL]
4 – Não sabe 5 – Recusa de resposta

(b) Se SIM, qual o sexo?
1 – Homem

2 – Mulher

(c) Idade ao falecer? ____ anos

____ meses

(d) Causa do falecimento?
01 – SIDA
03 – Malária
05 – Acidente

02 -- TB
04 – Diarreia
06 – Fome/mal nutrição
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07 – Não sabe
08 -- Recusa de resposta
09 – Outro (Especifique): __________________

(e) De que forma a pessoa falecida contribuía para o rendimento do agregado
familiar durante o ano que antecedeu o seu falecimento?
1 – Trabalho assalariado
2 – Ajudando na produção/negócio/comércio
3 – Recebendo beneficios do governo
4 – Não contribuia, procurava trabalho
5 – Não contribuia, frequentava a escola
6 – Não contribuia, fazia trabalhos domésticos e cuidados pessoais
7 – Não sabe
8 – Recusa de resposta

(f) Qual o efeito do falecimento desta pessoa sobre o trabalho de outros membros
do agregado familiar?
001 – Nenhum
002 – O homem adulto assalariado teve que interromper o seu trabalho ou trabalhou menos
004 – O homem adulto assalariado teve que trabalhar mais
008 – A mulher adulta assalariada teve que interromper o seu trabalho ou trabalhou menos
016 –A mulher adulta assalariada teve que trabalhar mais
032 – O homem adulto trabalhou mais em cuidados aos outros membros do agregado familiar
064 – A mulher adulta trabalhou mais em cuidados aos outros membros do agregado familiar
128 – Homem jovem (com menos de 15 anos) faltou ou deixou a escola para ajudar nos afazeres
domésticos/produção/negócios/comércio
256 -- Mulher jovem (com menos de 15 anos) faltou ou deixou a escola para ajudar nos afazeres
domésticos/produção/negócios/comércio
512 – Outro (Especifique):___________________________________________________

(g) Qual o sexo da penúltima pessoa que faleceu?
1 – Homem
2 – Mulher
3 – Ninguém faleceu [PASSE para o QUESTIONÁRIO INDIVIDUAL]

(h) Idade ao falecer?

____ anos

____ meses

(i) Causa principal do falecimento?
01 – SIDA
02 -- TB
03 – Malária
04 – Diarreia
05 – Acidente
06 – Fome/mal nutrição
07 – Não sabe
08 -- Recusa de resposta
09 – Outro (Especifique): __________________

(j) De que forma a pessoa falecida contribuía para a rendimento do agregado
familiar durante o ano que antecedeu o seu falecimento?
1 – Trabalho assalariado
2 – Ajudando na produção/negócio/comércio
3 – Recebendo benefícios do governo
4 – Não contribuía, procurava trabalho
5 – Não contribuía, frequentava escola
6 – Não contribuía, fazia trabalhos domésticos e cuidados pessoais
7 – Não sabe
8 – Recusa de resposta

Obrigado pela sua cooperação.

17
PSS Moçambique questionário do agregado familiar

