
1 
AFROBAROMETER ROUND 4   

A QUALIDADE DA DEMOCRACIA E DA GOVERNAÇÃO EM MOÇAMBIQUE 
Documento Revisto em: 14 de Novembro 2008  

 
 Número do Respondente  Nº Do Inquiridor   Nº Do Digitador     Nº de Campo:  
 M O Z      M O Z      M O Z           
 [Para  Uso Interno]                   [Atribuído pelo Supervisor]  

 [Para uso exclusivo do Supervisor] 
Agregado familiar foi conferido? Questionário verificado por: PSU/EA: [Indicar com um círculo]                

Sim 1 Urbano  1 
Não 2 

 [Assinatura do Supervisor ] 
  Rural 2 

                                    
[Entrevistador: Seleccionar código apropriado para a  Região/Província.  Escrever nomes da Zona e Nº do AE nos espaços respectivos.] 
Região/Província Distrito  
MUPUTO PROVÍNCIA 540 Locality 
MAPUTO CIDADE 541 Cidade/Vila/Zona 
GAZA  542 Número da AE  
INHAMBANE 543  
SOFALA 544  
TETE 545  
MANICA 546  
ZAMBÉZIA 547  
NAMPULA 548  
NIASSA 549  
CABO DELGADO 550  

 
AS QUESTÕES SEGUINTES DEVEM SER PREENCHIDAS CONJUTAMENTE COM O SUPERVISOR DE CAMPO  
 
EA-SVC.  Os serviços seguintes estão presentes na Unidade Primária de Sondagem/ AE? Sim Não 

Não se 
Consegue 
Determinar 

A.  Rede eléctrica que a maioria das casas pode aceder  1 0 9 
B.  Água canalizada que a maioria das casas pode aceder 1 0 9 
C.  Saneamento (rede de esgotos) que a maioria das casas pode aceder 1 0 9 
D.  Serviços de telefone móvel 1 0 9 
 

EA-FAC.  As infra-estruturas seguintes estão disponíveis na Unidade Primária de Sondagem/AE, 
ou a uma curta distância andando a pé?  Sim Não 

Não se 
Consegue 
Determinar 

A.  Correios  1 0 9 
B.  Escola 1 0 9 
C.  Posto de Polícia 1 0 9 
D.  Centro de Saúde 1 0 9 
E. Mercados (vendendo bens alimentares ou vestuário) 1 0 9 

 
EA-SEC.  Na Unidade Primária de Sondagem/AE, você viu (ou algum dos seus colegas viu)  Sim Não Não Sabe 
A.  Algum polícia ou algum veículo policial? 1 0 9 
B.  Algum soldado ou veículos militares? 1 0 9 
 
EA-ROAD.  Tenha em conta a sua viagem até aqui:  SIM Não 
A.  A Estrada no ponto de partida da Unidade Primária de Sondagem/AE era pavimentada ou asfaltada?  1 0 

 
 
 
 
 
 
 



2 
Procedimento para Selecção do Agregado Familiar 
 
Ao Entrevistador: É sua função seleccionar um Agregado ao acaso (isto significa qualquer um). Um Agregado é um grupo de pessoas que 
presentemente comem juntas da mesma panela. 
 
Comece a sua caminhada segundo o passo-padrão, desde o ponto de partida escolhido ao acaso pelo seu Supervisor de Campo. As equipas 
devem caminhar em direcções opostas umas às outras. Se a Equipa A caminhar em direcção ao sol, a B deve caminhar afastando-se do sol; 
As equipas C e D devem caminhar em sentidos perpendiculares (ângulos rectos) às equipas A e B. 
 
Use um intervalo de amostragem de 5 / 10 para seleccionar o agregado. Ou seja, a partir do ponto de partida, ande na direcção que lhe foi 
atribuída, seleccione o 5º agregado para a primeira entrevista, contando casas quer à esquerda quer à direita (e começando pelas casas à 
direita se elas estiverem do lado oposto uma das outras).Assim que terminar a sua primeira entrevista, continue na mesma direcção, 
seleccionando desta vez a 10ª casa, contando sempre as casas à sua direita e à sua esquerda. Se a povoação chegar ao fim e não houver 
mais casas, faça um ângulo recto fazendo uma volta à direita, e continue caminhando e contando até encontrar a 10ª casa.  
 
Ao entrevistador: Se uma visita não for bem sucedida, use a tabela abaixo para registar o seu progresso até que consiga fazer uma visita com 
sucesso. Indique somente as visitas mal sucedidas com um círculo à volta dum dos números de código 
 
 
[Entrevistador: circule o número de tentativas frustradas.]          

Tentativas Frustradas Tentativa 
1 

Tentativa 
2 

Tentativa 
3 

Tentativa 
4 

Tentativa 
5 

Tentativa 
6 

Tentativa 
7 

 Domicílio Domicílio Domicílio Domicílio Domicílio Domicílio Domicílio 
Razões para Substituição: 1 2 3 4 5 6 7 

Recusou a entrevista 1 1 1 1 1 1 1 

Pessoa seleccionada nunca estava em casa após pelo 
menos duas visitas 

2 2 2 2 2 2 2 

Domicílio vazio durante o período do inquérito após pelo 
menos duas visitas 

3 3 3 3 3 3 3 

Não é cidadão/Falava apenas língua estrangeira 4 4 4 4 4 4 4 

Surdo/ Não falava a língua do inquérito 5 5 5 5 5 5 5 

Não correspondia à quota de género 6 6 6 6 6 6 6 

Não havia adultos em casa 7 7 7 7 7 7 7 

Outro (especifique)___________________________ 8 8 8 8 8 8 8 

Não se aplica 997 997 997 997 997 997 997 

 
Se não estiver ninguém em casa (i.e. propriedade vazia), substitua pelo Agregado imediatamente a seguir à direita. Se for recusada a 
entrevista, use um intervalo de 10 para seleccionar um Agregado substituto, contando casas quer à esquerda quer à direita.   
 
Quando encontrar um Agregado em que esteja alguém em casa, faça a sua apresentação usando o roteiro a seguir. É necessário que estude 
esta apresentação para que a possa dizer exactamente como está escrita abaixo 
 
Bom dia, meu nome é ____________.  Eu trabalho para o Centro de Análise de Políticas da Universidade Eduardo Mondlane, uma 
organização independente de pesquisa.  Eu não represento o governo ou nenhum partido político. Estamos estudando as visões dos 
cidadãos de Moçambique sobre como o país está sendo governado e a economia administrada. Nós gostaríamos de conversar sobre 
esses assuntos com um membro de seu agregado. Todas as pessoas no país têm uma chance igual de serem incluídas nesse 
estudo. Todas as informações serão mantidas confidenciais. O seu agregado familiar foi escolhido ao acaso. Nós gostaríamos agora 
de aleatoriamente seleccionar um adulto do seu agregado. Você nos ajudaria a escolher um? 
Nota: A pessoa deve dar o seu consentimento informado respondendo positivamente. Se a participação for recusada, afaste-se da casa e 
registe a recusa na tabela acima “razões da substituição”. Substitua o agregado familiar usando um intervalo de 10. Se for dado consentimento, 
prossiga para a Selecção do Respondente. 
 
 

Procedimento para a Selecção de Respondentes 
 
Ao entrevistador: Dentro do Agregado, é a sua função seleccionar um indivíduo ao acaso (isto significa qualquer pessoa). Este indivíduo passa a 
ser o/a respondente da entrevista. Adicionalmente, é da sua responsabilidade alternar as entrevistas entre homens e mulheres. Faça um círculo à 
volta do número de código correcto, abaixo. 
 
Note que a “Primeira Entrevista” deve ser circulada apenas para a primeira entrevista realizada no primeiro dia de recolha e não para a primeira 
entrevista em cada dia. 
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  Primeira Entrevista Masculino Feminino 

PREVINT: A  entrevista anterior foi com um/uma: 0 1 2 
THISINT: Esta entrevista deve ser com um/uma:  1 2 

                                    

Queira fazer o favor de me dizer os nomes de todos os indivíduos do género masculino/feminino [seleccione o género correcto] que 
presentemente habitam neste agregado familiar. Só quero os nomes dos homens/mulheres [seleccione o género correcto]  que são 
cidadãos de Moçambique e tenham 18 anos ou mais.  
Se esta entrevista tiver de ser com uma mulher, faça uma lista só com os nomes das mulheres. Se esta entrevista for com um homem, faça uma 
lista só com os nomes dos homens. Faça uma lista de todos os habitantes elegíveis deste Agregado que tenham 18 anos ou mais, mesmo 
daqueles que não se encontrarem em casa nesse momento mas que estarão de volta em qualquer altura nesse mesmo dia. Inclua somente 
cidadãos Moçambicanos.   
 
Nomes de Mulheres  Nomes de Homens  
1  1  
2  2  
3  3  
4  4  
5  5  
6  6  
7  7  
8  8  
9  9  
10  10  
 
Registe o número total de mulheres/homens adultos [seleccione o género correcto, na tabela acima] que são cidadãos Moçambicanos, e que 
vivem no agregado, isto é, quantos nomes é que você escreveu na coluna da esquerda ou na coluna da direita acima. Digite um número de dois 
dígitos. 
 

ADULT_CT. Número de mulheres/homens no agregado familiar (cidadãos adultos)    
 
Faça favor de escolher uma carta. A pessoa que corresponder ao número da carta escolhida será a pessoa a ser entrevistada. 
[Ao entrevistador: LEMBRE-SE de fazer um círculo à volta do número correspondente à pessoa seleccionada na tabela acima] 

                                    

A pessoa com quem preciso de falar é [inserir o nome] _______________________________.  Esta pessoa está neste momento em casa? 
 
Se disserem sim: Dão-me licença que entreviste esta pessoa agora? 
Se disserem não: Será que esta pessoa estará de volta aqui hoje a outra hora?  
Se disserem não: Muito obrigado. Vou ter que seleccionar outro Agregado. Substitua pelo próximo Agregado à direita e repita o processo de 

selecção de respondente. (ATENÇÃO: VOCÊ PODE APENAS SUBSTITUIR AGREGADOS E NÃO INDIVÍDUOS.) 

Se disserem sim: Queiram fazer o favor de dizer a esta pessoa que eu voltarei para uma entrevista às ________[inserir hora conveniente]. 
Se este/a respondente não estiver presente quando você voltar, substitua este Agregado pelo Agregado seguinte à direita. 

Se o/a respondente seleccionado/a não for a mesma pessoa com quem falou primeiro, repita a apresentação: 
 
Bom dia, meu nome é ____________.  Eu trabalho para o Centro de Análise de Políticas da Universidade Eduardo Mondlane, uma 
organização independente de pesquisa.  Eu não represento o governo ou nenhum partido político. Estamos estudando as visões dos 
cidadãos de Moçambique sobre como o país está sendo governado e a economia administrada. Nós gostaríamos de conversar sobre 
esses assuntos com um membro de seu agregado. Todas as pessoas no país têm uma chance igual de serem incluídas nesse estudo. 
Todas as informações serão mantidas confidenciais. O seu agregado familiar foi escolhido ao acaso. Nós gostaríamos agora de 
aleatoriamente seleccionar um adulto do seu agregado. Você nos ajudaria a escolher um? 
Nota: A pessoa deve dar o seu consentimento informado respondendo positivamente. Se a participação for recusada, afaste-se da casa e registe a 
recusa na tabela acima “razões da substituição”. Substitua o agregado familiar usando um intervalo de 10. Se for dado consentimento, prossiga 
para a Selecção do Respondente. 

                              Marque o número 
com um círculo 

CALLS: Quantas visitas foram feitas ao Agregado onde a entrevista efectivamente teve lugar? 1 2 
                        Dia Mês Ano 

DATEINTR: Data da entrevista [Ao entrevistador: Registe o dia, mês e ano]       
 Hora Minuto 

STRTIME: Hora do início da entrevista [Ao entrevistador: Registe a hora e minuto, usando um relógio de 24 horas]     
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Ao entrevistador: Se qualquer respondente se recusar com firmeza a responder a qualquer questão, escreva “recusou” no espaço da resposta 
e continue com a pergunta a seguir. 

COMECE A ENTREVISTA 
 

Vamos começar tomando nota de alguns factos a seu respeito. 
1. Quantos anos tem? 

[Ao entrevistador: Registe um número com três algarismos. Não Sabe = 999] 
[Ao entrevistador: Se o/a respondente for menor de 18 anos, pare a entrevista e use as cartas numeradas para, 
ao acaso escolher outro/a respondente no mesmo Agregado] 

    

 
 
 

  

  Não Sim 
Não 

Sabe/NR 
2. Você é o chefe deste Agregado? [Ao entrevistador: Círculo à volta do número correspondente à resposta] 0 1 9 
    
3. Que língua Moçambicana é que fala em casa? [Ao entrevistador: ajude se for necessário: Isto é, a língua do seu grupo de origem]  
Português 3 Bitonga 547 
Makua 541 Makonde 548 
Sena 542 Chuabo 549 
Ndau 543 Ajua 550 
Nyanja 544   
Changana 545   

Chope 546 
Outra  [Especificar]: 
_________________________ 

Registe 
código 

    

    
Vamos agora falar sobre as condições económicas. 
4. Em geral, como é que descreveria: [Leia as opções de resposta] 

  
Muito 
boas 

Boas 
Nem boas 
nem más  

Más 
Muito más 

 
Não Sabe 
[Não Leia] 

A. As actuais condições económicas deste país?  5  4  3  2 1  9 
B. As suas próprias condições de vida actuais?  5  4  3  2 1  9 
    
5. Em geral, como considera as suas condições de vida em relação àquelas de outros Moçambicanos? [Leia as opções de resposta] 
Muito piores 1 
Piores 2 
Iguais 3 
Melhor 4 
Muito melhor  5 
Não Sabe [Não Leia] 9 
    
6. Olhando para o passado, e comparando com há doze meses atrás, como considera o seguinte? [Leia as opções de resposta] 

  Muito pior  Pior Igual Melhor 
Muito 
melhor 

Não Sabe 
[Não Leia] 

A. As condições económicas neste país? 1 2 3 4 5 9 
B. As suas condições de vida? 1 2 3 4 5 9 
    
7. Olhando para o futuro, espera que o seguinte fique melhor ou pior? [Leia as opções] 

  Muito pior Pior Igual Melhor 
Muito 
melhor 

Não Sabe 
[Não Leia] 

A. As condições económicas neste país daqui a doze 
meses? 

1 2 3 4 5 9  

B. As suas condições de vida daqui a doze meses? 1 2 3 4 5 9  
    
8. Durante o ano que passou, quantas vezes, se é que alguma vez, você ou alguma pessoa da sua família ficou sem o seguinte? [Leia as  

opções] 

  Nunca 
Apenas uma 
ou duas vezes 

Várias  
vezes 

Muitas 
vezes 

Sempre 
Não Sabe 
[Não Leia] 

A. Alimentos suficientes para comer? 0 1 2 3 4 9 
B. Água potável suficiente para o consumo de casa? 0 1 2 3 4 9 
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C. Remédios ou assistência médica? 0 1 2 3 4 9 
D. Combustível suficiente para cozinhar? 0 1 2 3 4 9 
E. Rendimento em dinheiro  0 1 2 3 4 9 
    
9. Durante o ano passado, quantas vezes, se é que alguma vez, você ou alguma pessoa da sua família: [Leia as  opções] 

  Nunca 
Apenas uma 
ou duas 
vezes 

Várias 
vezes 

Muitas 
vezes 

Sempre 
Não Sabe 
[Não Leia] 

A. Tiveram medo de crimes dentro da sua própria casa? 0 1 2 3 4 9 
B. Foram roubados em sua casa? 0 1 2 3 4 9 
C. Foram fisicamente atacados?  0 1 2 3 4 9 
    
Qual das seguintes declarações está mais próxima da sua opinião pessoal?   Escolha entre a Declaração 1 e a Declaração 2.  
[Ao entrevistador: Sonde a convicção da opinião: Está simplesmente de acordo ou concorda fortemente?] 
10.  
Declaração 1. Os custos da reforma económica são demasiado elevados; o 
governo deveria portanto abandonar as actuais políticas económicas. 

Declaração 2. Para que a economia melhore no futuro, é 
necessário aceitar alguns sacrifícios agora. 

Concordo Fortemente com Declaração 1 
1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2 

4 
Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 
    
11.  

Declaração 1:  Os programas económicos do governo têm ajudado a 
maioria das pessoas; apenas algumas sofreram.  

Declaração 2:  Os programas económicos do governo têm 
prejudicado a maioria das pessoas e apenas algumas 
beneficiaram.  

Concordo Fortemente com Declaração 1 
1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2 

4 
Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 

 
12. Com que frequência obtem notícias pelas seguintes fontes? [Leia as opções] 
  

Todos os dias 
Algumas vezes 
por semana 

Algumas 
vezes por mês 

Menos que uma 
vez por mês 

Nunca 
Não Sabe 
[Não Leia] 

A. Rádio 4 3 2 1 0 9 
B. Televisão 4 3 2 1 0 9 
C. Jornais 4 3 2 1 0 9 
    
13. Até que ponto você tem interesse em assuntos públicos? [Entrevistado, se necessário diga, “no governo e política”] [Leia as opções] 
Muito interesse 3 
Um certo interesse 2 
Não muito interesse 1 
Nenhum interesse 0 
Não Sabe [Não Leia] 9 
    
14. Quando se junta com os amigos ou a família, discutem assuntos políticos: [Leia as opções] 
Muitas vezes 2 
De vez em quando 1 
Nunca 0 
Não Sabe [Não Leia] 9 
    
15.     Neste país, até que ponto se é livre para:  [Leia as opções] 
  De nenhuma 

forma livre 
Pouco livre 

Relativamente 
livre 

Completamente 
livre 

Não Sabe 
[Não Leia] 

A. Dizer o que se pensa 1 2 3 4 9 
B. Juntar-se a qualquer organização política que se quiser 1 2 3 4 9 
C. Escolher em quem votar sem sentir-se pressionado 1 2 3 4 9 
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Vamos conversar por um momento sobre o tipo de sociedade que gostaria de ter neste país. Qual das seguintes declarações está mais 
próxima da sua opinião?  Escolha a Declaração 1 ou a Declaração 2.  [Ao entrevistador: Sonde qual a convicção da opinião: Concorda ou 
concorda fortemente?] 
16.  
Declaração 1.  Como  cidadãos, deveríamos ser mais activos em 
questionar os nossos dirigentes sobre as suas acções. 

Declaração 2. Hoje em dia no nosso país, devíamos mostrar mais 
respeito pelas autoridades. 

Concordo Fortemente  
com Declaração 1  

1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2  

4  
Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 

 
17.  
Declaração 1.  Uma vez que os governantes eleitos representam todo o 
povo,  não deviam favorecer a própria família ou o grupo a que 
pertencem. 

Declaração 2.  Uma vez que estão no poder, os dirigentes são 
obrigados a ajudar a sua comunidade de origem. 

Concordo Fortemente com Declaração 1 
1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com Declaração 2 
4  

Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 

 
18.  

Declaração 1:  As pessoas são como crianças; o governo deveria tomar 
conta delas como um pai 

Declaração 2: O Governo é como um empregado; as pessoas 
deveriam ser o patrão que controla o governo 

Concordo Fortemente com Declaração 1  
1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2  

4  
Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 

 
19.  

Declaração 1.  O governo devia poder acabar com qualquer 
organização que seja contra as suas políticas. 

Declaração 2.  Devíamos poder juntar-nos a qualquer organização, quer 
seja ou não aprovada pelo governo. 

Concordo Fortemente com 
Declaração 1  

1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com Declaração 2  
4  

Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 
    
20.  

Declaração 1.  O governo devia fechar os jornais que 
publicam histórias falsas ou informações erradas.  

Declaração 2.  Os órgãos noticiosos deviam ser livres para publicar 
qualquer história que acharem apropriada sem receio de lhes fecharem as 
portas.  

Concordo Fortemente com 
Declaração 1  

1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com Declaração 2  
4  

Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 

 
21.  
Declaração 1.  O governo não devia permitir a expressão de 
opiniões políticas que são muito diferentes das opiniões da 
maioria.  

Declaração 2.  As pessoas deviam poder expressar o que lhes passa pela cabeça 
sobre política, livres da influência do governo, independentemente da 
impopularidade das suas opiniões.  

Concordo Fortemente com 
Declaração 1  

1 

Concordo com 
Declaração 1 

2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com Declaração 2  
4  

Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 
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Vamo-nos virar agora para o papel que você desempenha na comunidade. 
22. Vou agora ler uma lista de grupos onde as pessoas podem participar ou simplesmente assistir. Em cada caso, diga-me se você é um 

dirigente oficial, um membro activo, um membro inactivo, ou se não é membro. 

  Dirigente Oficial  Membro Activo Membro Inactivo Não é Membro 
Não Sabe 
[Não Leia] 

A. Grupo religioso (exemplo: igreja, mesquita) 3 2 1 0 9         

B. 
Alguma outra associação voluntária ou grupo 
comunitário 

3 2 1 0 9        

 
 
 

23. Eis a seguir uma lista de actos que as pessoas por vezes praticam na sua qualidade de cidadãos.  Em cada um dos casos, diga-me, 
por favor, se você pessoalmente realizou algum destes actos durante o ano passado. [Para as respostas Sim, leia as opções 2-4].  Se 
não o fez, gostaria de o fazer se tivesse oportunidade [Para as respostas Não, leia as opções 0 e 1] 

 SIM  NÃO  

  Muitas vezes Várias vezes 
Uma ou duas 

vezes 

Gostaria se 
tivesse a 

oportunidade 
Nunca o faria 

Não Sabe 
[Não Leia] 

A.  Participou num encontro da comunidade 4 3 2 1 0 9 
B.  Reuniu-se com outros para tratar de algum assunto 4 3 2 1 0 9 

C. 
 Participou numa demonstração ou numa marcha de 
protesto 

4 3 2 1 0 9 

 
23D. Relativamente às eleições gerais mais recentes, de 2004, qual das seguintes declarações é verdadeira para o seu caso? [Leia as  
opções] 
Você não estava recenseado ou era demasiado jovem para votar 0 
Você votou nas eleições 1 
Você decidiu não votar 2 
Você não conseguiu encontrar o local de votação  3 
Você foi impedido de votar 4 
Você não teve tempo para votar 5 
Não votou por qualquer outra razão 6 
Não Sabe / Não me lembro [Não Leia] 9 

 
24.     Em sua opinião, até ponto é provável que você consiga juntar-se com outros e fazer com que: [Leia as opções] 

  
   Nada 
provável 

Pouco provável 
Relativamente 
provável 

Muito provável 
Não Sabe/Não 

Responde [Não Leia] 
A. O seu Presidente do Município ou Administrator 

Distrital oiça as vossas preocupações relativas a 
um assunto importante para a vossa comunidade? 

0 1 2 3 9 

B. O seu deputado na Assembleia da República oiça 
as vossas preocupações relativas a um assunto 
importante para a vossa comunidade? 

0 1 2 3 9 

 
25. Durante o ano transacto, quantas vezes contactou alguma das seguintes pessoas para resolver um problema importante ou para 

lhes dar a sua opinião [Leia as  opções] 

  Nunca Só uma vez Umas poucas vezes Muitas vezes 
Não Sabe/NR 
[Não Leia] 

A. Um vereador Municipal ou membro do conselho 
distrital 

0 1 2 3 9 

B. Um deputado da Assembleia da República  0 1 2 3 9 
C. Um dirigente de um ministério do governo  0 1 2 3 9 

 
26.     Pense da última vez que contactou um daqueles líderes.  Você foi:  [Se o respondente respondeu 0=Nunca para TODAS AS 
MODALIDADES de P25, isto é, ele NUNCA contactou nenhum daqueles líderes, circule o código 7=Não Aplica nas duas modalidades de P26] 

 Sozinho Em grupo 
Não Aplica (não 

contactou ninguém) 
Não Sabe/NR 
[Não Leia] 

A. Sozinho ou em grupo? 1 2 7 9 
 

 Problema Problema Não Aplica (não Não Sabe/NR 
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comunitário pessoal contactou ninguém) [Não Leia] 

B. Discutir um problema da comunidade ou um problema pessoal? 1 2 7 9 

 
27. Durante o ano transacto, quantas vezes contactou alguma das seguintes pessoas para resolver um problema importante ou para 

lhes dar a sua opinião [Leia as  opções] 

  Nunca 
Só uma 
vez 

Umas poucas 
vezes 

Muitas vezes 
Não Sabe/NR 
[Não Leia] 

A. Um líder religioso 0 1 2 3 9 
B. Um líder tradicional 0 1 2 3 9 
C. Qualquer outra pessoa influente (faça sugestões se for 

necessário: Inclui alguém com mais dinheiro ou poder do que 
você e que possa falar por si.) 

0 1 2 3 9 

 
28. Pense da última vez que contactou um daqueles líderes.  Você foi:  [Se o respondente respondeu 0=Nunca para TODAS AS 

MODALIDADES de P25, isto é, ele NUNCA contactou nenhum daqueles líderes, circule o código 7=Não Aplica nas duas modalidades de P26] 

 Sozinho Em grupo 
Não Aplica (não 

contactou ninguém) 
Não Sabe/NR Não 

Leia] 
A. Sozinho ou em grupo? 1 2 7 9 

 

 
Problema 
comunitário 

Problema 
pessoal 

Não Aplica (não 
contactou ninguém) 

Não Sabe/NR [Não 
Leia] 

B. Discutir um problema da comunidade ou um problema pessoal? 1 2 7 9 

 
29.     Há várias maneiras de governar um país. Você desaprovaria ou aprovaria as seguintes alternativas? [Inquiridor: sonde a convicção 
da opinião] 
    

Desaprovo 
fortemente 

Desaprovo  
Nem Aprovo 

Nem 
Desaprovo  

Aprovo 
 Aprovo 

fortemente 
Não Sabe 
[Não Leia] 

A. Apenas um partido político é autorizado a 
concorrer em eleições e a governar. 

1 2 3 4 5 9 

B. O exército governa o país. 1 2 3 4 5 9 
C. As Eleições e a Assembleia da República são 

extintas para que o Presidente decida tudo. 1 2 3 4 5 9 

 
[Ao entrevistador: Na secção que se segue, que coloca questões sobre democracia, leia sempre a pergunta na língua da entrevista, mas em 
todos os casos diga a palavra “Democracia” em português. Traduza para uma língua local somente se o respondente não compreender a 
palavra “democracia” em português. Tenha a certeza que coloca TODAS as questões a TODOS os respondentes, mesmo quando eles têm 
dificuldades em perceber o significado de “democracia”]. 
 

30. Qual destas três declarações está mais próxima da sua opinião pessoal? [Leia as declarações. Só podem escolher uma opção. Leia a 
pergunta na língua da entrevista, mas leia sempre “democracia” em português.  Traduza “democracia” para uma língua local só se o/a 
respondente não entender o termo em português.]   

DECLARAÇÃO 1: A Democracia é preferível a qualquer outra forma de governo. 3 
DECLARAÇÃO 2: Em algumas circunstâncias, um governo não democrático pode ser preferível.  2 
DECLARAÇÃO 3: Para uma pessoa como eu, não importa o tipo de governo que se tem. 1 
Não Sabe [Não Leia] 9 

 
Qual das seguintes declarações está mais próxima da sua opinião? Escolha a Declaração 1 ou a Declaração 2.  
 [Ao entrevistador: Sonde qual a convicção da opinião: Concorda ou concorda fortemente?] 

31.  
Declaração 1: Devíamos escolher os nossos dirigentes 
neste país por meio de eleições regulares, abertas e 
honestas. 

Declaração 2:  Porque as eleições às vezes produzem maus resultados, 
devíamos adoptar outros meios para escolher os dirigentes deste país. 

Concordo Fortemente com 
Declaração 1 

1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2  

4 
Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 
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32.  
Declaração 1: Os partidos políticos criam divisão e 
confusão; é portanto desnecessário ter muitos partidos 
políticos em Moçambique. 

Declaração 2: Muitos partidos políticos são necessários para garantir que 
os Moçambicanos tenham reais oportunidades de escolha de quem os 
governa. 

Concordo Fortemente com 
Declaração 1 

1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2  

4 
Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 

 
33.   
Declaração 1:  A Assembleia da República deveria garantir que o 
Presidente se explicasse a ela regularmente sobre a forma como o 
seu Governo gasta o dinheiro dos contribuintes. 

Declaração 2:  O Presidente deveria dedicar toda a sua atenção no 
desenvolvimento do país em vez de perder tempo a justificar as 
suas acções. 

Concordo Fortemente com 
Declaração 1 

1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2  

4 
Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 

 
34.  
Declaração 1: Os partidos da oposição deveriam analisar e criticar 
regularmente as acções e políticas do Governo. 

Declaração 2: Os partidos da oposição deveriam concentrar-se na 
cooperação com o Governo e ajudá-lo a desenvolver o país. 

Concordo Fortemente com 
Declaração 1 

1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2  

4 
Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 

 
35.  
Declaração 1: Os jornais deveriam investigar e escrever 
constantemente sobre corrupção e sobre os erros cometidos pelo 
Governo. 

Declaração 2: Muitas reportagens sobre eventos negativos, como 
corrupção, apenas prejudicam o país 

Concordo Fortemente com 
Declaração 1 

1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2  

4 
Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 

 
36.  
Declaração 1: Os deputados da Assembleia da República 
representam o povo; portanto eles devem fazer leis para esse 
país, mesmo que o Presidente não concorde com elas. 

Declaração 2: Por que o Presidente nos representa a todos, ele 
devia aprovar as leis sem se preocupar com o que pensa a 
Assembleia da República. 

Concordo Fortemente com 
Declaração 1 

1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2  

4 
Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 

 
37.  
Declaração 1: Porque o Presidente foi eleito para liderar o país, não devia 
ser obrigado por leis ou decisões do tribunal que ele considera erradas. 

Declaração 2: O Presidente deve sempre obedecer as leis 
e aos tribunais, mesmo que ele pense que estão errados. 

Concordo Fortemente com 
Declaração 1 

1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2  

4 
Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 
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38.  
Declaração 1: A Constituição deveria limitar o Presidente a ser 
eleito no máximo duas vezes  

Declaração 2: Não deveria haver nenhum limite na Constituição 
sobre o número de vezes que o Presidente poderia ser eleito  

Concordo Fortemente com 
Declaração 1 

1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2  

4 
Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 
 
39.  

A: Ao nosso actual sistema de governo eleito deveria ser 
dado mais tempo para resolver problemas que herdou. 

B: Se o nosso sistema actual não for capaz de produzir resultados em 
breve, deveríamos experimentar outra forma de governo. 

Concordo Fortemente com A 
1 

Concordo Com A 
2 

Concordo Com B 
3 

Concordo Fortemente com B  
4  

Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 

 
40.    Se tivesse que escolher, qual das seguintes coisas: [Leia as opções] 
 

Manter a 
ordem no país 

Dar mais voz às 
pessoas nas 
decisões 

governamentais 

Proteger o direito das 
pessoas em viverem 

livremente 

Melhorar as 
condições 

económicas dos 
pobres 

Nenhuma delas 
[Não leia] 

Não Sabe 
[Não leia] 

A. É mais importante? 
1 2 3 4 5 9        

B. E qual é o próximo mais 
importante? 1 2 3 4 5 9        

 
Vamos agora falar sobre o sistema político deste país? 

41. É capaz de me dizer o nome de: [Ao entrevistador: Escreva a resposta do respondente. Depois faça um círculo à volta do código correcto. Se 
não souber o nome correcto, consulte o seu supervisor, preencha o nome correcto, e faça um círculo à volta do código relevante antes de deixar o 
DR.] 

   
Sei mas 
não me 
lembro  

Nome 
Incorrecto  

Nome 
Correcto  

Não 
Sabe  

A. O seu deputado no Assembleia da 
República? 

 41a1. Nome:___________________________ 
[a resposta correcta é: ______________________] 

41a2. 1 2 3 9 

B. O nome do Ministro das Finanças? 
 41b1. Nome: __________________________ 
 [a resposta correcta é: MANUEL CHANG] 

41b2. 1 2 3 9 

 
42A. Na sua opinião, que grau de democracia existe hoje em Moçambique? [Leia as opções. Aceite apenas uma opção. Leia a pergunta 
na língua da entrevista, mas leia sempre “democracia” em português. Traduza democracia para a língua local apenas se o respondente não 
compreender o termo “democracia” em português] 
Uma democracia completa 4 
Uma democracia, com pequenos problemas 3 
Uma democracia, com grandes problemas  2 
Não é uma democracia 1 
Não compreendo a pergunta /não compreendo o que é ‘democracia’ [Não Leia] 8 
Não Sabe [Não Leia]  9 

 
42B.    André vive num país com vários partidos políticos e eleições livres. Toda a gente é livre para dizer o que quiser sobre política e 
de votar no partido que escolher. Às vezes as eleições levam a mudanças do partido que está no poder. Em sua opinião, até que ponto 
este país de André é uma democracia? [Leias as opções. Aceite apenas uma opção. Leia a pergunta na língua da entrevista, mas leia sempre 
“democracia” em português. Traduza democracia para a língua local apenas se o respondente não compreender o termo “democracia” em 
português] 
Uma democracia completa 4 
Uma democracia, com pequenos problemas 3 
Uma democracia, com grandes problemas  2 
Não é uma democracia 1 
Não compreendo a pergunta /não compreendo o que é ‘democracia’ [Não Leia] 8 
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Não Sabe [Não Leia]  9 

 

 

   

42C. Berta vive num país que tem eleições regulares. Tem um partido grande e vários pequenos partidos. As pessoas são livres de 
darem as suas opiniões e de votar em que quiserem. Mas até agora as eleições não levaram a mudanças do partido no governo.  Em 
sua opinião, até que ponto este país de Berta é uma democracia? [Leias as opções. Aceite apenas uma opção. Leia a pergunta na língua da 
entrevista, mas leia sempre “democracia” em português. Traduza democracia para a língua local apenas se o respondente não compreender o 
termo “democracia” em português] 
Uma democracia completa 4 
Uma democracia, com pequenos problemas 3 
Uma democracia, com grandes problemas  2 
Não é uma democracia 1 
Não compreendo a pergunta /não compreendo o que é ‘democracia’ [Não Leia] 8 
Não Sabe [Não Leia]  9 
 
42D.    Camilo vive num país que tem eleições regulares. Tem um partido grande e vários pequenos partidos. As pessoas têm medo de 
darem as suas opiniões políticas ou de votarem na oposição. A oposição é tão fraca que parece que nunca irá ganhar uma eleição. Em 
sua opinião, até que ponto este país de Camilo é uma democracia? [Leias as opções. Aceite apenas uma opção. Leia a pergunta na língua 
da entrevista, mas leia sempre “democracia” em português. Traduza democracia para a língua local apenas se o respondente não compreender 
o termo “democracia” em português]  
Uma democracia completa 4 
Uma democracia, com pequenos problemas 3 
Uma democracia, com grandes problemas  2 
Não é uma democracia 1 
Não compreendo a pergunta /não compreendo o que é ‘democracia’ [Não Leia] 8 
Não Sabe [Não Leia]  9 

 
43. Na generalidade, em que grau se sente satisfeito/a com a maneira como está a funcionar a democracia em Moçambique?  

Você está: [Leias as opções. Aceite apenas uma opção. Leia a pergunta na língua da entrevista, mas leia sempre “democracia” em 
português. Traduza democracia para a língua local apenas se o respondente não compreender o termo “democracia” em português]  

Muito satisfeito 4 
Bastante satisfeito 3 
Pouco satisfeito 2 
Nada satisfeito 1 
Moçambique não é uma democracia [Não Leia] 0 
Não Sabe [Não Leia]  9 
    

44. Relativamente a cada uma das seguintes declarações, diga-me por favor se discorda ou concorda?  [Ao entrevistador: Sonde qual a 
convicção da opinião]  

 Discordo 
fortemente 

Discordo 
Nem  Concordo 
Nem Discordo 

Concordo 
Concordo 
fortemente 

Não Sabe 
[Não Leia] 

A. Os tribunais têm o direito de tomar decisões que o 
povo tem sempre que obedecer. 1 2 3 4 5 9         

B. A polícia tem sempre o direito de obrigar as 
pessoas a cumprir a lei. 1 2 3 4 5 9         

C. As Finanças têm sempre o direito de obrigar as 
pessoas a pagar impostos. 1 2 3 4 5 9         

 
45. Neste país, quantas vezes: [Leia as  opções] 
  Sempre Muitas vezes Raramente Nunca Não Sabe/NR [Não Leia] 
A. A rivalidade entre partidos políticos leva a conflitos violentos? 3 2 1 0 9 
B. O Presidente ignora a constituição? 3 2 1 0 9 
C. As pessoas são tratadas de forma desigual perante a lei? 3 2 1 0 9 
D.   Funcionários cometem crimes e ficam impunes? 3 2 1 0 9 
E. Pessoas comuns que violam a lei ficam impunes? 3 2 1 0 9 
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46.     Neste país, com que frequência as pessoas têm de ter cuidado com o que dizem sobre política? [Leia as opções]       
Sempre 3 
Muitas vezes 2 
Raramente 1 
Nunca 0 
Não Sabe [Não leia] 9 

 
47.     Durante as campanhas eleitorais neste país, com que frequência você pessoalmente sente medo de ser vítima de intimidação ou 
de violência política? [Leia as opções] 
Nada 3 
Um pouco 2 
Às vezes 1 
Muitas vezes 0 
Não Sabe [Não leia] 9 

 
48.     Até que ponto acha provável que: [Leia as opções] 

  
   Nada 
provável 

Pouco 
provável 

Relativamente 
provável 

Muito 
provável 

Não 
Sabe/NR 
[Não Leia] 

A. Que pessoas poderosas possam descobrir como votou, mesmo 
sabendo que as urnas deviam ser secretas neste país?  

0 1 2 3 9 

B. As pessoas sejam punidas por funcionários públicos se 
queixarem-se da má qualidade dos serviços ou pela utilização 
indevida dos dinheiros públicos? 

0 1 2 3 9 

 
49. Até que ponto você confia em cada um dos seguintes, ou não ouviu falar o suficiente deles para dar a sua opinião? [Leia as opções] 

  Nada 
Só um 
pouco  

Razoavelmen
te 

Muito  

Não 
Sabe/Não 
ouviu o 
suficiente 
[Não Leia] 

A. O Presidente da República 0 1 2 3 9 
B. A Assembleia da República 0 1 2 3 9 
C. A Comissão Nacional de Eleições 0 1 2 3 9 
C1.MOZ Conselho Constitucional      
D. A Assembleia Municipal ou Conselho do Distrito 0 1 2 3 9 
E. O Partido no Poder  0 1 2 3 9 
F. Os Partidos políticos da Oposição (Renamo, PDD, PIMO)  0 1 2 3 9 
G. A Polícia 0 1 2 3 9 
H. Os Tribunais Judiciais  0 1 2 3 9 
I.  Líderes tradicionais 0 1 2 3 9 

 
50. Quantas das seguintes pessoas você acha que estão envolvidas em corrupção, ou não ouviu falar o suficiente sobre o assunto 

para se poder pronunciar? [Leia as opções] 

  Nenhum 
Alguns 
deles 

A maioria 
deles  

Todos eles 
Não Sabe/ Nunca ouviu 

falar [Não Leia] 
A. O Presidente e Funcionários do seu Gabinete  0 1 2 3 9 
B. Deputados da Assembleia da República  0 1 2 3 9 
C. Vereadores ou membros do Conselho do Districto 0 1 2 3 9 
D. Funcionários públicos 0 1 2 3 9 
E. A Policia 0 1 2 3 9 

F. 
Funcionários das Finanças (e.g., funcionários do 
Ministério das Finanças  ou repartições de finanças 
municipais)  

0 1 2 3 9 
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G. Juízes e Magistrados 0 1 2 3 9 
H. Líderes tradicionais 0 1 2 3 9 

 
 

51. No ano passado, quantas vezes (se é que alguma) teve que pagar um suborno, oferecer um presente, ou fazer um favor a um 
funcionário público para: [Leia as  opções.]  

  

Nenhuma 
experiencia destas 
no ano passado 

[Não Leia] 

Nunca 
Uma ou 
duas 
vezes 

Umas 
poucas 
vezes 

Muitas vezes 
Não Sabe 
[Não Leia] 

A. Obter um documento ou uma licença? 7 0 1 2 3 9 
B. Serviços domiciliares (como agua canalizada, 

eletricidade ou telefone)? 
7 0 1 2 3 9 

C. Evitar um problema com a polícia (seja por não 
ter parado num ponto de controle de viação, ou 
para evitar uma multa ou detenção)? 

7 0 1 2 3 9 

 
52.     Os deputados da Assembleia da República têm diferentes responsabilidades. Quais das seguintes considera ser a mais 
importante responsabilidade dos deputados da Assembleia da República? [Leia as opções] 
Ouvir os cidadãos e representarem as suas necessidades 1 
Criarem empregos e promoverem o desenvolvimento 2 
Fazer leis a bem do país 3 
Controlar o Presidente e o seu Governo 4 
Nenhuma delas [Não leia] 5 
Não Sabe [Não leia] 9 

 
53.     Quanto tempo: [Leia as opções] 

  
Quase todo o 
seu tempo 

Pelo menos 
uma vez por 
semana 

Pelo menos 
uma vez por 

mês 

Pelo menos 
uma vez por 

ano 
Nunca 

Não Sabe 
[Não leia] 

A.  O seu deputado na Assembleia da República 
deveria passar neste círculo eleitoral a visitar a 
comunidade e os seus cidadãos? 

4 3 2 1 0 9 

B. 
O seu Membro do Assembleia da República passa 
neste círculo eleitoral? 

4 3 2 1 0 9 

 
54. Com que frequência você acha que as seguintes entidades fazem o melhor para ouvir aquilo que o povo tem para lhes dizer? 

[Leia as opções] 

  Nunca Só às vezes Muitas vezes Sempre 
Não Sabe 
[Não leia] 

A. Deputados da Assembleia da República  0 1 2 3 9 

B. 
Vereadores ou membros do Conselho do 
Districto 

0 1 2 3 9 

C. Líderes tradicionais 0 1 2 3 9 

 
55. Qual das seguintes declarações está mais próxima da sua opinião?  Escolha a Declaração 1 ou a Declaração 2.  [Ao entrevistador: 

Sonde qual a convicção da opinião: Concorda ou concorda fortemente?] 
Declaração 1: Ao eleger um deputado para a Assembleia da 
República eu prefiro votar num candidato que consegue fornecer 
bens e serviços para as pessoas da sua comunidade. 

Declaração 2: Ao eleger um deputado para a Assembleia da 
República eu prefiro votar num candidato que consegue ter 
políticas que beneficiam toda as pessoas no nosso país. 

Concordo Fortemente com 
Declaração 1 

1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2  

4 
Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 
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56. Na sua opinião, quais são os problemas mais importantes que este país enfrenta e que o governo devia resolver? [Não leia 
opções. Codifique segundo as respostas. Aceite até  três respostas.  Se o/a respondente oferecer  mais do que três opções, pergunte “De 
entre estas quais são as três mais importantes?”; se o/a respondente oferecer uma ou duas respostas, pergunte “Mais alguma coisa?”] 

 1ª resposta 2ª resposta 3ª resposta 
Economia    
Administração da economia 1 1 1 
Ordenados, rendas, salários 2 2 2 
Desemprego 3 3 3 
Pobreza/destituição 4 4 4 
Contribuições e Impostos 5 5 5 
Empréstimos / crédito 6 6 6 
Alimentos / Agricultura    
Lavoura/agricultura 7 7 7 
Marketing agrícola 32 32 32 
Falta de Alimentos /fome 8 8 8 
Seca 9 9 9 
Terras 10 10 10 
Infraestrutura    
Transportes 11 11 11 
Comunicações 12 12 12 
Infraestrutura / estradas 13 13 13 
Serviços do Estado    
Educação 14 14 14 
Habitação 15 15 15 
Electricidade 16 16 16 
Abastecimento de água 17 17 17 
Órfãos/crianças de rua/crianças desabrigadas 18 18 18 
Serviços (outros) 19 19 19 
Saúde    
Saúde 20 20 20 
SIDA 21 21 21 
Enfermidades / Doenças 22 22 22 
Governo    
Crime e Segurança 23 23 23 
Corrupção 24 24 24 
Violência Politica 25 25 25 
Instabilidade Politica/divisões políticas/ tensões étnicas 26 26 26 
Discriminação/ desigualdade 27 27 27 
Assuntos relativos ao Género /direitos das Mulheres 28 28 28 
Democracia/direitos políticos 29 29 29 
Guerra (internacional) 30 30 30 
Guerra Civil  31 31 31 
Outros problemas    
Outros problemas (i.e., algum outro problema) 995 995 995 
Nada / nenhuns problemas 0   
Sem mais resposta   996 996 
Não Sabe [Não Leia] 999   
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Vamos agora falar sobre a actuação do actual governo deste país. 
57. Até que ponto acha que o actual governo está a gerir bem ou mal os seguintes sectores, ou não ouviu falar o suficiente sobre 

esses assuntos para se poder pronunciar? [Ao entrevistador: Sonde qual a convicção da opinião] 
 

Muito mal Bastante mal Bastante Bem Muito bem 
Não Sabe/ Não tenho 
ouvido o suficiente 

[Não Leia] 
A.  Dirigir a economia  1 2 3 4 9 
B. Melhorar as condições de vida dos pobres 1 2 3 4 9 
C. Criar empregos 1 2 3 4 9 
D. Manter estabilidade de preços 1 2 3 4 9 
E. Reduzir a diferença entre ricos e pobres 1 2 3 4 9 
F. Reduzir o crime 1 2 3 4 9 
G. Melhorar os serviços básicos de Saúde 1 2 3 4 9 
H. Resolvendo as necessidades de Educação 1 2 3 4 9 
I. Distribuição de água para uso doméstico 1 2 3 4 9 
J. Providenciar para que toda a gente tenha 

alimentação suficiente 
1 2 3 4 9 

K. Lutar contra a corrupção no governo 1 2 3 4 9 
L. Combate a HIV/SIDA 1 2 3 4 9 
M. Manutenção das estradas e pontes 1 2 3 4 9 
N. Fornecendo um serviço de electricidade de 

qualidade 
1 2 3 4 9 

O. Protegendo os rios e florestas 1 2 3 4 9 
P. Melhorando o empoderamento das mulheres 1 2 3 4 9 

 
58.     Quem considera que é o principal responsável pela gestão de cada um dos seguintes aspectos. É o governo central, o governo 
local,  membros da vossa comunidade? 
 Governo 

Central 
Governo Local  

Membros da 
Comunidade 

Nenhum deles 
[Não leia] 

Não Sabe 
[Não leia] 

A.  Manter a comunidade limpa 1 2  4 5 9 
B. Gerir as escolas 1 2  4 5 9 
C. Gerir os centros de saúde  1 2  4 5 9 
D. Cobrança de impostos 1 2  4 5 9 
E. Resolver os conflitos locais 1 2  4 5 9 
F. Atribuir terrenos/terras 1 2  4 5 9 
G. Proteger rios e florestas 1 2  4 5 9 
H. Manter a lei e a ordem 1 2  4 5 9 

 
59. E quanto ao município? Não me refiro ao Governo central. Refiro-me ao Município ou Conselho Distrital. Até que ponto diria 

que o seu municipio está a conduzir bem ou mal os seguintes assuntos, ou não ouviu falar o suficiente sobre os mesmos para 
dar a sua opinião? [Sonde qual a convicção da opinião] 

 
Muito mal Bastante Mal Bastante Bem Muito Bem 

Não Sabe/ Não tenho 
ouvido o bastante [Não 

Leia] 
A. Manutenção das estradas 1 2 3 4 9 
B. Manter os mercados locais 1 2 3 4 9 
C. Manter os padrões de saúde em 

restaurantes e barracas de venda 
1 2 3 4 9 

D. Manter a nossa comunidade limpa (e.g., 
recusar os resíduos) 

1 2 3 4 9 

E. Cobrança de licenças de bicicletas, 
carros e carrinhos de mão 

1 2 3 4 9 

F. Cobrança de taxas a casas privadas 1 2 3 4 9 
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60.     Até que ponto diria que o Município ou Conselho do Districto está a cumprir bem ou mal os seguintes procedimentos? Ou 
não ouviu falar o suficiente sobre os mesmos para dar a sua opinião? [Sonde qual a convicção da opinião] 
 

Muito 
mal 

Bastante 
Mal 

Bastante 
Bem 

Muito 
Bem 

Não Sabe/ Não tenho 
ouvido o bastante 

[Não Leia] 
A. Fazer com que o programa do Município ou Conselho Distrital seja 

conhecido pelo cidadão comum 
1 2 3 4 9 

B. Fornecer aos cidadãos informações sobre o orçamento municipal ou 
Conselho Distrital (i.e., receitas e despesas) 

1 2 3 4 9 

C. Permitir que cidadãos como você participem nas decisões municipais 
ou do Conselho distrital  

1 2 3 4 9 

D. Consultando outras pessoas (incluindo líderes civis, comunitários) 
antes da tomada de decisões do Município ou Conselho Distrital 

1 2 3 4 9 

E. Fornecendo meios eficazes para resolver reclamações contra 
funcionários ou vereadores  municipais ou membros do conselho 
distrital 

1 2 3 4 9 

F. Garantindo que as receitas municipais ou do conselho distrital são 
utilizadas em serviços públicos e não em benefício privado 

1 2 3 4 9 

 
61.     Quando acontecem problemas com a forma como os governos municipais actuam na sua comunidade, em que grau pode o 
cidadão comum fazer algo para melhorar a situação?  [Leia as opções] 
Muita coisa 4 
Alguma coisa 3 
Pouca coisa 2 
Nada 1 
Não sabe [Não leia] 9 

 
62A1.  No ultimo ano, você constatou problemas na forma como o governo municipal é exercido? 

Não 0 
Sim 1 
Não Sabe [Não Leia] 9 
 
62.   [Entrevistador: Se o respondente respondeu “Sim” ou “Não Sabe” em P62A1, pergunte:], Com que frequência você fez, se é que fez, 
um dos seguintes actos?: [Leias as opções] [Se o respondente não viu problemas, use o código 7=Não Aplica para TODAS as modalidades 
de P62, e continue para P63. O código 7 deverá ser usado quer para TODAS as modalidades de P62 quer para NENHUMA DELAS] 

  Nunca 
Uma ou 
duas 
vezes 

Várias 
vezes 

Muitas 
vezes  

Não Aplica 
/Não viu 
problemas  
[Não Leia] 

Não Sabe 
[Não Leia] 

A. Discutir o problema com outras pessoas na sua comunidade? 0 1 2 3 7 9 
B. Juntar-se com outras pessoas na sua comunidade para resolver 

o problema? 
0 1 2 3 7 9 

C. Discutir os problemas com outros líderes comunitários, 
religiosos?  

0 1 2 3 7 9 

D. Escreveu uma carta a um jornal ou chamou para um programa 
de rádio? 

0 1 2 3 7 9 

E. Fez uma queixa a funcionários municipais, por exemplo, indo 
pessoalmente ou escrevendo uma carta. 

0 1 2 3 7 9 

F. Fez uma queixa a outros funcionários públicos, por exemplo, 
indo pessoalmente ou escrevendo uma carta. 

0 1 2 3 7 9 

        
 
63.     Observando os oficiais que estão actualmente a prestar serviço na sua Assembleia Municipal ou os membros do conselho 
distrital, até que ponto considera que estão qualificados para exercer a sua função? Por favor, classifique-os de acordo com os 
seguintes tipos de qualificação. Ou não ouviu falar o suficiente sobre os mesmos para dar a sua opinião? [Sonde qual a 
convicção da opinião] 
 

Nada 
qualificados 

Pouco 
qualificados 

Bastante 
qualificados 

Muito 
Qualificados 

Não Sabe/ 
Não Ouviu o 
suficiente [Não 

leia] 
A. O seu nível de educação  1 2 3 4 9 
B. O grau com que se preocupam com a sua comunidade 1 2 3 4 9 
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C. A sua experiência na gestão de programas públicos 1 2 3 4 9 
D. A sua honestidade na gestão de fundos públicos  1 2 3 4 9 

 
64.     Você teve de fazer algum dos seguintes pagamentos durante o ano passado? 
 

Sim Não Não Sabe Recusou 

A. Pagamentos para um serviço público, tais como educação ou saúde 1 0 9 8 

B. Licenças para o governo municipal, e.g., para uma bicicleta, carro ou barraca no 
mercado 

1 
0 9 8 

C. Taxas de propriedade ou impostos 1 0 9 8 
D. Pagamentos de serviços públicos, e.g., água, electricidade ou telefone 1 0 9 8 
E. Impostos sobre rendimentos 1 0 9 8 

 
65.    Quanta influência os líderes tradicionais actualmente  teêm na governação da sua comunidade local? [Leia as opções]                
Muita 4 
Alguma 3 
Pouca 2 
Nenhuma 1 
Não sabe [Não leia] 9 
 
66.     Você acha que o tamanho da influência que os líderes tradicionais teêm na governação da sua comunidade local devia 
aumentar, manter-se o mesmo, ou diminuir?  [Entrevistador: Sonde a convicção da opinião.]                   
Aumentar muito 5 
Aumentar um pouco 4 
Manter-se o mesmo 3 
Diminur um pouco 2 
Diminuir muito 1 
Não sabe [Não leia] 9 
 
67.     Você acha que os líderes tradicionais deviam ter assento na Assembleia Municipal ou não? [Se sim, pergunta:] Você acha 
que eles deviam ser eleitos pelo povo para terem esses assentos, nomeados pelo governo, ou seleccionados a partir de outro 
método? 
Não, não deviam ter assentos na Assembleia Municipal 0 
Sim, deviam ter assentos a partir da eleição popular 1 
Sim, deviam ser nomeados pelo governo 2 
Sim, deviam ter assentos a partir da selecção de outros métodos 3 
Não sabe [Não leia] 9 
 
68.     Qual das seguintes afirmações está mais próxima da sua visão? Escolha Afirmação 1 ou Afirmação 2.     
 [Entrevistador: Sonde a convicção da opinião: Você concorda ou concorda fortemente?] 
Afirmação 1:  Os líderes tradicionais devem representar 
todas as pessoas igualmente.  Eles deviam permancer 
dispartidarizados, e não afiliados a nenhum partido 
político.  

Afirmação 2: Líderes tradicionais são cidadãos como qualquer 
um, e tem o direito a decider se apoiam um partido politico 
particular. 

Concordo fortemente com 
Afirmação 1 

1 

Concordo com Afirmação 1 
 
2  

Concordo com Afirmação 2 
 
3 

Concordo fortemente com 
Afirmação 2  

4  
Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 
 
69.     
Afirmação 1:  Para melhor server o seu povo, os lideres 
tradicionais devem permanecer independents do governo. 
Eles não deviam receber salário. 

Afirmação 2: Líderes tradicionais servem suas comunidades e 
governo, e eles deviam receber um salário do governo pelo seu 
trabalho. 

Concordo fortemente com 
Afirmação 1 

1 

Concordo com Afirmação 1 
 
2  

Concordo com Afirmação 2 
 
3 

Concordo fortemente com 
Afirmação 2  

4  
Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 
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70. Aprova ou desaprova da maneira como as seguintes entidades têm desempenhado as suas funções durante os últimos doze meses, 

ou não ouviu falar o suficiente sobre o assunto para dar a sua opinião?  [Ao entrevistador: Sonde qual a convicção da opinião]  

  Desaprovo 
fortemente 

Desaprovo  Aprovo 
Aprovo 

fortemente 
Não Sabe/ Não tenho ouvido 

o suficiente [Não Leia] 
A. Presidente Armando Guebuza 1 2 3 4 9 

B. 
O seu deputado na Assembleia da 
República 

1 
2 

3 4 9 

C. Presidente do Município ou Administrador 
Distrital 

1 
2 

3 4 9 

 
71. Na sua generalidade, como classificaria as últimas eleições gerais de 2004, no que respeita a serem livres e justas. Acha que 

foram:  
Completamente livres e justas  4 
Livres e justas, mas com problemas de menor importância 3 
Livres e justas, com problemas de maior importância 2 
Não foram livres e justas  1 
Não compreendo a pergunta [Não Leia] 8 
Não Sabe [Não Leia]  9 
 

72.      Pense na forma como as eleições funcionam na prática neste país. Até que ponto as eleições:[Leia as opções] 

  Muito bem Bem Mal Muito mal 
Não sabe 
[Não leia] 

A. Asseguram que os deputados na Assembleia da 
República reflectem os pontos de vista dos eleitores 

3 2 1 0 9 

B. Permitem aos eleitores retirar do poder os líderes 
que não fazem o que o povo quer  

3 2 1 0 9 

 
 

73.     Quem deveria ser responsável por: [Leia as opções] 
 

O Presidente 
/O Executivo 

O 
Assembleia 
da República/ 

As 
Assembleias 
municipais 

Os seus 
partidos 
políticos 

Os eleitores 
 

Ninguém 
[Não leia] 

Não sabe 
[Não leia] 

A. Garantir que, uma vez eleitos, os deputados na 
Assembleia da República fazem o seu trabalho? 

0 1 2 3 4 9 

B. Garantir que os Presidentes do Município ou 
Administradores Distritais fazem o seu trabalho? 

0 1 2 3 4 9 

C. Garantir que, uma vez eleitos, que o Presidente faz o 
seu trabalho? 

0 1 2 3 4 9 

 
74.     Até que ponto é fácil ou difícil um cidadão comum ser ouvido entre eleições?                      
Muito fácil 4 
Relativamente fácil 3 
Relativamente difícil 2 
Muito difícil 1 
Não sabe [Não leia] 9 

 
 
 

75-MOZ. Qual das seguintes declarações está mais próxima da sua opinião?  Escolha a Declaração 1 ou a Declaração 2.  [Ao 
entrevistador: Sonde qual a convicção da opinião: Concorda ou concorda fortemente?] 
Declaração 1: A present lei, que permite que o Presidente  da 
República enviar o Primeiro-Ministro a responder à Assembleia da 
República, do que ele responder pessoalmente, deve ser 
preservada. 

Declaração 2:  A lei deve ser mudada de modo que o Presidente da 
República seja obrigado a responder à Assembleia da República 
pessoalmente. 
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Concordo Fortemente com 

Declaração 1  
1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo Fortemente com 
Declaração 1  

1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 
 
 
76-MOZ  
Declaração 1. O Conselho Constitucional e a Comissão 
Nacional de Eleições, que são órgãos que supervisionam 
eleições, devem ser dispartidarizados e os seus membros 
indicados independentemente da influência partidária. 

Declaração 2. Cada partido com assento no parlamento deve 
indicar seus representantes no Conselho Constitucional e 
Comissão Nacional de Eleições na proporção do número de 
assentos que tem. 

Concordo Fortemente com 
Declaração 1 

1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2  

4 
Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 
 
 
77-MOZ  

Declaração 1. O Governo devia investir mais no fornecimento 
dos serviços dos transportes públicos. 

Declaração 2. Os serviços dos transportes  públicos deviam ser 
fornecidos por entidades privadas. 

Concordo Fortemente com 
Declaração 1 

1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2  

4 
Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 
 
 
78.MOZ  

Declaração 1. Para fortalecer a democracia Moçambicana, o 
Governo devia apenas engajar-se com outros países 
democráticos nas relações internacionais e de comércio, e 
evitar relacionar-se com regimes autoritários 

Declaração 2. Moçambique devia relacionar-se com todo tipo de 
países, sejam democráticos ou autoritários, se existirem nesses 
países interesses económicos e políticos. 

Concordo Fortemente com 
Declaração 1 

1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2  

4 
Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vamos voltar a falar de si. 
79.     Qual é a sua tribo? Sabe qual é o seu grupo étnico ou cultural?  [NÃO leia as opções.  Codifique as respostas] [Se o respondente não 
identificar nenhum grupo nesta questão - isto é, SE RECUSAR responder(998), NÂO SABE (999) ou mencionar somente “Moçambicano”(990) -  
então assinale 7=Não Aplica para as perguntas 80-83 e continue com a questão 84.] 
 Makua 540   
Sena 541   
Ndau 542   
Nyanja 543   
Changana 544   
Chope 545   
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Bitonga 546 Somente Moçambicano ou “não pensa nele próprio nesses termos” 990 
Makonde 547 Recusou em responder 998 
Chuabo 548 Não sabe 999 
Ajaua 

549 
Outro [Especifique]: 
___________________________ 

Registe o 
código 

   

 
80.     Pense nas condições de ______ [Grupo Étnico].  As suas condições económicas são piores, idênticas, ou melhores que outros grupos 
neste país?  Sonde a convicção da opinião. Se o respondente não identificou nenhum grupo em P79 – isto é, SE RECUSAR responder (998), NÂO 
SABE (999) ou mencionar somente “Moçambicano”(990) -  então assinale 7=Não Aplica para as perguntas 80-83 e continue com a questão 84.] 
Muito piores 5 
Piores 4 
Iguais 3 
Melhores 2 
Muito melhores 1 
Não Aplica 7 
Não sabe [Não leia] 9 

 
81.     Pense nas condições de ______ [Grupo Étnico].  Têm menos, igual ou mais influência na política que outros grupos neste país?  
Sonde a convicção da opinião. Se o respondente não identificou nenhum grupo em P79 – isto é, SE RECUSAR responder (998), NÂO SABE 
(999) ou mencionar somente “Moçambicano”(990) -  então assinale 7=Não Aplica para as perguntas 80-83 e continue com a questão 84.] 
Muito menos 5 
Menos 4 
Igual 3 
Mais 2 
Muito mais 1 
Não Aplica 7 
Não sabe [Não leia] 9 

 
82.     Com que frequência os ___________ [Grupo étnico] são tratados de forma desigual e injusta pelo Governo?  Sonde a convicção da 
opinião. Se o respondente não identificou nenhum grupo em P79 – isto é, SE RECUSAR responder (998), NÂO SABE (999) ou mencionar 
somente “Moçambicano”(990) -  então assinale 7=Não Aplica para as perguntas 80-83 e continue com a questão 84.] 
Nunca 0 
Às vezes 1 
Muitas vezes 2 
Sempre 3 
Não Aplica 7 
Não sabe [Não leia] 9 
 
83.     Imaginemos que você tenha que escolher entre ser Moçambicano e ser ________[Grupo Étnico].  Qual das seguintes declarações 
expressa melhor os seus sentimentos?  Sonde a convicção da opinião. Se o respondente não identificou nenhum grupo em P79 – isto é, SE 
RECUSAR responder (998), NÂO SABE (999) ou mencionar somente “Moçambicano”(990) -  então assinale 7=Não Aplica para as perguntas 80-
83 e continue com a questão 84.] 
Sinto-me somente Moçambicano 5 
Sinto-me mais Moçambicano que _________ [inserir grupo étnico do respondente] 4 
Sinto-me igualmente Moçambicano e _________ [inserir grupo étnico do respondente] 3 
Sinto-me mais _________ [inserir grupo étnico do respondente] que Moçambicano 2 
Sinto-me somente _________ [inserir grupo étnico do respondente] 1 
Não Aplica 7 
Não sabe [Não leia] 9 

 
Vejamos os seus pontos de vista sobre os seus concidadãos 
84.     Até que ponto confia em cada um dos seguintes grupos de pessoas? [Leia as opções] 
 

Nada Só um pouco  Razoavelmente Muito  
Não Aplicável, i.e., 
não tem familiares 

[Não Leia] 

Não sabe [Não 
Leia]  

A. Seus familiares 0 1 2 3 7 9 
B. Outras pessoas que conhece 0 1 2 3  9 
C. Outros Moçambicanos 0 1 2 3  9 
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85.     Sente-se próximo de algum partido político em particular? 
Não (NÃO SE SENTE próximo de nenhum partido politico) 0 
Sim (Sente-se próximo de um partido político) 1 
Recusou responder 8 
Não sabe [Não leia] 9 

 
86. [Ao entrevistador: se a resposta à pergunta 85 for “Sim”] Que partido é esse? [Se a resposta à pergunta 85 foi  “Não,” “Não Sabe,” ou 

“Recusou-se a responder,” seleccione 997 = Não se aplica.] 
Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) 540 
Resistência Nacional de Moçambique (Renamo) 541 
Partido para a Paz, Democracia e Desenselvolvimeto (PDD) 542 
Partido Independente de Moçambique (PIMO) 543 

Sim, Outro [Especificar]: __________________________________________________________ 
Registe 
código 

   

Não se aplica [SÓ se a resposta à pergunta 85 foi  “Não,” “Não Sabe,” ou “Recusou-se a responder”] 997 
Recusou-se a responder [isto é, respondeu “Sim” à pergunta 85, mas não quer identificar o partido] 998 
Não Sabe 999 

 
87.     Com que frequência, se é que acontece, você recebe remessas em dinheiro de amigos e familiares residentes no estrangeiro? 
[Leias as opções] 
Pelo menos uma vez por mês 5 
Pelo menos uma vez em cada três meses 4 
Pelo menos uma vez em cada seis meses 3 
Pelo menos uma vez por ano 2 
Menos do que uma vez por ano 1 
Nunca 0 
Não sabe [Não leia] 9 

 
88.     Com que frequência você usa: [Leias as opções] 
  

Todos os dias 
Algumas vezes 
por semana 

Algumas vezes 
por mês 

Menos que 
uma vez por 

mês 
Nunca 

Não sabe 
[Não leia] 

A. Telemóvel? 4 3 2 1 0 9 
B. Computador? 4 3 2 1 0 9 
C. Internet? 4 3 2 1 0 9 
D.  Viaja 10km ou mais a partir do local onde 

vive actualmente? 
4 3 2 1 0 9 

 

88E.     Que línguas fala bem?  [Inquiridor: Liste todas as línguas mencionadas] 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 88F.  [Inquiridor: Digite o número total de línguas mencionadas como um número de dois. Marque 99 para “Não sabe.”]   

 
89. Qual o nível mais alto de educação que completou? [Codifique segundo a resposta. Não leia opções]  
Nenhuma escolaridade formal 0 
Escola informal apenas (incluindo escola corânica) 1 
Escola primária incompleta 2 
Escola primária completa 3 
Escola secundária incompleta 4 
Escola secundária completa 5 
Qualificações pós escola secundária, sem ser universidade 6 
Estudos universitários incompletos 7 
Estudos universitários completos 8 
Pós-graduação 9 
Não Sabe [Não Leia] 99 
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90.     Qual é a sua religião, se é que tem alguma? [Codifique a partir da resposta. Não leia as opções]  
Nenhuma 0 
GRUPOS CRISTÃOS/DENOMINAÇÕES  
     Somente Cristão (i.e., os respondentes afirmam somente “Cristão”, sem identificarem um subgrupo específico) 1 
     Católicos romanos 2 
     Ortodoxos 3 
     Coptic 4 
Protestante – Linha principal  
     Anglicano 5 
     Luterano 6 
     Metodista 7 
     Presbiteriano 8 
     Baptista 9 
     Quaker / Friends 10 
     Mennonite 11 
Protestante –Excluindo linha principal  
     Evangélica 12 
     Pentecostal (e.g., “Deus é Amor” e/ou “Universal d Reino de Deus”) 13 
     Independente (e.g., “Igreja Africana Independente”) 14 
Outros  
     Testemunhas de Jeová 15 
     Adventistas do Sétimo Dia 16 
     Mormons 17 
GRUPOS MUÇULMANOS / DENOMINAÇÕES  
     Somente Muçulmano (i.e., se o respondente afirma somente “Muçulmano”, sem especificar um subgrupo específico) 18 
Sunni  
     Somente Sunita (i.e., se o respondente afirma somente “Sunita” ou “Sunita Muçulmano”, sem especificar um subgrupo específico)  19 
     Ismaeli 20 
     Irmandade Mouridiya 21 
     IrmandadeTijaniya 22 
     Irmandade Qadiriya 23 
Xiita  
     Somente Xiita (i.e., se o respondente afirma somente “Xiita” ou “Xiita Muçulmano”, sem especificar um subgrupo específico)  24 
OUTRA  
     Religião tradicional / Étnica 25 
     Hindu 26 
     Bahai 27 
     Agnóstico (Não sabe se Deus existe) 28 
     Ateu (Não acredita em Deus) 29 
     Outra 995 
     Recusou 998 
     Não Sabe 999 

 
91.     Até que ponto a religião é importante na sua vida? [Leia as opções] 
Nada importante 1 
Pouco importante 2 
Bastante importante 3 
Muito importante 4 
Recusou responder 8 
Não sabe [Não leia] 9 

 
92.     Quais dessas coisas você pessoalmente possui? 

  
Não 

(Não possui) 
Sim 

(Possui) 
Não Sabe 
[Não leia] 

A. Rádio 0 1 9 
B. Televisão 0 1 9 
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C. Automóvel ou Mota 0 1 9 
 
93A.     Onde fica a sua principal fonte de água que usa em casa? 
Dentro da casa 1 
Dentro do quintal 2 
Fora do quintal 3 
Não sabe [Não leia] 9 

 

  Não Sim Não sabe [Não leia] 

93B.     Tem de pagar para usar a água que vem dessa fonte? 0 1 9 

 
94. Você tem um emprego que lhe paga uma remuneração em dinheiro? É a tempo inteiro ou part-time? E está 

presentemente à procura de um emprego (mesmo que esteja presentemente empregado)? 
Não (não estou à procura)  0 
Não (estou à procura)  1 
Sim, part-time (não estou à procura)  2 
Sim, part-time (estou à procura)  3 
Sim, a tempo inteiro (não estou à procura)  4 
Sim, a tempo inteiro (estou à procura)  5 
Não Sabe [Não leia] 9 

 
95.     Conhece algum amigo próximo ou familiar que tenha morrido de SIDA? 
Não  0 
Sim 1 
Recusou responder 8 
Não sabe [Não leia] 9 

 
96.     [Inquiridor: Se o respondente respondeu “SIM” em P95, pergunte]  Quantos amigos ou familiares morreram de 
SIDA? [Inquiridor: Escreva um número de 3 dígitos. Se o respondente recusar responder marque 998,e marque 999 para 
“Não Sabe”.Se a resposta a P95 foi “Não” ou “Não Sabe” ou “Recusou responder”, marque 997 = Não Aplica.]  

   

 
 

97.    Se as eleições legislativas fossem amanhã, em que partido votaria?  [NÃO LEIA as opções Codifique a partir da resposta] 
Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) 540 
Resistência Nacional de Moçambique (Renamo) 541 
Partido para a Paz, Democracia e Desenselvolvimeto (PDD) 542 
Partido Independente de Moçambique (PIMO) 543 

Outro [Especifique]: __________________________________________________________ Codifique    
Não votaria 997 
Recusou responder  998 
Não sabe 999 

98.     Em sua opinião, até que ponto cada uma das seguintes instituições ajuda o nosso país, ou não ouviu o suficiente para dizer? [Leia as 
opções] 
 Não fazem 

nada, não 
ajudam 

Ajudam um 
pouco 

Ajudam 
bastante 

Ajudam muito 
Não sabe 
[Não Leia] 

A. União Africana 0 1 2 3 9 
B. Comunidade para o Desenvolvimento da Africa Austral (SADC) O 1 2 3 9 
C. Nações Unidas 0 1 2 3 9 
D. Outros doadores internacionais e ONGs (excluindo as Nações Unidas) 0 1 2 3 9 
E. Empresários internacionais e investidores O 1 2 3 9 
F. Nigéria 0 1 2 3 9 
G. África do Sul 0 1 2 3 9 
H. China 0 1 2 3 9 
I. Estados Unidos 0 1 2 3 9 
J.  Portugal 0 1 2 3 9 
J1. União Europeia 0 1 2 3 9 

 
98K.   Qual das seguintes declarações está mais próxima da sua opinião?  Escolha a Declaração 1 ou a Declaração 2.  [Ao entrevistador: 
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Sonde qual a convicção da opinião: Concorda ou concorda fortemente?] 
Declaração 1: O Mecanismo Africano de Revisão de Pares da Nova 
Parceria para o Dsenvolvimento da Africa (NEPAD/MARP) é uma 
iniciativa útil que irá ajudar a promover a boa governação em 
África. Deve-lhe ser dados todo o apoio necessário. 

Declaração 2: O Mecanismo Africano de Revisão de Pares da Nova 
Parceria para o Dsenvolvimento da Africa (NEPAD/MARP) é uma 
iniciativa vazia que dificilmente fará alguma coisa para melhorar a 
governação em África. Não devíamos desperdiçar tempo ou 
recursos em apoiá-la.  

Concordo Fortemente com 
Declaração 1 

1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2  

4 
Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 
Não Sabe [Não Leia] 9 

 
99.     Acha que as seguintes instituições têm demasiado pouca, demasiada ou o grau adequado de influência sobre o Governo do 
nosso país? [Inquiridor: Sonde a convicção da opinião.] 

 Demasiado 
pouco 

Relativament
e pouca 

Em grau 
adequado 

Relativament
e muita 

Demasiado Não Sabe 
[Não leia] 

A. Doadores internacionais e ONGs 1 2 3 4 5 9 

B. Empresários internacionais e investidores 1 2 3 4 5 9 

C. Organizações civis e ONGs Moçambicanas 1 2 3 4 5 9 

 
100. Só mais uma pergunta, quem é que pensa que nos mandou para fazer esta entrevista? [Não leia opções] 
Ninguém 0 
O governo  
O governo (Geral) 1 
O governo Nacional 2 
O governo Provincial / Regional 3 
O governo Local 4 
O Gabinete do Presidente / Primeiro-ministro 5 
Parlamento/ Assembleia Nacional 6 
O gabinete de Recenseamento / Instituto Nacional de Estatística 7 
Inteligência Nacional / Serviços Secretos 8 
Ministério / Direcções de Educação e Assuntos Sociais 9 
Ministério / Direcções das Finanças 10 
Ministério  / Direcções  da Saúde    11 
Outras Direcções / Ministérios do Governo 12 
Comissão Constitucional  13 
Comissão Eleitoral  14 
Direcção Geral do Plano 15 
Companhia de prestação de serviços públicos (Electricidade, água, telefone, ...) 16 
Privado  
ONG (Organização não governamental) 17 
Partido político / Políticos 18 
Empresa / Organização / Programa de Sondagens (incluindo o Parceiro Nacional do Afrobarómetro) 19 
Jornais / Imprensa 20 
Universidade / Escola / Colégio 21 
Empresa Privada 22 
Organização Internacional  23 
Deus ou uma Organização Religiosa  24 
Outro 995 
Recusou-se a responder 998 
Não Sabe 999 

MUITO OBRIGADO.  AS SUAS RESPOSTAS FORAM MUITO ÚTEIS. 
                 Hora              Minutos           
ENDTIME: Hora em que terminou a Entrevista [Ao entrevistador: Registe a hora e os minutos, usando um 
relógio de 24 horas] 

        

 
LENGHT: Para uso administrativo:  Duração da entrevista em minutos __________________________ 



25 
 
 

FIM DA ENTREVISTA 
 

NÃO SE ESQUEÇA DE PREENCHER A SECÇÃO A SEGUIR! 
 
 TODAS AS PERGUNTAS POSTERIORES DEVEM SER RESPONDIDAS PELO ENTREVISTADOR DEPOIS DA ENTREVISTA 
CONCLUIDA  
 
101. Género do Respondente 
Masculino 1 
Feminino 2 
    
102. Raça do Respondente?  
Negra / Africana 1 Ásia do Sul (Indiana, Pakistanesa, etc.) 5 
Branca  / Europeia 2 Ásia do Leste (Chinesa, Coreana, Indonésia, etc.) 6 
De Cor / Raça Mista 3 Outra 95 
Árabe / Libanês / Norte de África  4   
 
103. Em que língua foi conduzida a entrevista?  [Faça um círculo à volta de tudo que se aplique]                                                                                
Português 3   
Makua 541   
Sena 542   
Ndau 543   

Changana 545 Outra [Especificar]: _______________________ 
Registe  
código 

   

    
104. Havia outras pessoas imediatamente presentes que pudessem ter estado a ouvir durante a entrevista?   
Ninguém 1 
Apenas o esposo/a esposa 2 
Só crianças  3 
Algumas pessoas 4 
Pequeno Grupo 5 
    
105.  

Sim Não 

A.  O/a respondente conferiu com outros para pedir informações a fim de responder a 
qualquer pergunta? 

1 
0 

B.  Acha que alguém influenciou as respostas do respondente durante a entrevista? 1 0 
C.  Foi abordado pela comunidade e/ou alguns representantes de partidos políticos? 1 0 
D.  Sentiu-se ameaçado durante a entrevista? 1 0 
E.  Foi ameaçado fisicamente durante a entrevista? 1 0 
    
106. Qual a proporção das perguntas que acha que o respondente teve dificuldades em responder? 
Todas 4 
A maioria 3 
Algumas 2 
Poucas 1 
Nenhumas 0 
    
107. Quais as perguntas que o respondente teve dificuldade em responder? [Identifique até três. Se o respondente teve dificuldade 

com menos de três, registe “000” nos espaços correspondentes. 
A. Primeira pergunta    
B. Segunda pergunta    
C. Terceira pergunta    
    
108. Qual foi a atitude do/a respondente para consigo durante a entrevista? 
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 A. Ele ou ela foi  
1 

Amigável 
2 

Entre um e outro 
3 

Hostil  

 B. Ele ou ela foi 
1 

Interessado 
2 

Entre um e outro 
3 

Enfadado  

 C. Ele ou ela foi 
1 

Cooperativo 
2 

Entre um e outro 
3 

Não cooperativo 

 D. Ele ou ela foi 
1 

Paciente 
2 

Entre um e outro 
3 

Impaciente 

 E. Ele ou ela foi 
1 

À vontade  
2 

Entre um e outro 
3 

Desconfiado 

 F. Ele ou ela foi 
1 

Honesto 
2 

Entre um e outro 
3 

Enganador 
    
INFORMAÇÕES SOBRE O  ENTREVISTADOR  
109. Nome do entrevistador [Preencha] 

110. Número do entrevistador M O    Z   

111. Idade do entrevistador    

   
 
 

112. Género do entrevistador 
Masculino 1 
Feminino 2 
    
113. Vem duma zona rural ou urbana?  
Rural 1 
Urbana 2 
    
114. Língua materna do entrevistador: 
Português 3 Bitonga 547 
Makua 541 Makonde 548 

Sena 542 Chuabo 549 

Ndau 543 Ajaua 550 

Nyanja 544   

Changana 545   

Chope 546 
Outra [Especificar]: _______________________  Registe 

código 
   

    
115. O mais elevado nível de educação do entrevistador 
Ensino Primário completo  3 
Alguns estudos secundários / liceu  4 
Estudos secundários / liceu completo  5 
Habilitações pós--secundárias, que não sejam de universidade exemplo, diploma ou curso de instituto técnico ou 
colégio 

6 

Alguns estudos universitários 7 
Universidade completa 8 
Pós-Graduação 9 
 
 
PÁGINA DE ASSINATURAS 
116. AO ENTREVISTADOR:  Tem alguns comentários a fazer sobre a entrevista?  Por exemplo, aconteceu mais alguma coisa 
significativa durante a entrevista? 
Não 0 
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Sim: [Explique] ______________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 1 

                                    
117. O ENTREVISTADOR:   Para os devidos efeitos certifico que esta entrevista foi conduzida de acordo com as instruções 
recebidas durante a formação.   Todas as respostas registadas aqui são as do respondente que foi seleccionado segundo o 
método de selecção adequado. 
 

ASSINATURA DO ENTREVISTADOR: ___________________________________________________________________________ 

 
                                    

118. SUPERVISOR:  Tem quaisquer outros comentários sobre a entrevista?  Por exemplo, aconteceu mais alguma coisa de 
importância durante a entrevista? 
Não 0 

Sim: [Explique] ______________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

    
 

1 
 

                                    

119. SUPERVISOR: Para os devidos efeitos declaro que esta entrevista foi conduzida de acordo com as instruções dadas aos 
entrevistadores durante a formação.  Todas as respostas foram verificadas quanto à sua integralidade e precisão.  A informação 
relativa ao AE na primeira página é baseada em observações que eu fiz pessoalmente na área escolhida pelo processo de 
amostragem adequado.  
 
 

ASSINATURA DO SUPERVISOR: _______________________________________________________________ 
  

                                    

  
 


