
8ª RONDA DO AFROBAROMETRO 

 

A QUALIDADE DA DEMOCRACIA E GOVERNAÇÃO EM MOÇAMBIQUE 
 

Documento revisto a 06 de junho de 2021 

 

Número do Respondente Número do Entrevistador Número do Campo: 

M O Z     M O Z          

[Apenas para Uso Interno]  [Atribuído pelo Supervisor] 

 

 

COORDENADAS DE GPS  
 

 

 

PSU/AE: [Marque uma] 

Urbana 1 

Rural 2 
 

 

[Entrevistador: Selecione o código apropriado para Província. Escreva os nomes do Distrito e Cidade / Vila e número da AE nos 
espaços.] 

Província   

  Nampula 548 

Maputo Província 540 Cabo Delgado 549 

Maputo Cidade 541 Niassa 550 

Gaza 542   

Inhambane 543 Distrito  

Sofala 544 Posto Administrativo  

Tete 545 Localidade  

Manica 546 Cidade/Vila/Aldeia/Zona  

Zambézia 
547 

Número da AE  

 

Nome do círculo eleitoral  

Nome do Município  
 

EA-SVC.  Os seguintes serviços estão presentes na unidade de amostra primária / 
área de enumeração?  

Sim Não 

Não 
consegue 
determina

r 

A.  Rede elétrica que a maioria das casas pode aceder 1 0 9 

B.  Sistema de água canalizada que a maioria das casas pode aceder 1 0 9 

C.  Sistema de esgoto que a maioria das casas pode acessar 1 0 9 

D.  Serviço de telefonia móvel  1 0 9 



E.  Furo ou tubo, poço 1 0 9 

 

EA-FAC.  As seguintes infraestruturas estão presentes na unidade de amostra 
primária / área enumeração ou a uma curta distância? Sim Não 

Não 
consegue 
determinar 

A.  Correios 1 0 9 

B.  Escola (privada ou pública ou ambos) 1 0 9 

C.  Esquadra de polícia 1 0 9 

D.  Centro de saúde (pública ou privada ou ambos) 1 0 9 

E.  Bancas de mercado (venda de produtos alimentícios e / ou vestuário) 1 0 9 

F.  Banco, ponto de transferência de dinheiro, serviços bancários móveis ou ATM 1 0 9 

G. Existe algum tipo de transporte pago, como um machibombo, táxi, txopela, ou outra 
forma, disponível diariamente? 

1 0 9 

 

EA-SEC.  No PSU / AE, você (ou algum dos seus colegas) viu: Sim Não Não sabe 

A.  Algum veículo da polícia ou de agentes da polícia? 1 0 9 

B.  Algum soldado ou veículos do exército? 1 0 9 

C.  Algum bloqueio criado pela polícia ou exército? 1 0 9 

D.  Algum posto de controle da Alfândega? 1 0 9 

E. Algum bloqueio ou cancela montada por empresas de segurança privada ou pela 
comunidade local? 

1 0 9 
 

 

EA-ROAD.  Pensando no trajecto até 
aqui:  Terra Cascalho Pedra 

Terra 
batida 

Pavimenta
da/Alcatro

ada 
Cimento 

Nenhuma 
das 

anteriores 

A. A estrada no ponto de partida no PSU 
/ AE era: 

1 2 3 4 5 6 
7 

B. Qual foi a superfície mais comum da 
estrada ao longo dos últimos 5 
quilómetros antes de chegar ao ponto 
de partida do PSU / AE? 

1 2 3 4 5 6 

7 

 

EA-ROAD-C Pensando no trajecto até aqui:  Intransitável Muito má Má Razoável Boa Muito boa 

Qual foi a condição da estrada nos últimos 5 km antes de 
chegar ao ponto de partida do PSU / AE? A estrada estava em 
excelentes ou boas condições e fácil de percorrer, ou estava em 
más ou péssimas condições, ou seja, difícil de percorrer devido 
a buracos, alagamentos, ou outros problemas, ou foi 
intransitável em algum ponto (ex., devido a queda de uma 
ponte, árvore caída, inundações, etc.)? 

1 2 3 4 5 6 

 

Procedimento de Seleção do Agregado Familiar 
Entrevistador: É o seu trabalho selecionar um agregado familiar aleatoriamente (isto significa qualquer). Um agregado familiar é 
um grupo de pessoas que actualmente comem juntas da mesma panela. 

Comece o seu padrão de caminhada do ponto de partida que foi escolhido aleatoriamente pelo seu Supervisor de Campo. Os 
membros da equipe devem caminhar em direções opostas entre si. Se A caminha em direção ao sol, B deve andar longe do sol; 
C e D devem caminhar em ângulos rectos a A e B. 



Use um intervalo padrão de 5 / 10 para selecionar um agregado familiar. Ou seja, afastando-se do ponto de partida na direcção 
que lhe foi atribuída, selecione o 5º agregado familiar para a primeira entrevista, contando as casas quer à esquerda quer à 
direita (e começando pelas casas da direita se os mesmos estiverem opostos entre si). Assim que você sair da sua primeira 
entrevista, continue na mesma direção, desta vez selecionando o 10º agregado familiar, novamente contando as casas quer à 
esquerda quer à direita. Se a povoação termina e não houver mais casas, vire em ângulos rectos a direita e continue a andar 
continuando a contar até encontrar a 10ª habitação. 
Entrevistador: Se uma visita não for bem-sucedida, use a tabela abaixo para registar o seu progresso até que você faça uma 
visita bem-sucedida. Faça um círculo no número de código apenas para as visitas mal-sucedidas. 

 

Tentativas Mal-sucedidas Tentativa_
1 

Tentativa 
_2 

Tentativa 
_3 

Tentativa 
_4 

Tentativa 
_5 

Tentativa 
_6 

Tentativa 
_7 

 Razões para visitas Mal-sucedidas Agregado 
1 

Agregado 
2 

Agregado 
3 

Agregado 
4 

Agregado 
5 

Agregado 
6 

Agregado 
7 

Recusou a entrevista  1 1 1 1 1 1 1 

A pessoa selecionada nunca estava em 
casa após pelo menos duas visitas 

2 2 2 2 2 2 2 

Agregado familiar / instalações vazias no 
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 no agregado familiar 7 7 7 7 7 7 7 

Outro 
[Especifique]________________________
__ 

8 8 8 8 8 8 8 

Não aplicável 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 

 

Se não houver alguém em casa (i.e., propriedade vazias) após duas visitas, substitua pelo próximo agregado familiar. Se a 
entrevista for recusada, use um intervalo de 10 para selecionar um agregado familiar substituto, contando as casas quer à 
esquerda quer à direita.  

Quando você encontrar um agregado familiar em que esteja alguém casa, por favor, apresente-se usando o seguinte 

script. Você deve aprender esta introdução para que você possa dizer exactamente como está escrito abaixo. 

 

Bom dia. Meu nome é ____________. Eu sou da Ipsos Moçambique e Afrobarómetro, organizações independentes de 
pesquisa. Eu não represento o governo ou qualquer partido político. Estamos a estudar as opiniões dos cidadãos em 
Moçambique sobre como o país é governado e como a economia é gerida. Nós gostaríamos de conversar sobre estas 
questões com um membro do seu agregado. Todas as pessoas no país têm uma chance igual de serem incluídos 
neste estudo. Todas as informações serão mantidas confidenciais. O seu agregado familiar foi escolhido por acaso. 
Gostaríamos de escolher um adulto do seu agregado. Você pode nos ajudar a escolher um? 

Nota: A pessoa deve dar o seu consentimento informado, respondendo positivamente. Se a participação for recusada, saia do 
agregado familiar e registe isso na tabela acima em “Razões para visitas mal-sucedidas”. Substitua o agregado familiar usando 
um intervalo de 10 agregados familiares. Se for dado consentimento, prossiga para a Selecção do Respondente. 

 

Procedimento para Seleção do Respondente 



Entrevistador: Dentro do agregado familiar, o tablet irá seleccionar um indivíduo aleatório (isto significa qualquer). Este 
indivíduo torna-se o Respondente da entrevista. O tablet irá guiá-lo para alternar as entrevistas entre homens e mulheres. 
Note que a “Primeira Entrevista” deve APENAS ser usada para a sua primeira entrevista no primeiro dia de trabalho de campo, 
NÃO a sua primeira entrevista todos os dias. 

 

  Primeira entrevista Homem Mulher 

ENTANT.  A entrevista anterior foi com um: 0 1 2 

ESTAENT. Esta entrevista deve ser com um:  1 2 

 

Por favor, diga-me os primeiros nomes e idades de todos os homens / mulheres [seleccione o género correcto] que 
actualmente vivem neste agregado familiar. Eu só quero os nomes dos homens / mulheres [seleccione o género correcto] 
que são cidadãos de Moçambique e que tem 18 anos ou mais. 

Se esta entrevista tiver de ser com uma mulher, liste apenas os nomes das mulheres. Se esta entrevista for com um homem, 
liste apenas os nomes dos homens. Liste todos os membros do agregado familiar elegíveis deste género que tem 18 anos ou 
mais, mesmo aqueles que não estão nesse momento em casa, mas que voltarão para a casa a qualquer momento naquele 
dia. Inclua somente cidadãos Moçambicanos. 

Nomes das Mulheres Nomes dos Homens 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 
 

Por favor, registe o número total de adultos (homens e mulheres) no agregado familiar que são cidadãos Moçambicanos. Insira 

um número de dois dígitos. 

ADULT_CT.  Número total de adultos cidadãos no agregado familiar   

 

 

A pessoa com quem eu preciso falar é [inserir o nome] _______________________________. Esta pessoa está neste 

momento em casa? 

Se sim: Por favor, posso entrevistar esta pessoa agora? 

Se não: Será que esta pessoa voltará a qualquer momento hoje? 

Se não: Muito obrigado. Eu irei selecionar outro agregado familiar. Substitua pelo próximo agregado familiar à 
direita e repita o processo de selecção de respondente. (NOTA: VOCÊ SÓ PODE SUBSTITUIR 
AGREGADOS FAMILIARES, E NÃO INDIVÍDUOS.) 

Se sim: Por favor, diga a essa pessoa que eu voltarei para uma entrevista às [inserir hora conveniente]. Se 
este respondente não estiver presente quando você retornar, substitua este agregado familiar com o 
próximo agregado familiar a direita. 

 



Se o respondente seleccionado não for a mesma pessoa com quem falou primeiro, repita a Introdução: 

Bom dia. Meu nome é ____________. Eu sou da Ipsos Moçambique e Afrobarómetro, organizações independentes de 
pesquisa. Eu não represento o governo ou qualquer partido político. Estamos a estudar as opiniões dos cidadãos em 
Moçambique sobre como o país é governado e como a economia é gerida. Nós gostaríamos de conversar estas 
questões com você. 
 
Para TODOS os respondentes: 

As suas respostas serão confidenciais. As mesmas serão colocadas juntamente com 1200 de outras pessoas com 

quem estamos a falar, para obter uma imagem geral. Será impossível identificá-lo a partir daquilo que você disser, por 

isso, por favor fique à vontade para nos dizer o que você pensa. Esta entrevista terá a duração de cerca de 45 

minutos. Não será penalizado por recusar em participar. Você deseja continuar? [Prossiga com a entrevista apenas se a 

resposta for positiva.] 

[Se o respondente concorda em prosseguir, acrescente:] Podemos fazer esta entrevista em Português, Sena, Macua, 

Changana ou Ndau. Por favor, diga-me que língua você gostaria de usar. [Se entrevistador não fala a língua selecionada, 

em seguida, faça uma marcação para o final do dia com um membro da equipe que fala essa língua.] 

Nota: A pessoa deve dar o seu consentimento informado, respondendo positivamente. Se a participação for recusada, saía do 

agregado familiar e registe isso na tabela acima em “Razões para visitas mal-sucedidas”. Substitua o agregado familiar usando 

um intervalo de 10 agregados familiares. Se for dado consentimento, prossiga com a entrevista após o registo do número de 

visitas e data e hora actual. 

VISITAS Marque o número 

Quantas visitas foram feitas ao agregado familiar onde a entrevista realmente aconteceu? 1 2 

 

DATA DA ENTREVISTA Dia  Mês Ano 

Data da entrevista [Entrevistador: Registe o dia, mês e ano]       
 

 

HORA DE INÍCIO Hora Minuto 

Hora do início da entrevista [Entrevistador: Registe a hora e minuto, usando o relógio de 24 
horas] 

    

 

Entrevistador: Se um respondente se recusa firmemente a responder qualquer pergunta, escreva “recusou” no espaço de 

resposta e continue para a próxima pergunta. 

INÍCIO DA ENTREVISTA 

Vamos começar a registar alguns factos a seu respeito. 

1. Quantos anos você tem? 

    [Entrevistador: Não sei = 999] [Entrevistador: Se o respondente tiver menos de 18 anos, seleccione 

"Respondente é menor de 18 anos" e use o tablet para seleccionar outro respondente do mesmo género 

deste agregado familiar. Se não houver outros respondentes do género correcto neste agregado familiar, 

continue para o agregado familiar seguinte na direcção do padrão de caminhada]. 

    

 

 

2A.  Qual é a principal língua que fala na sua casa agora? 

Português 3 Lomue 550 

Swahili 4 Shona 551 



Makua 540 Xitswa 552 

Sena 541 Xironga 553 

Ndau 542 Chichewa 554 

Changana 543 Cinyungwe 555 

Nyanja 544 Ciyao 556 

Chope 545 Ekoti 557 

Bitonga 546 Kimwani 558 

Makonde 547   

Chuabo 548 
Outro [Especifique]: 
______________________ 

Código 
Postal 

    

Ajaua 549 Não sabe 9999 

 

3.  Vamos começar com a sua opinião geral sobre a direcção actual do nosso país. Algumas pessoas podem pensar 
que o país está a ir na direção errada. Outros podem sentir que está a ir na direção certa. Então, deixe-me perguntar-
lhe sobre a direção geral do país: Você diria que o país está a ir na direção errada ou está a ir na direção certa? 

Ir na direção errada 1 

Ir na direção certa 2 

Não sabe [Não leia] 9 

 

Vamos agora falar sobre as condições económicas 

4. No geral, como você descreveria: [Leia as opções] 

  Muito boa 
Razoavelmente 

boa 
Nem boa 
nem má 

Razoavelmente 
má 

Muito má 
Não sabe 

[DNR] 

A. A presente condição económica deste país?  5  4  3  2 1  9 

B. As suas próprias condições de vida actuais?  5  4  3  2 1  9 

 

5. Com que frequência, se alguma, pessoas como você são tratadas injustamente pelo governo com base na sua 
situação económica, ou seja, o quão rico ou pobre é? [Leia as opções]  

Nunca 0 

Às vezes 1 

Com frequência 2 

Sempre 3 

Não sabe [Não leia] 9 

 

6A.  Olhando para o passado, como você avalia as condições económicas neste país comparado há 12 meses? [Leia as 
opções] 

Muito piores 1 

Piores 2 

Na mesma 3 

Melhores 4 

Muito melhores 5 

 

6B.  Olhando para o futuro, você espera que as condições económicas neste país melhorem ou piorem em 12 meses? 
[Leia as opções] 

Piorem muito 1 

Piorem 2 



Fiquem na mesma 3 

Melhorem 4 

Melhorem muito 5 

Não sabe [Não ler] 9 

 

7.   Durante o ano passado, com que frequência, se alguma, você ou alguém da sua família ficou: [Leia as opções] 

  Nunca 

Apenas 
uma ou 

duas 
vezes 

Várias 
vezes 

Muitas 
vezes 

Sempre 
Não sabe 
[Não leia] 

A. Sem comida suficiente para comer? 0 1 2 3 4 9 

B. Sem água potável suficiente para o consumo de 
casa? 

0 1 2 3 4 9 

C. Sem medicamentos ou tratamento médico? 0 1 2 3 4 9 

D. Sem lenha, carvão, petróleo suficiente para 
cozinhar os seus alimentos? 

0 1 2 3 4 9 

E. Sem um rendimento em dinheiro? 0 1 2 3 4 9 

 

8. Durante o ano passado, com que frequência, se alguma, você ou alguém da sua família: [Leia as opções] 

  Nunca 

Apenas 
uma ou 

duas 
vezes 

Várias 
vezes 

Muitas 
vezes 

Sempre 
Não sabe 

[DNR] 

A. Se sentiu inseguro ao caminhar no seu bairro?  0 1 2 3 4 9 

B. Tiveram medo de crime na sua própria casa? 0 1 2 3 4 9 

 

9. Quando você se reúne com os seus amigos ou família, você diria que discute assuntos políticos: [Leia as opções] 

Frequentemente 2 

Ocasionalmente 1 

Nunca 0 

Não sabe [Não leia] 9 

 

10. Em Moçambique, o quão livre você é: [Leia as opções] 

  Não é de 
todo livre  

Não muito 
livre 

Um pouco 
livre 

Completamente 
livre 

Não sabe 

[NÃO LEIA] 

A. Para dizer o que pensa 1 2 3 4 9 

B. Para se juntar a qualquer organização política que 
quiser 

1 2 3 4 9 

C. Para escolher em quem votar sem se sentir 
pressionado 

1 2 3 4 9 

 

11. Aqui está uma lista de acções que as pessoas às vezes fazem como cidadãos. Para cada uma destas, por 
favor, diga-me se você, pessoalmente, fez alguma destas coisas durante o ano passado.  [Se Sim, leia]: Isto foi 
frequente, várias vezes ou uma ou duas vezes? [Se não, leia]: Se não, você faria isso se tivesse a chance? 

 SIM NÃO 



Com 
frequência 

Várias 
vezes 

Uma vez 
ou duas 

Faria se 
tivesse 
chance 

Nunca faria 
isso 

Não 
sabe 
[Não 
leia] 

A. Participou de uma reunião da comunidade 4 3 2 1 0 9 

B.  Se reuniu com outros para levantar uma 
questão 

4 3 2 1 0 9 

C. Participou numa manifestação ou marcha 
de protesto 

4 3 2 1 0 9 

 

12. Durante o ano passado, com que frequência você contactou alguma das seguintes pessoas sobre algum problema 
importante ou para lhes dar as suas opiniões? [Leia as opções] 

  Nunca 
Apenas uma 

vez 
Algumas 

vezes 
Com 

frequência 
Não sabe 
[Não leia] 

A. Um membro da Assembleia Municipal 0 1 2 3 9 

B. Um membro do Assembleia da República 0 1 2 3 9 

C. Um funcionário de um partido político 0 1 2 3 9 

D. Líder tradicional 0 1 2 3 9 

 

Vamos falar das últimas eleições gerais realizadas em 2019. 

13. As pessoas nem sempre podem votar nas eleições, por exemplo, porque não estavam registadas, porque não 
puderam ir, ou porque alguém as impediu de votar. E quanto a si? Nas últimas eleições nacionais realizadas em 2019, 
você votou, não votou, ou era muito novo para votar? Ou não se lembra se votou?  

Eu não votei 0 

Eu era muito novo para votar 1 

Não me lembro se votei 2 

Eu votei nas eleições 3 

Não sabe [Não leia] 9 

 

14.  No geral, como você classificaria a liberdade e imparcialidade da última eleição nacional, realizada em 2019? Foi: 
[Leia as opções] 

Completamente livre e justa 4 

Livre e justa, mas com pequenos problemas 3 

Livre e justa, com grandes problemas 2 

Não foi livre e justa 1 

Não entende a pergunta [Não leia] 8 

Não sabe [Não leia] 9 

 

15. Pensando na última eleição nacional em 2019, você: 

  
 

Não Sim  
Não sabe 
[Não leia] 

A. Participou de um comício de campanha? 0 1 9 

B. Trabalhou para um candidato ou partido? 0 1 9 

C. 
Algum representante de um partido político o contactou durante a 
campanha? 

0 1 9 
 

 

15D.  [Se “Sim” para Q15C] Que partido é esse? [Não leia opções. Codificar a partir da resposta. Se mais de um partido estabeleceu 
contacto, seleccione todos os partidos que estabeleceram contacto.] 

Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique) 540 



Renamo (Resistência Nacional Moçambicana) 541 

MDM (Movimento Democrático Moçambicano) 542 

PDD (Partido para Paz, Democracia e Desenvolvimento) 543 

PIMO (Partido Independente Moçambicano) 544 

Outro [Especifique]: ____________________________________________________ 
Código 
Postal 

    

Não aplicável [se o respondente respondeu 0=Não ou 9=NS no Q15C] 9997 

Não sabe [Não leia] 9999 

 

16A. Durante a última campanha eleitoral geral em 2019, com que frequência os meios de comunicação social fizeram 
uma cobertura justa de todos os candidatos? [Leia as opções] 

Nunca 0 

As vezes 1 

Com frequência 2 

Sempre 3 

Não sabe [Não leia] 9 

 

16B. Durante as últimas eleições gerais de 2019, com que frequência, se alguma, um candidato ou alguém de um 
partido político lhe ofereceu algo, como comida, um presente, ou dinheiro, em troca do seu voto? [Leia as opções] 

Nunca 0 

Uma ou duas vezes 1 

Várias vezes 2 

Com frequência 3 

Não sabe [Não leia] 9 

 

17. Nas últimas eleições gerais de 2019, com que frequência cada uma das seguintes coisas aconteceu? [Leia as 
opções]. 

  
Nunca 

Algumas 
vezes 

Muitas vezes 
Não sabe 

[NÃO LEIA] 

A. Os votos das pessoas não foram contados com exactidão ou 
não refletiram de forma justa nos resultados? 

0 1 2 9 

B. As pessoas votaram mais de uma vez? 0 1 2 9 
 

 

17C. Qual é a probabilidade de pessoas poderosas poderem descobrir como votou, apesar de ser suposto haver um 
voto secreto em Moçambique? [Leia as opções] 

É improvável 0 

Não muito provável 1 

Um pouco provável 2 

Muito provável 3 

Não sabe [Não leia] 9 
 

 

17D. Durante as campanhas eleitorais neste país, o quanto você pessoalmente tem medo de se tornar uma vítima de 
intimidação política ou violência?  [Leia as opções] 

Não tem medo 3 

Um pouco 2 

De alguma forma 1 

Muito 0 



Não sabe [Não leia] 9 

 

18. Durante as últimas eleições gerais de 2019, você testemunhou: 

 Não Sim 
Não sabe / Não 
se lembra [NÃO 

LEIA] 

A. 
Polícia ou soldados, em vez de funcionários eleitorais, a ajudar 
algumas pessoas a votar? 

0 1 9 

B. 
Alguém das forças de segurança ou de um partido político a tentar 
intimidar os eleitores? 

0 1 9 
 

 

18C. Em relação às últimas eleições gerais de 2019, até que ponto você acha que os resultados anunciados pela 
Comissão Nacional de Eleições ou CNE refletiram com exactidão os resultados reais tal como contados? [Leia as 
opções] 

Completamente exacto 4 

Maior parte exacto, mas com algumas pequenas diferenças 3 

Não muito exacto, com grandes diferenças 2 

Não é de todo exacto 1 

Não sabe [Não leia] 9 

 

Vamos falar um pouco sobre o tipo de sociedade que você gostaria de ter neste país. Qual das seguintes afirmações 
está mais próxima da sua opinião? Escolha a Afirmação 1 ou Afirmação 2. [Entrevistador: Sonde para a convicção da 
opinião: Você concorda ou concorda plenamente?] 

19A.  

Afirmação 1: O governo deve ser capaz de acabar com 
qualquer organização que seja contra as suas políticas. 

Afirmação 2: Nós devemos ser capazes de participar de 
qualquer organização, seja ou não aprovada pelo governo. 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 1 

1 

Concorda com a Afirmação 1 
 
2 

Concorda com a Afirmação 2 
 
3 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não Leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 
 

 

19B.  

Afirmação 1: A mídia deve ter o direito de publicar 
quaisquer pontos de vista e ideias, sem o controle do 
governo. 

Afirmação 2: O governo deve ter o direito de impedir a 
mídia de publicar coisas que considera prejudiciais para a 
sociedade. 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 1 

1 

Concorda com a Afirmação 1 
 
2 

Concorda com a Afirmação 2 
 
3 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não Leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 

20. Há muitas maneiras de governar um país. Será que você não aprova ou aprova as seguintes alternativas?  
[Entrevistador: Sonde pela convicção da opinião.] 

  
Não aprova 
totalmente 

Não aprova 
Não aprova 

nem desaprova 
[Não leia] 

Aprova 
Aprova 

totalmente 

Não 
sabe 
[Não 
leia] 



A. É permitido apenas um partido político 
candidatar-se às eleições e exercer as 
suas funções. 

1 2 3 4 5 9 

B. O exército vem para governar o país 1 2 3 4 5 9 

C. As Eleições e o Assembleia da República 
são eliminadas para que o presidente 
possa decidir tudo. 

1 2 3 4 5 9 

 

21.  Qual destas três afirmações está mais próxima da sua própria opinião?  [Leia as afirmações. Apenas uma opção a 
ser escolhida. Leia a pergunta na língua da entrevista, mas leia sempre “democracia” em Português. Traduza “democracia” 
para a língua local apenas se o respondente não entender o termo na língua oficial.] 

Afirmação 1: A democracia é preferível para qualquer outro tipo de governo. 3 

Afirmação 2: Em algumas circunstâncias, um governo não democrático pode ser preferível.  2 

Afirmação 3: Para alguém como eu, não importa que tipo de governo temos.  1 

Não sabe [Não leia] 9 

 

Qual das seguintes afirmações está mais próxima da sua opinião? Escolha Afirmação 1 ou Afirmação 2.     
 [Entrevistador: Sonde pela convicção da opinião: Você concorda ou concorda plenamente?] 

22. 

Afirmação 1: É mais importante ter um governo que pode 
fazer as coisas funcionarem, mesmo se não tivermos 
nenhuma influência sobre o que o mesmo faz. 

Afirmação 2: É mais importante para os cidadãos serem 
capazes de responsabilizar o governo, mesmo se isso 
significa que o mesmo toma decisões de forma mais lenta. 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 1 

1 

Concorda com a Afirmação 1 
 
2 

Concorda com a Afirmação 2 
 
3 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não Leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 

23. 

Afirmação 1: Para que o nosso país se saia bem, devemos 
ouvir mais o conhecimento dos nossos mais velhos. 

Afirmação 2: Para que o nosso país se saia bem, devemos 
ouvir mais as novas ideias dos jovens. 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 1 

1 

Concorda com a Afirmação 1 
 
2 

Concorda com a Afirmação 2 
 
3 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não Leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 

24. 

Afirmação 1: Nós devemos escolher os nossos líderes 
neste país através de eleições regulares, abertas e 
honestas. 

Afirmação 2: Uma vez que as eleições às vezes produzem 
maus resultados, devemos adoptar outros métodos de 
escolha dos líderes deste país. 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 1 

1 

Concorda com a Afirmação 1 
 
2 

Concorda com a Afirmação 2 
 
3 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não Leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 

25. 



Afirmação 1: Os partidos políticos criam divisão e 
confusão; portanto, não é necessário ter muitos partidos 
políticos em Moçambique. 

Afirmação 2: Muitos partidos políticos são necessários 
para se certificar de que os moçambicanos têm escolhas 
reais de quem os governa. 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 1 

1 

Concorda com a Afirmação 1 
 
2 

Concorda com a Afirmação 2 
 
3 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não Leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 

28. 

Afirmação 1: Os especialistas com formação ou 
competências especializadas são necessários para ajudar 
a tomar as decisões mais importantes para o nosso país. 

Afirmação 2: As pessoas e os seus representantes eleitos 
sabem o que é melhor; não precisam do conselho de 
especialistas para governar o país. 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 1 

1 

Concorda com a Afirmação 1 
 
2 

Concorda com a Afirmação 2 
 
3 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não Leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 

29. 

Afirmação 1: O Assembleia da República deve garantir 
que o presidente o explique regularmente como o seu 
governo gasta o dinheiro dos contribuintes. 

Afirmação 2: O presidente deve ser capaz de dedicar toda 
a sua atenção para o desenvolvimento do país, em vez de 
perder tempo a justificar as suas ações. 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 1 

1 

Concorda com a Afirmação 1 
 
2 

Concorda com a Afirmação 2 
 
3 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não Leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 

30. 

Afirmação 1: Uma vez que o presidente foi eleito para 
liderar o país, ele não deve ser limitado por leis ou 
decisões judiciais que ele considera erradas. 

Afirmação 2: O Presidente deve sempre obedecer as leis 
e os tribunais, mesmo se ele acha que eles estão errados. 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 1 

1 

Concorda com a Afirmação 1 
 
2 

Concorda com a Afirmação 2 
 
3 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não Leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 

32. 

Afirmação 1: Um governo que goza do apoio das pessoas 
deve ser livre para fazer o que as pessoas querem, mesmo 
que seja fora da lei. 

Afirmação 2: As acções de qualquer governo, por muito 
popular que sejam, devem seguir sempre a lei. 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 1 

1 

Concorda com a Afirmação 1 
 
2 

Concorda com a Afirmação 2 
 
3 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não Leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 



33. 

Afirmação 1: Os meios de comunicação social devem 
investigar e noticiar constantemente os erros e a 
corrupção do governo. 

Afirmação 2: Muitos relatos sobre acontecimentos 
negativos, como erros do governo e corrupção, só 
prejudicam o país. 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 1 

1 

Concorda com a Afirmação 1 
 
2 

Concorda com a Afirmação 2 
 
3 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não Leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 

34. 

Afirmação 1: A Constituição deve limitar o presidente 
para servir um máximo de dois mandatos. 

Afirmação 2: Não deve haver nenhum limite 
constitucional de quanto tempo o presidente pode servir. 

Concorda plenamente com 
a Afirmação 1 

1 

Concorda com a Afirmação 
1 
 
2 

Concorda com a Afirmação 
2 
 
3 

Concorda plenamente com 
a Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não Leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 

35A. Deve haver uma idade mínima para os candidatos a presidente?  

Não, sem mínimo 0 

Sim, deve ter um mínimo 1 

Não sabe [Não leia] 9 

35B. [Se sim] Qual deve ser a idade mínima? 

Não aplicável [Se a resposta à Q35A foi 0=Não ou 9=NS (o tablet fará o salto automático)] 997 

Introduzir idade    

Não sabe [Não leia] 999 

 

35C. Deve haver uma idade máxima para os candidatos a presidente?  

Não, sem máximo 0 

Sim, deve ter um máximo 1 

Não sabe [Não leia] 9 

35D. [Se sim] Qual deve ser a idade máxima?  

Não aplicável [Se a resposta a Q35C foi 0=Não ou 9=NS (o tablet fará o salto automático)]  

Introduzir idade 997 

Não sabe [Não leia]    
 

 

Agora falemos sobre o sistema político neste país 

36. Na sua opinião, o quanto de uma democracia Moçambique é hoje?  [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 entender o termo na língua oficial.] 

Uma democracia plena 4 

Uma democracia, mas com pequenos problemas 3 

Uma democracia, com grandes problemas 2 

Não é uma democracia 1 

Não entende a pergunta / Não entende o que é “democracia” [Não leia] 8 

Não sabe [Não leia]  9 



 

37. No geral, o quão satisfeito você está com a forma como a democracia funciona em Moçambique? Você está: [Leia 
as opções. Apenas uma opção a ser escolhida. Leia a pergunta na língua da entrevista, mas leia sempre “democracia” em 
Português. Traduza “democracia” para a língua local apenas se o respondente não entender o termo na língua oficial.] 

Muito satisfeito? 4 

Razoavelmente satisfeito? 3 

Não muito satisfeito?  2 

De forma alguma satisfeito?  1 

Moçambique não é uma democracia [Não leia] 0 

Não sabe [Não leia]  9 

 

38. Quanto você acha que os que se seguem tentam o seu melhor para ouvir o que pessoas como você têm a dizer? 
[Leia as opções]. 

  Nunca Só por vezes Muitas vezes Sempre 
Não sabe 

[DNR] 

A. Membros do Assembleia da República  0 1 2 3 9 

A1-MOZ Membros da Assembleia Provincial 0 1 2 3 9 

B. Membros da Assembleia Municipal 0 1 2 3 9 

C. Líderes tradicionais 0 1 2 3 9 

 

39.  Para cada uma das seguintes afirmações, diga-me se você discorda ou concorda. [Entrevistador: Sonde pela 
convicção da opinião]  

 
Discordo 

plenamente 
Discordo 

Não 
concordo 

nem discordo 
[DNR] 

Concordo 
Concordo 

plenamente 
Não sabe 

[DNR] 

A. As autoridades fiscais têm sempre o 
direito de fazer as pessoas pagarem os 
impostos. 

1 2 3 4 5 9         

B. Informações na posse das autoridades 
públicas são apenas para o uso dos 
funcionários do governo; as mesmas 
não devem ser partilhadas com o 
público. 

1 2 3 4 5 9 

 

 

40. Na sua opinião, com que frequência, neste país: [Leia as opções] 

  
Sempre 

Com 
frequência 

Raramente Nunca 
Não sabe 
[Não leia] 

A. A concorrência entre os partidos políticos leva a um 
conflito violento? 

3 2 1 0 9 

B. O presidente ignora os tribunais e leis deste país? 3 2 1 0 9 

C. O presidente ignora o Assembleia da República e 
apenas faz o que ele quer? 

3 2 1 0 9 

D. As pessoas têm de ter cuidado com o que dizem 
sobre política? 

3 2 1 0 9 

E. As pessoas são tratadas de forma desigual perante 
a lei? 

3 2 1 0 9 



F. Os funcionários que cometem crimes ficam sem 
punição? 

3 2 1 0 9 

G. As pessoas normais que violam a lei ficam sem 
punição? 

3 2 1 0 9 

 

Qual das seguintes frases está mais próxima da sua opinião? Escolha a Afirmação 1 ou Afirmação 2.     

[Entrevistador: Sonde pela convicção da opinião: Você concorda ou concorda plenamente?] 

40H-MOZ. 

Afirmação 1: Nunca se justifica o uso da violência na 

política moçambicana de hoje. 

Afirmação 2: Neste país, as vezes é necessário utilizar a 

violência para apoiar uma causa justa. 

Concorda plenamente com a 

Afirmação 1 

1 

Concorda com a Afirmação 1 

2 

Concorda com a Afirmação 2 

3 

Concorda plenamente com 

a Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não Leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 

41. Quanto você confia em cada um dos seguintes, ou você ainda não ouviu falar o suficiente sobre eles para dizer? 
[Leia as opções] 

  
De forma 
alguma 

Só um 
pouco 

De certa 
forma 

Muito 
Não sabe/ 

Não ouviu falar [Não 
leia] 

A. No presidente 0 1 2 3 9 

A1-MOZ.   No Primeiro Ministro 0 1 2 3 9 

B. Assembleia da República 0 1 2 3 9 

C. Comissão Nacional de Eleições (CNE) 0 1 2 3 9 

D. Membros da Assembleia Municipal 0 1 2 3 9 

E. O partido no poder 0 1 2 3 9 

F. Partidos políticos da oposição 0 1 2 3 9 

G. A polícia 0 1 2 3 9 

H. O exército 0 1 2 3 9 

I. Tribunais 0 1 2 3 9 

J Autoridade Tributária de Moçambique      

K. Líderes tradicionais 0 1 2 3 9 

L. Líderes religiosos 0 1 2 3 9 
 

 



42.  Quantas, das seguintes pessoas, você acha que estão envolvidas em corrupção, ou você ainda não ouviu 
falar o suficiente sobre eles para dizer?  [Leia as opções] 

  Nenhum Alguns deles 
A maioria 

deles 
Todos 

Não sabe/ 
Não ouviu 
falar [DNR] 

A. 
O presidente e funcionários no seu 
escritório 

0 1 2 3 9 

B. 
Membros do Assembleia da 
República 

0 1 2 3 9 

C. Funcionários do governo 0 1 2 3 9 

D. Membros da Assembleia Municipal 0 1 2 3 9 

E. Polícia 0 1 2 3 9 

F. Juízes e magistrados 0 1 2 3 9 

G. 
Autoridades fiscais, como 
funcionários da Autoridade 
Tributária de Moçambique 

0 1 2 3 9 

H. Líderes tradicionais 0 1 2 3 9 

I. Líderes religiosos 0 1 2 3 9 
 

 

43A. Na sua opinião, em relação ao ano passado, o nível de corrupção no país aumentou, diminuiu ou permaneceu o 
mesmo?  [Entrevistador: Sonde pela convicção da opinião] 

Aumentou muito 1 

Aumentou de alguma forma 2 

Ficou na mesma 3 

Diminuiu de alguma forma 4 

Diminuiu muito 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 

43B. Neste país, as pessoas comuns podem denunciar casos de corrupção sem medo, ou elas correm o risco de 
represálias ou outras consequências negativas se eles falarem? 

Pode denunciar sem medo 0 

Risco de represálias ou outras consequências negativas 1 

Não sabe [Não leia] 9 



44. Agora eu gostaria de falar consigo sobre as experiências que algumas pessoas têm no acesso a determinados 
serviços públicos essenciais. 

 Não Sim Não sabe [Não leia] 

A.   Nos últimos 12 meses, você teve contacto 
com uma escola pública? 

0 1 9 

  
Sem 

contacto 
[DNR] 

Muito fácil Fácil Difícil Muito difícil 
Não sabe 
[Não leia] 

B. Se o respondente respondeu 1=Sim à parte A, 
pergunte às partes B e C. Se o respondente 
respondeu 0=Não, 8=Recusou ou 9=NS à parte 
A, seleccione 7=NA para as partes B e C e 
continue para a parte D (o tablet fará um salto 
automático)]. O quão fácil ou difícil foi obter 
os serviços que você precisava de 
professores ou funcionários da escola? 

7 1 2 3 4 9 

 

  
Sem 

contacto 
[DNR] 

Nunca 
Uma vez ou 

duas 
Algumas 

vezes 
Com 

frequência  
Não sabe 
[Não leia] 

C. E com que frequência, se alguma, você tem 
de pagar um suborno, dar um presente, ou 
fazer um favor a um professor ou funcionário 
da escola a fim de obter os serviços que você 
precisa das escolas? [Leia as opções]  

7 0 1 2 3 9         

 

 Não Sim Não sabe [Não leia] 

D.  Nos últimos 12 meses, você teve contacto 
com uma clínica pública ou hospital? 

0 1 9 

 

  
Sem 

contacto 
[DNR] 

Muito fácil Fácil Difícil Muito difícil 
Não sabe 
[Não leia 

E. 
 

[Se o respondente respondeu 1=Sim à parte D, 
pergunte às partes E e F. Se o respondente 
respondeu 0=Não, 8=Recusou ou 9=NS à parte 
D, seleccione 7=NA para as partes E e F e 
continue para a parte G (o tablet fará um salto 
automático)].  O quão fácil ou difícil foi obter a 
assistência médica que precisava? [Leia as 
opções] 

7 1 2 3 4 9 

 

 
 

Sem 
contacto 
[DNR] 

Nunca 
Uma vez 
ou duas 

Algumas 
vezes 

Com 
frequência  

Não sabe 
[Não leia] 

F. E com que frequência, se alguma, você teve 
de pagar um suborno, dar um presente, ou 
fazer um favor a um profissional de saúde ou 
funcionários da clínica ou do hospital, para 
receber os cuidados médicos que você 
precisava? [Leia as opções] 

7 0 1 2 3 9         

 

  Não Sim Não sabe [Não leia] 

G. Nos últimos 12 meses, você tentou obter um 
documento de identificação como uma 
certidão de nascimento, carta de condução, 
passaporte, cartão de eleitor ou visto do 
governo?  

 
 
0 

 
 
1 

 
 
9 

 



 

 Sem 
contacto 
[DNR] 

Muito fácil Fácil Difícil Muito difícil 
Não sabe 
[Não leia] 

H.  [Se o respondente respondeu 1=Sim à parte G, 
pergunte às partes H e I. Se o respondente 
respondeu 0=Não, 8=Recusou ou 9=NS à parte 
G, seleccione 7=NA para as partes H e I e 
continue para a parte J (o tablet fará um salto 
automático)]. O quão fácil ou difícil foi obter o 
documento que precisava? [Leia as opções] 

7 1 2 3 4 9 

 

  
Sem 

contacto 
[DNR] 

Nunca 
Uma vez ou 

duas 
Algumas 

vezes 
Com 

frequência  
Não sabe 
[Não leia] 

I E com que frequência, se alguma, você teve 
de pagar um suborno, dar um presente, ou 
fazer um favor a um funcionário do governo 
para obter o documento que precisava? [Leia 
as opções] 

7 0 1 2 3 9         

 

 
 

Não Sim Não sabe [Não leia] 

J. Nos últimos 12 meses, você solicitou a 
assistência da polícia? 

0 1 9 

 

  
Sem 

contacto 
[DNR] 

Muito fácil Fácil Difícil Muito difícil 
Não sabe 
[Não leia 

K. [Se o respondente respondeu 1=Sim à parte J, 
pergunte às partes K e L. Se o respondente 
respondeu 0=Não, 8=Recusou ou 9=NS à parte , 
seleccione 7=NA para as partes E e F e continue 
para a parte G (o tablet fará um salto 
automático)]. O quão fácil ou difícil foi obter a 
assistência que precisava? [Leia as opções] 

7 1 2 3 4 9 

 

 Sem 
contacto 
[DNR] 

Nunca 
Uma vez ou 

duas 
Algumas 

vezes 
Com 

frequência  
Não sabe 
[Não leia] 

L. E com que frequência, se alguma, você teve de 
pagar um suborno, dar um presente, ou fazer 
um favor a um agente da polícia, a fim de obter 
os serviços que precisava? [Leia as opções] 

7 0 1 2 3 9 

 

 

 

 

 

 

 



N. Se o respondente respondeu 0=Nunca, 8=Recusou ou 
9=Não sabe para a parte M, seleccione 7=NA para a 
parte N e continue para Q45 (o tablet fará um salto 
automático). Caso contrário, pergunte:] 

Com que frequência, se alguma, você teve de pagar 
um suborno, dar um presente, ou fazer um favor a um 
agente da polícia, a fim de evitar um problema 
durante um desses encontros? [Leia as opções] 

7 0 1 2 3 9         

 

  
Sem 

contacto 
[DNR] 

Nunca 
Uma vez 
ou duas 

Algumas 
vezes 

Com 
frequência  

Não sabe 
[Não leia] 

M. Nos últimos 12 meses, com que frequência você 
encontrou a polícia noutras situações, como nos 
postos de controle, durante os controles de 
identidade ou operações stop, ou durante uma 
investigação? [Leia as opções] 

 0 1 2 3 9 

 

Agora vamos falar sobre o sistema de impostos em Moçambique. 

Qual das seguintes afirmações está mais próxima da sua opinião? Escolha Afirmação 1 ou Afirmação 2.  [Entrevistador: 
Sonde por convicção da opinião: Concorda ou concorda plenamente? ] 

45. 

Afirmação 1: É melhor pagar impostos mais altos se isso 
significar que haverá mais serviços prestados pelo 
governo. 

Afirmação 2: É melhor pagar impostos mais baixos, 
mesmo que isso signifique que haverá menos serviços 
prestados pelo governo. 

Concorda plenamente com a 

Afirmação  
11 

Concorda com a Afirmação 1 

 
2 

Concorda com a Afirmação 2 

 
3 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 
 

 

46. Com base na sua experiência, o quão fácil ou difícil é fazer cada uma das seguintes coisas? [Entrevistador: Sonde 
por convicção da opinião]. 

 Muito fácil Fácil Difícil 
Muito  

difícil 

Não sabe 
[DNR] 

A.  Saber que impostos e taxas deve pagar ao 
governo? 

1 2 3 4 9 

B. Saber como é que o governo usa as receitas 
dos impostos e taxas das pessoas? 

1 2 3 4 9 

 

46C. Você acha que o valor dos impostos que os cidadãos normais em Moçambique são obrigados a pagar ao governo 
é muito pouco, muito, ou quantia certa? [Sonde por convicção da opinião]. 

Muito pouco 1 

Um pouco 2 

Valor certo 3 

Um pouco muito 4 

Muito 5 



Não sabe [Não leia] 9 

 

46D. Você acha que o valor dos impostos que os ricos em Moçambique são obrigados a pagar ao governo é pouco, 
muito, ou quantia certa? [Sonde por convicção da opinião]. 

Muito pouco 1 

Um pouco 2 

Valor certo 3 

Um pouco muito 4 

Muito 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 

47. Concorda ou discorda de cada uma das seguintes afirmações? [Sonde por convicção da opinião]. 

 
Discorda 

plenamente 
Discorda 

Não 

concorda 

nem 

discorda 

[DNR]  

Concorda 
Concordo 

plenamente 

Não sabe 
[DNR] 

B.  É justo tributar os ricos a uma taxa mais 
elevada do que as pessoas normais, para 
ajudar a pagar os programas do governo 
em benefício dos pobres. 

1 2 3 4 5 9 

C. O governo normalmente usa as receitas 
fiscais que recolhe para o bem-estar dos 
cidadãos. 

1 2 3 4 5 9 

 

47D. Na sua opinião, com que frequência, em Moçambique, as pessoas evitam pagar os impostos que devem ao 
governo? [Leia as opções]. 

Sempre 3 

Muitas vezes 2 

Raramente 1 

Nunca 0 

Não sabe [Não leia] 9 

 



48. Na sua opinião, quais são os problemas mais importantes que este país enfrenta que o governo deve tratar?  [Não 
leia as opções. Código da resposta. Aceite até três respostas. Se o respondente oferece mais de três opções, pergunte: “Quais 
são os três destes que são os mais importantes?” Se o respondente oferece uma ou duas respostas, pergunte “Mais alguma 
coisa? ] 

 1a resposta 2a resposta 3a resposta 

Economia    

Gestão da economia 1 1 1 

Remuneração, rendimentos, e salários 2 2 2 

Desemprego 3 3 3 

Pobreza / Miséria 4 4 4 

Taxas e impostos 5 5 5 

Empréstimos / Crédito 6 6 6 

Alimentos / Agricultura    

Produção / Agricultura 7 7 7 

Comercialização agrícola 32 32 32 

Escassez de alimentos / Fome 8 8 8 

Seca 9 9 9 

Terra 10 10 10 

Infraestrutura    

Transporte 11 11 11 

Comunicações 12 12 12 

Infraestrutura / Estradas 13 13 13 

Serviços públicos    

Educação 14 14 14 

Habitação 15 15 15 

Eletricidade 16 16 16 

Fornecimento de água 17 17 17 

Órfãos / Crianças de rua / Crianças sem abrigo 18 18 18 

Serviços (outro) 19 19 19 

Saúde    

Saúde 20 20 20 

SIDA 21 21 21 

Enfermidade / Doença 22 22 22 

Governação    

Crime e segurança 23 23 23 

Corrupção 24 24 24 

Violência política 25 25 25 

Instabilidade política / Divisões políticas / Tensões étnicas  26 26 26 

Discriminação / Desigualdade 27 27 27 

Questões de género / Direitos das mulheres 28 28 28 

Democracia / Direitos políticos 29 29 29 

Guerra (internacional) 30 30 30 

Guerra civil 31 31 31 

Outras respostas       

Nada / Sem problemas 0     

Outro (1a resposta) 
[Especifique]_____________________________________________ 

Código 
Postal 

        

Outro (2a resposta) 
[Especifique]_____________________________________________ 

Código 
Postal 

         



Outro (3a resposta) 
[Especifique]_____________________________________________ 

Código 
Postal 

        
 

Sem mais resposta   9996 9996 

Não sabe 9999   
 

 

49A. Se o governo decidisse obrigar as pessoas a pagar mais impostos para apoiar programas para ajudar os jovens, 
você apoiaria esta decisão ou opor-se-ia a ela? [Ao entrevistador: Sonde por convicção da opinião]. 

Opor-se-ia veementemente 1 

Opor-se-ia de alguma forma 2 

Não apoiaria nem opor-se-ia [Não leia] 3 

Apoiaria de alguma forma 4 

Apoiaria veementemente 5 

Depende (ex., do tamanho do aumento) [Não leia] 6 

Não sabe [Não leia] 9 

 

49B. Se o governo pudesse aumentar as suas despesas em programas para ajudar os jovens, qual das seguintes 
áreas considera que deveria ser a prioridade máxima para investimentos adicionais? [Leia as opções]. 

Criação de emprego 1 

Educação 2 

Formação profissional 3 

Empréstimos 4 

Serviços sociais para os jovens, por exemplo para melhorar a saúde e prevenir o consumo de 
drogas? 

5 

Nenhuma dos anteriores / Algum outro programa [Não leia] 0 

O governo não deve aumentar as suas despesas em programas para ajudar os jovens [Não leia] 6 

Não sabe [Não leia] 9 

 



Agora vamos falar sobre o desempenho do actual governo deste país 

50. O quão bem ou mal você diria que o actual governo está a lidar com as seguintes matérias, ou você não ouviu o 
suficiente para dizer?  [Entrevistador: Sonde pela convicção da opinião] 

 
Muito mal 

Razoavelme
nte mal 

Razoavelme
nte bem 

Muito bem 
Não sabe/Não 
ouviu suficiente 

[DNR] 

A.  Gestão da economia 1 2 3 4 9 

B. Melhoria dos padrões de vida dos pobres 1 2 3 4 9 

C. Criação de emprego 1 2 3 4 9 

D. Manter os preços estáveis 1 2 3 4 9 

E. Redução das lacunas entre os ricos e pobres 1 2 3 4 9 

F. Redução do crime 1 2 3 4 9 

G. Melhoria dos serviços de saúde básicos 1 2 3 4 9 

H. Atender as necessidades educacionais 1 2 3 4 9 

I. Fornecimento de água e serviços de saneamento 1 2 3 4 9 

J. Combater à corrupção no governo 1 2 3 4 9 

K. A manutenção de estradas e pontes  1 2 3 4 9 

L. Fornecer um abastecimento fiável de eletricidade 1 2 3 4 9 

M. Prevenção ou resolução de conflitos violentos  1 2 3 4 9 

N. Atender às necessidades dos jovens 1 2 3 4 9 

O. Proteger os direitos e promover oportunidades 
para as pessoas com deficiência 1 2 3 4 9 

 

 

51. Você aprova ou não aprova a maneira que as seguintes pessoas têm desempenhado as suas funções nos últimos 
12 meses, ou você não ouviu o suficiente sobre eles para dizer?   [Entrevistador: Sonde pela convicção da opinião]  

  Não 
aplicável  

Não aprova 
totalmente 

Não aprova Aprova 
Aprova 

totalmente 

Não sabe/ Não 
ouviu suficiente 

[DNR] 

A. Presidente Filipe Nyusi  1 2 3 4 9 

A1-MOZ.  Primeiro Ministro – Carlos 
Agostinho do Rosário 

 
1 

2 
3 4 9 

B. 
O seu membro do Assembleia 
da República 

 
1 

2 
3 4 9 

C. O seu membro da Assembleia 
Municipal 

 
1 2 3 4 9 

D. O seu líder tradicional 7 1 2 3 4 9 
 

 

52. Quem deve ser responsável por: [Leia as opções] 

 
O 

presidente/ 
Executivo 

Assembleia 
da 

República/ 
Assembleia 
Municipal 

O seu 
Partido 
Político 

Os eleitores 
 

Ninguém 
[Não leia] 

Não sabe 
[Não leia] 

A. Certificar-se que, uma vez eleitos, 
os membros do Assembleia da 
República façam os seus 
trabalhos? 

0 1 2 3 4 9 

C. Certificar-se que, uma vez eleito, o 
presidente faz o seu trabalho? 

0 1 2 3 4 9 
 

 



53. Pense na forma como as eleições funcionam na prática em Moçambique. O quão bem funcionam as eleições: 
[Leia as opções]. 

  Muito bem Bem 
Não muito 

bem 
Não está 
nada bem 

Não sabe 

[DNR] 

B. Permitir que os eleitores retirem do cargo os 
líderes que não fazem o que o povo quer? 

3 2 1 0 9 

 

53C. Com que frequência você acha que as comunidades que não votam no partido no poder sofrem consequências 
negativas, tais como a falta de apoio do governo para os serviços locais ou projectos de desenvolvimento? [Leia as 
opções]. 

Nunca 0 

Raramente 1 

As vezes 2 

Muitas vezes 3 

Sempre 4 

Não sabe [Não leia] 9 

 

54. Em qualquer sociedade, às vezes as pessoas vão discordam entre si. Estas divergências ocasionalmente se 
transformam em violência física. Por favor, diga-me se nos últimos dois anos, você pessoalmente já teve medo de 
algum dos seguintes tipos de violência. [Se sim] Você realmente viveu pessoalmente este tipo de violência nos últimos 
dois anos? 

 NÃO SIM  

  Nunca 
Tive medo, mas 

não tive a 
experiência 

Tive medo e 
tive a 

experiência 

Não sabe 
[Não leia] 

A. A violência entre as pessoas no seu bairro ou aldeia? 0 1 2 9 

B. Violência num comício político ou evento de 
campanha? 

0 1 2 9 

C. Um ataque armado por extremistas políticos ou 
religiosos? 

0 1 2 9 

 

Agora vamos falar sobre os meios de comunicação social e como obter informações sobre política e outras questões. 

55. Com que frequência você obtém notícias das seguintes fontes? [Leia as opções] 

  
Todos os 

dias 

Algumas 
vezes por 
semana 

Algumas 
vezes por 

mês 

Menos de 
uma vez por 

mês 
Nunca 

Não sabe 
[DNR] 

A. Rádio 4 3 2 1 0 9 

B. Televisão 4 3 2 1 0 9 

C. Jornais 4 3 2 1 0 9 

D.  Internet  4 3 2 1 0 9 

E. Redes sociais como o Facebook ou 
Twitter 

4 3 2 1 0 9 

 

56. Na sua opinião, o quão livres são os meios de comunicação social de Moçambique para noticiar e comentar as 
notícias sem censura ou interferência do governo? [Leia as opções]. 

Completamente livre 3 

Um pouco livre 2 



Não muito livre 1 

Não é livre de todo 0 

Não sabe [NÃO LEIA] 9 

 

57. Por favor, diga-me com que frequência, em Moçambique, você acha que as pessoas de cada um dos seguintes 
grupos divulgam informações que sabem que são falsas? [Leia as opções]. 

  Nunca Raramente Por vezes Muitas vezes 
Não sabe/não 

ouvi [NÃO 
LEIA] 

A. Funcionários do governo 0 1 2 3 9 

B. Políticos e partidos políticos 0 1 2 3 9 

C. Meios de informação e jornalistas 0 1 2 3 9 

D. Usuários das redes sociais 0 1 2 3 9 

 

Vamos falar sobre se o governo deve ser capaz de limitar a partilha de notícias, informações, ou opiniões na rádio e 
televisão, nos jornais, ou na Internet e nos meios de comunicação social. 

58. Por favor, diga-me se concorda ou discorda que o governo deve ser capaz de limitar ou proibir a partilha de: [Sonde 
por convicção da opinião]. 

 

Discorda 
plenamente 

Discorda 

Não 

concorda 

nem 

discorda 

[DNR]  

Concorda 
Concordo 

plenamente 
Não sabe 

[DNR] 

A. Notícias ou informações falsas 1 2 3 4 5 9         

B. 
Notícias, informações, ou opiniões que o 
governo não aprova 

1 2 3 4 5 9 

C. 
Notícias, informações, ou opiniões que 
critiquem ou insultem o presidente 

1 2 3 4 5 9         

D. 

Discurso de ódio, ou seja, notícias, 
informações ou opiniões criadas para 
atacar ou difamar certos grupos da 
sociedade 

1 2 3 4 5 9         

 

59A. Já ouviu falar das redes sociais, por exemplo, Facebook, Twitter e WhatsApp?  

Não 0 

Sim 1 

Não sabe 9 

[Se sim] Independentemente de usar as redes sociais pessoalmente, diga-me por favor se concorda ou discorda que os 
meios de comunicação social:  [Entrevistador: Sonde por convicção da opinião] [Se a resposta a Q59A foi 0=Não ou 9=NS, 
seleccione 7 = NA para todas as partes B-F e continue para Q60 (o tablet  fará um salto automático) 

 

Não 
aplicável 

Discorda 
plenament

e 
Discorda 

Não 

concorda 

nem 

discorda 

[DNR]  

Concorda 
Concordo 
plenament

e 

Não sabe 
[DNR] 

B. Tornam as pessoas mais informadas sobre 
os acontecimentos actuais? 

7 1 2 3 4 5 9         

C. Tornam as pessoas mais propensas a 
acreditar em notícias falsas? 

7 1 2 3 4 5 9 



D. Ajudam as pessoas a ter mais impacto nos 
processos políticos? 

7 1 2 3 4 5 9         

E. Tornam as pessoas mais intolerantes para 
com aqueles que têm opiniões políticas 
diferentes? 

7 1 2 3 4 5 9         

 

59F. [Se sim em Q59A] De uma forma geral, você acha que os efeitos dos meios de comunicação social na sociedade são 
na sua maioria positivos, na sua maioria negativos, ou não ouviu ainda o suficiente para dizer? [Sonde por convicção da 
opinião]. 

Muito positivo 5 

Um pouco positivo 4 

Nem positivo nem negativo [NÃO LEIA] 3 

Um pouco negativo 2 

Muito negativo 1 

Não aplicável [se a resposta em Q59A foi 0=Não ou 9=NS (o tablet fará um salto automático)] 7 

Não sabe / Ainda não ouviu o suficiente [NÃO LEIA] 9 

 

Qual das seguintes afirmações está mais próxima da sua opinião? Escolha Afirmação 1 ou Afirmação 2.  [Entrevistador: 
Sonde por convicção da opinião: Concorda ou concorda plenamente?] 

60. 

Afirmação 1: O acesso à Internet e às redes sociais sem 
restrições ajuda as pessoas a ser cidadãos mais 
informados e activos, e devem ser protegidos. 

Afirmação 2: A informação partilhada na Internet e redes 
sociais está a dividir os Moçambicanos, pelo que o acesso 
deve ser regulado pelo governo. 

Concorda plenamente com a 

Afirmação  
11 

Concorda com a Afirmação 1 

 
2 

Concorda com a Afirmação 2 

 
3 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 

Agora vamos falar sobre como o nosso país deve se relacionar com os outros países da [África Austral] e o mundo. 

Qual das seguintes afirmações está mais próxima da sua opinião? Escolha Afirmação 1 ou Afirmação 2.  
[Entrevistador: Sonde por convicção da opinião: Concorda ou concorda plenamente?] 

61. 

Afirmação 1: As pessoas que vivem na África Austral 
devem poder circular livremente através das fronteiras 
internacionais a fim de comercializar ou trabalhar 
noutros países.  

Afirmação 2: A fim de proteger os seus próprios cidadãos, 
os governos devem limitar a circulação transfronteiriça de 
pessoas e bens.   

Concorda plenamente com a 

Afirmação  
11 

Concorda com a Afirmação 1 

 
2 

Concorda com a Afirmação 2 

 
3 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 

62. Na sua opinião, quão fácil ou difícil é para as pessoas na África Austral atravessarem as fronteiras internacionais 
para trabalhar ou fazer negócios com outros países, ou você não ouviu o suficiente para pronunciar?  [Entrevistador: 
Sonde a convicção da opinião.] 

Muito fácil 4 

Fácil 3 

Difícil 2 



Muito difícil 1 

Nunca tentou [Não leia] 7 

Não sabe / não ouviu o suficiente [Não leia] 9 

 

Qual das seguintes afirmações está mais próxima da sua opinião? Escolha Afirmação 1 ou Afirmação 2.  
[Entrevistador: Sonde por convicção da opinião: Concorda ou concorda plenamente?] 
63. 
Afirmação 1: É importante que, como nação 
independente, financiemos o desenvolvimento a 
partir dos nossos próprios recursos, mesmo que isso 
signifique pagar mais impostos. 

Afirmação 2: Devemos usar empréstimos externos 
para o desenvolvimento do país, mesmo que isso 
aumente o nosso endividamento a países e 
instituições estrangeiras. 

Concorda plenamente 

com a 

Afirmação  
11 

Concorda com a Afirmação 

1 

 
2 

Concorda com a Afirmação 

2 

 
3 

Concorda plenamente com 
a Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não leia] 5  

Não sabe [Não leia] 9  
 

 

64A. 
Afirmação 1: Quando os outros países concedem 
empréstimos ou assistência ao desenvolvimento a 
Moçambique, eles devem aplicar requisitos rigorosos 
sobre a forma como os fundos são gastos. 

Afirmação 2: Quando os outros países concedem 
empréstimos ou assistência ao desenvolvimento a 
Moçambique, devem permitir ao nosso governo tomar as 
suas próprias decisões sobre a forma de usar os 
recursos.  

Concorda plenamente com a 

Afirmação  
11 

Concorda com a Afirmação 1 

 
2 

Concorda com a Afirmação 2 

 
3 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não leia] 5 
Não sabe [Não leia] 9 

 

64B. 
Afirmação 1: Quando os outros países concedem 
empréstimos ou assistência ao desenvolvimento a 
Moçambique, devem aplicar exigências rigorosas para 
garantir que o nosso governo promove a democracia e 
respeita os direitos humanos. 

Afirmação 2: Mesmo que os outros países concedam 
empréstimos ou assistência ao desenvolvimento a 
Moçambique, o nosso governo deve tomar as suas 
próprias decisões sobre democracia e direitos humanos. 

Concorda plenamente com a 

Afirmação  
11 

Concorda com a Afirmação 1 

 
2 

Concorda com a Afirmação 2 

 
3 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não leia] 5 
Não sabe [Não leia] 9 

 



65A. Pelo que sabe, a China concede empréstimos ou ajuda ao desenvolvimento ao governo do nosso país, ou não 
teve oportunidade de ouvir falar sobre isto? 
Não 0 
Sim 1 
Não sabe 9 

65B. [Se sim em Q65A] Você acha que o nosso governo é obrigado a reembolsar a China pelos empréstimos e 
assistência ao desenvolvimento que concede a Moçambique, ou não ouviu ainda o suficiente para dizer? 
Não 0 
Sim 1 
Não aplicável [Se a resposta a Q65A foi 0=Não ou 9=NS (o tablet fará um salto automático)] 7 
Não sabe / Ainda não ouviu o suficiente [NÃO LEIA] 9 

65C. [Se sim em Q65A] Você acha que o nosso governo pediu muito dinheiro emprestado à China, ou não ouviu 
ainda o suficiente para dizer? 
Não 0 
Sim 1 
Não aplicável [Se a resposta a Q65A foi 0=Não ou 9=NS (o tablet fará um salto automático)] 7 
Não sabe / Ainda não ouviu o suficiente [NÃO LEIA] 9 

 

 

65D. [Se sim em Q65A] Quando o governo da China concede empréstimos ou ajuda o desenvolvimento em 
Moçambique, você acha que colocam mais exigências ou menos exigências ao nosso governo em comparação a 
outros países doadores, ou não ouviu o suficiente para dizer? [Sonde por convicção da opinião] 
Muito menos exigências 0 
Um pouco menos exigências 1 
O mesmo número de exigências 2 
Um pouco mais exigências 3 
Muitos mais exigências 4 
Não aplicável [Se a resposta a Q65A foi 0=Não ou 9=NS (o tablet fará um salto automático)] 7 
Não sabe / Ainda não ouviu o suficiente [NÃO LEIA] 9 

 

 

Qual das seguintes afirmações está mais próxima da sua opinião? Escolha Afirmação 1 ou Afirmação 2.  
[Entrevistador: Sonde por convicção da opinião: Concorda ou concorda plenamente?] 
66. 
Afirmação 1: Para se desenvolver, o nosso país deve 
contar com o comércio com o resto do mundo, 
inclusive através da abertura das nossas fronteiras às 
importações estrangeiras. 

Afirmação 2: Para se desenvolver, o nosso país deve 
contar com a produção local e proteger os produtores 
locais da concorrência estrangeira. 

Concorda plenamente com 

a 

Afirmação  
11 

Concorda com a Afirmação 

1 

 
2 

Concorda com a Afirmação 

2 

 
3 

Concorda plenamente com 
a Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não leia] 5  

Não sabe [Não leia] 9  
 

 

67. 
Afirmação 1: O governo só deve permitir aos cidadãos 
e empresas do nosso próprio país o comércio de bens 
de consumo, mesmo que isso signifique que teremos 
menos bens ou preços mais altos. 

Afirmação 2: O governo deve continuar a permitir que 
estrangeiros e empresas estrangeiras criem lojas em 
Moçambique para garantir que temos uma vasta 
escolha de bens de consumo de baixo custo. 

Concorda plenamente com 

a 

Afirmação  
11 

Concorda com a Afirmação 

1 

 
2 

Concorda com a Afirmação 

2 

 
3 

Concorda plenamente com 
a Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não leia] 5  



Não sabe [Não leia] 9  

 

68. 

Afirmação 1: As comunidades são mais fortes quando 
são constituídas por pessoas de diferentes grupos 
étnicos, raças ou religiões.  

Afirmação 2: As comunidades são mais fortes quando 
são constituídas por pessoas que são semelhantes umas 
às outras, ou seja, pessoas do mesmo grupo étnico, raça 
ou religião.  

Concorda plenamente com a 

Afirmação  
11 

Concorda com a Afirmação 1 

 
2 

Concorda com a Afirmação 2 

 
3 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 
 

 

69A. Na sua opinião, qual dos seguintes países, se algum, seria o melhor modelo para o desenvolvimento futuro do 
nosso país, ou há algum outro país em África ou noutro lugar, que deveria ser o nosso modelo? [Leia as opções]. 

Estados Unidos 1 

China 2 

Portugal 3 

África do Sul 5 

Etiópia 6 

Devemos seguir o modelo do nosso próprio país [Não leia] 7 

Nenhum destes / Não há um modelo a seguir [Não leia] 0 

Outro país [Especifique]: _________________________________________ 
[Não leia] 

Código 
Postal 

    

Não sabe [Não leia]] 9999 

 

69B. Que influência você acha que as actividades económicas da China em Moçambique têm na nossa economia, 
ou ainda não ouviu o suficiente para dizer? [Leia as opções]. 
Muita 3 
Alguma 2 
Um pouco 1 
Nenhuma 0 
Não sabe / Ainda não ouviu o suficiente [Não leia] 9 

 

 



70. De uma forma geral, você acha que a influência económica e política de cada uma das seguintes organizações 
em Moçambique é na maior parte positiva, na maior parte negativa, ou ainda não ouviu o suficiente para dizer? 
[Sonde por convicção da opinião]. 

 
Muito 

negativa 
Um pouco 
negativa 

Nem 
positiva 

nem 
negativa  

Um pouco 
positiva 

Muito 
positiva 

Não sabe 

[DNR] 

A. União Africana 1 2 3 4 5 9 

B. A Comunidade para o 
Desenvolvimento da África Austral ou 
SADC? 

1 2 3 4 5 9 

C. Agências das Nações Unidas 1 2 3 4 5 9 

E em relação aos seguintes países? Você acha que a influência económica e política de cada um dos seguintes 
países em Moçambique é na maior parte positiva, na maior parte negativa, ou ainda não ouviu o suficiente para 
dizer? [Sonde por convicção da opinião]. 

  
Muito 

negativa 
Um pouco 
negativa 

Nem 
positiva 

nem 
negativa  

Um pouco 
positiva 

Muito 
positiva 

Não sabe 

[DNR] 

D. Portugal 1 2 3 4 5 9 

E. China 1 2 3 4 5 9 

F. Estados Unidos 1 2 3 4 5 9 

G. África do Sul 1 2 3 4 5 9 

H. Rússia 1 2 3 4 5 9 
 

 

71. Ao pensar no futuro da próxima geração no nosso país, qual destas línguas internacionais, se alguma, acha que 
é mais importante para os jovens aprenderem? [Leia as opções]. 

Inglês 1 
Francês 2 
Português 3 
Árabe 4 
Mandarim 5 
Kiswahili 6 

Outro [Especifique] [DNR]  ________________________________ 
Código 
Postal 

    

Nenhuma destas / Nenhuma língua internacional necessária [Não leia] 0 
Não sabe [Não sabe] 9 

 

72A. Você já ouviu falar sobre a mudança climática, ou você não teve a oportunidade de ouvir sobre isso ainda? 

Não  0 

Sim  1 

Não sabe / Não ouviu suficiente [Não leia] 9 
 

 

72B. [Se “sim” para Q72A, pergunte:] Você acha que as mudanças climáticas estão a tornar a vida em 
Moçambique melhor ou pior, ou você não ouviu o suficiente para dizer? [Entrevistador: Sonde pela convicção da 
opinião.] 

Muito melhor 1 

De alguma forma melhor 2 

Nenhuma / Sem mudança / Igual [Não leia] 3 

De alguma forma pior 4 



Muito pior 5 

Não aplicável [Se a resposta em Q72A foi 0=Não ou 9=NS (o tablet fará um salto automático)] 7 

Não sabe / Não ouviu suficiente [Não leia]  9 

 
Vamos falar um pouco sobre o tipo de sociedade que você gostaria de ter neste país. Algumas pessoas dizem que, a fim 
de beneficiar de segurança contra a violência na nossa sociedade, nós devemos limitar a quantidade de liberdade que 
os cidadãos estão autorizados a ter.  
Outros dizem que a liberdade política é muito importante para sacrificar e deve ser sempre mantida, mesmo que ameace 
a segurança do país.  
 
Qual das seguintes afirmações está mais próxima da sua opinião? Escolha Afirmação 1 ou Afirmação 2.  
 [Entrevistador: Sonde pela convicção da opinião: Você concorda ou concorda plenamente?] 

 

73. 

Afirmação 1: Mesmo se confrontadas com ameaças à 
segurança pública, as pessoas devem ser livres para 
circular no país a qualquer hora do dia ou da noite. 

Afirmação 2: Quando confrontado com ameaças à segurança 
pública, o governo deve ser capaz de impor o recolher 
obrigatório e montar bloqueios especiais nas estradas para 
impedir as pessoas de circularem. 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 1 

1 

Concorda com a Afirmação 1 
 
2 

Concorda com a Afirmação 2 
 
3 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não Leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 

74. 

Afirmação 1: O governo deve ser capaz de monitorar as 
comunicações privadas, por exemplo, nos telemóveis, 
para certificar-se de que as pessoas não estão a planear 
violência. 

Afirmação 2: As pessoas devem ter o direito de comunicar 
em privado, sem uma agência governamental a ler ou ouvir 
o que eles estão a dizer. 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 1 

1 

Concorda com a Afirmação 1 
 
2 

Concorda com a Afirmação 2 
 
3 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não Leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 

75. 

Afirmação 1: Liberdade religiosa e culto são absolutos, 
o que significa que o governo nunca deve limitar o que é 
dito num local de culto. 

Afirmação 2: O governo deve ter o poder de regular o que é 
dito nos locais de culto, especialmente se os pregadores ou 
fiéis ameaçarem a segurança pública. 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 1 

1 

Concorda com a Afirmação 1 
 
2 

Concorda com a Afirmação 2 
 
3 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não Leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 



Agora, gostaria de fazer-lhe algumas perguntas sobre os efeitos da Covid-19 em Moçambique. 

76-MOZ. Para combater a propagação da Covid-19 em Moçambique, o governo implementou várias medidas. Para 
cada uma das seguintes medidas, por favor diga-me se não aprova ou aprova ou se você ainda não ouviu falar o 
suficiente. [Entrevistador: Sonde pela convicção da opinião]. 

  
Não aprova 
totalmente 

Não aprova 

Não aprova 
nem 

desaprova 
[Não leia] 

Aprova 
Aprova 

totalmente 

Não sabe/ 
Não ouviu 

falar  
[DNR] 

A. Encerramento de todos os 
mercados informais até às 17 
horas.  

1 2 3 4 5 9 

B. Limitações no número de 
passageiros no transporte 
público, tais como chapas ou 
machibombo.   

1 2 3 4 5 9 

C. Encerramento das fronteiras com 
os países vizinhos.  1 2 3 4 5 9  

 

77A-MOZ. Na sua opinião, você acha que o custo de vida na sua região aumentou ou diminuiu desde o 
surgimento da pandemia da COVID-19 em Moçambique? [Sonde pela convicção da opinião]. 

Aumentou muito 1 

Aumentou um pouco 2 

Ficou na mesma [DNR] 3 

Diminuiu um pouco 4 

Diminuiu muito 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 

77B-MOZ. Na sua opinião, o nível de criminalidade na sua zona aumentou ou diminuiu desde o surgimento da 
COVID-19 em Moçambique? [Sonde pela convicção da opinião] 

Aumentou muito 1 

Aumentou um pouco 2 

Ficou na mesma [DNR] 3 

Diminuiu um pouco 4 

Diminuiu muito 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 

78-MOZ. Quantas das seguintes pessoas você acha que estão envolvidas no apoio e ajuda aos grupos 
extremistas que lançaram ataques e raptos em Cabo Delgado, ou não ouviu falar o suficiente sobre os mesmos 
para dizer? [Leia as opções]. 

  Ninguém 
Alguns 
deles 

A maioria 
deles 

Todos eles 
Não sabe/não 

ouviu falar 
[DNR] 

A. Grupos islâmicos  0 1 2 3 9 

B. Partidos políticos   0 1 2 3 9 

C. Empresas privadas 0 1 2 3 9 

D.  Pessoas locais 0 1 2 3 9 

 

 



79A-MOZ. Existem muitas razões para as pessoas se juntarem a grupos extremistas armados em Cabo Delgado. 
Na sua opinião, qual é a principal razão pela qual as pessoas se juntam a grupos extremistas no nosso país: [Leia 
as opções]. 

Para enriquecimento pessoal 1 

Para escapar à pobreza 2 

Má prestação de serviços por parte do governo  3 

Maus-tratos por parte do governo 4 

Crenças religiosas 5 

Falta de educação 6 

Eles estão a ser forçados 7 

Não sabe [Não leia] 9 

 

79B-MOZ.  Na sua opinião, qual seria a melhor estratégia que o governo poderia usar para resolver o conflito em 
Cabo Delgado? [Entrevistador: Não leia opções. Código de resposta]. 

Nada (i.e., não há nada que possa ser feito para resolver o conflito em Cabo Delgado) [Não leia]. 0 

Aumentar os militares no local 1 

Procurar apoio militar externo 2 

Trabalhar em conjunto com os líderes locais para resolver o problema 3 

Negociar com os grupos armados 4 

Melhorar a economia e criar mais empregos 5 

Melhorar os padrões de educação 6 

Governar de forma mais eficaz / prestar melhores serviços públicos 7 

Tratar as comunidades de onde os extremistas vêm de forma mais justa 8 

Dar mais poder aos governos locais para tomarem as suas próprias decisões 9 

Aumentar os recursos distribuídos às províncias e comunidades locais 10 

Algum outro motivo (Especifique)_________________________________________________________ 11 

A resposta do governo já é suficiente [Não leia] 12 

Não sabe/ Recusou responder [Não leia] 99 

 

80-MOZ. O quão você confia em cada um dos seguintes para resolver o conflito em Cabo Delgado? [Leia as 
opções]. 

 
Nada 

Só um 
pouco 

De certa 
forma 

Muito  Não sabe 
Não ouviu falar [DNR} 

A. Governo moçambicano 0 1 2 3 9 

B. SADC 0 1 2 3 9 

C. UA 0 1 2 3 9 

D.  África do Sul 0 1 2 3 9 

 

80E-MOZ.  O quão eficaz você acha que o governo moçambicano tem sido nos seus esforços para resolver o 
problema dos extremistas armados em Moçambique? [Leia as opções. Sonde pela convicção da opinião]. 

Muito eficaz 4 

De certa forma eficaz 3 

Não muito eficaz 2 

Não é de todo eficaz 1 

Não sabe [Não leia] 9 

 

 



 
 

Vamos voltar a falar sobre si 

81.  Qual é a sua comunidade étnica, grupo cultural, ou tribo? [Não leia as opções. Código da resposta] [Se o 
respondente não identifica nenhum grupo nesta questão - que é, SE ele RECUSA responder (9998), NÃO SABE (9999) ou 
menciona “[Queniano] apenas (9990)” – então faça um círculo em 7 = Não aplicável para Q85A e Q85B e continue para Q86.]  

Português 3 Shona 551 

Makua 540 Xitswa 552 

Sena 541 Xironga 553 

Ndau 542 Chichewa 554 

Changana 543 Cinyungwe 555 

Nyanja 544 Ciyao 556 

Chope 545 Ekoti 557 

Bitonga 546 Kimwani 558 

Makonde 547 
Moçambicano apenas, ou “não pensa de si 
mesmo nesses termos” 

9990 

Chuabo 548 Recusou responder 9998 

Ajaua 549 Não sabe 9999 

Lomue 550 
Outro [Especifique]: 
______________________ 

Código 
Postal     

 
 

82A.  Com que frequência, se alguma, o ___________ [grupo étnico do Respondente] é tratado injustamente pelo 
governo? [Leia as opções] [Se o respondente não identificou nenhum grupo em Q84 – isto é, SE ele RECUSOU responder 
(9998), NÃO SABIA (9999), ou disse “[apenas Moçambicano” (9990) – então faça um círculo em 7 = Não aplicável para Q85A 
e Q85B e continue para Q86.]  

Nunca 0 

Às vezes 1 

Com frequência 2 

Sempre 3 

Não aplicável [Não leia] 7 

Não sabe [Não leia] 9 

 

82B.  Vamos supor que você tem de escolher entre ser um Moçambicano e ser um ________[grupo étnico do 
Respondente].  Qual das seguintes afirmações melhor expressa os seus sentimentos? [Se o respondente não identificou 
nenhum grupo em Q84 – isto é, SE ele RECUSOU responder (9998), NÃO SABIA (9999), ou disse “[apenas Moçambicano” 
(9990) – então faça um círculo em 7 = Não aplicável para Q85A e Q85B e continue para Q86.] 

Sinto-me apenas 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] do que Moçambicano 2 

Sinto-me apenas _________ [inserir grupo étnico do Respondente] 1 

Não aplicável [Não leia] 7 

Não sabe [Não leia] 9 

 

 

 

82. Sente-se confortável em: 



 

Não Sim 

Não aplicável 

[DNR; use apenas se os 
respondentes se voluntariarem, ex., 
que não falam a sua língua materna, 
ou que não têm uma roupa 
tradicional ou cultural]. 

Não sabe 
[NÃO LEIA] 

C.   Falar a sua língua materna em público? 0 1 7 9 

D.  Vestir a sua roupa tradicional ou cultural em 
público? 

0 1 7 9 

 

83. De uma forma geral, você diria que a maioria das pessoas é de confiança ou que se deve ser muito cuidadoso ao 
lidar com as pessoas? 

A maioria das pessoas é de confiança 1 

Deve ser muito cuidadoso 0 

Não sabe [Não leia] 9 

 

84. No ano passado, com que frequência, se de todo, você pessoalmente foi vítima de discriminação com base em 
algum dos seguintes: [Entrevistador: Leia as opções] 

 
 Nunca 

Uma ou 
duas vezes 

Várias vezes 
Muitas 
vezes 

Não sabe 
[Não leia] 

A. A sua situação económica, ou seja, o 
quão rico ou pobre é 

 0 1 2 3 9 

B. Sua religião?  0 1 2 3 9 

C. Sua etnicidade?  0 1 2 3 9 

 

85. Os moçambicanos são muito diferentes. Eles vêm de diferentes religiões, grupos étnicos, partidos políticos, e 
contextos económicos e sociais. De uma forma geral, você diria que há mais que une todos os moçambicanos como 
um só povo, ou mais que os divide? [Sonde por convicção da opinião]. 

Muito mais que nos une 4 

Um pouco mais que nos une 3 

Um pouco mais que nos divide 2 

Muito mais que nos divide 1 

Não sabe [Não leia] 9 

 

86. Para cada um dos seguintes tipos de pessoas, por favor, diga-me se você gostaria de ter pessoas deste grupo 
como vizinhos, não gostar deles, ou não se importar: [Entrevistador: Sonde pela convicção da opinião] 

  
Não gosto 

muito 

Um pouco 
de não 
gostar 

Não se 
importaria 

 

Gosta de 
alguma 
forma 

Gosta 
totalmente 

Não sabe [Não 
leia] 

A. Pessoas de uma religião diferente? 1 2 3 4 5 9 

B. Pessoas de outros grupos étnicos? 1 2 3 4 5 9 

C. Homossexuais? 1 2 3 4 5 9 

D. Imigrantes ou trabalhadores 
estrangeiros? 

1 2 
3 4 5 

9 

Agora vamos falar dos líderes tradicionais e do seu papel na política e governação neste país 

87. Quanta influência os líderes tradicionais actualmente têm em cada uma das seguintes áreas: [Leia as opções] 

 Muita  Alguma Pouca Nenhuma Não sabe 
[DNR] 



A. Governar a sua comunidade local 4 3 2 1 9 

B. Atribuir terras 4 3 2 1 9 

C. Influenciar a forma como as pessoas nas suas 
comunidades votam 

4 3 2 1 9 

D. Resolução de conflitos locais 4 3 2 1 9 

 

87E. Você acha que o nível de influência que os líderes tradicionais têm na governação da sua comunidade local deve 
aumentar, manter na mesma, ou diminuir? [Entrevistador: Sonde por convicção da opinião.]                   

Aumentar muito 5 

Aumentar um pouco 4 

Manter na mesma 3 

Diminuir um pouco 2 

Diminuir muito 1 

Não sabe [Não leia] 9 

 

88. Qual destas três afirmações está mais próxima da sua própria opinião?  [Leia as afirmações. Apenas uma opção.] 

Afirmação 1: Os líderes tradicionais procuram sobretudo o que é melhor para as pessoas nas 
suas comunidades. 

3 

Afirmação 2: Os líderes tradicionais servem sobretudo os interesses dos políticos e dos 
funcionários do governo. 

2 

Afirmação 3: Os líderes tradicionais procuram sobretudo os seus próprios interesses pessoais. 1 

Não concorda com nenhuma destas afirmações [DNR] 0 

Não sabe [Não leia] 9 
 

 

Qual das seguintes afirmações está mais próxima da sua opinião? Escolha Afirmação 1 ou Afirmação 2.  
[Entrevistador: Sonde por convicção da opinião: Concorda ou concorda plenamente? ] 

89A. 

Afirmação 1: Os líderes tradicionais têm uma melhor 
compreensão das questões políticas do que as pessoas 
normais; eles devem dar conselhos ao seu povo sobre 
como votar. 

Afirmação 2: Os líderes tradicionais devem manter-se 
fora da política e deixar as pessoas tomar as suas 
próprias decisões sobre como votar. 

Concorda plenamente com a 

Afirmação  
11 

Concorda com a Afirmação 1 

 
2 

Concorda com a Afirmação 2 

 
3 

Concorda plenamente com a 
Afirmação 2  

4 

Discorda de ambas [Não leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 
 

 

90. Algumas pessoas pensam que porque os líderes tradicionais não são eleitos, eles são maus para a democracia, 
mas outras pessoas pensam que os líderes tradicionais podem trabalhar em conjunto com os líderes eleitos para 
fazer a democracia funcionar melhor. E quanto a si? Você acha que os líderes tradicionais fortalecem a democracia, 
enfraquecem a democracia, ou não fazem a diferença? 

Fortalecem a democracia 3 

Não fazem diferença 2 

Enfraquecem a democracia 1 

Não sabe [NÃO LEIA] 9 

 



Agora gostaria de fazer-lhe algumas perguntas sobre a pandemia da COVID-19 que tem vindo a afectar o nosso país e 
o mundo desde o início de 2020. 

COV-1. Quão bem informado diria que está sobre o coronavírus, ou a pandemia da COVID-19, e os esforços para o 
combater? Considera-se:  [Leia as opções] 

Muito bem informado  4 

Um pouco bem informado 3 

Não muito bem informado 2 

Não está nada informado 1 

Ainda não ouvi falar de coronavírus / COVID-19 [Não Leia] [Saltar para a pergunta 91A] 0 

Não sabe [Não leia] [Saltar para a pergunta 91A e termine a entrevista] 9 

 

Por favor, diga-me se você pessoalmente ou qualquer outro membro da sua casa foi afectado pela pandemia da 
COVID-19 de alguma das seguintes formas:   

 
Sim Não 

Não sabe 

[DNR] 

COV-2. Ficou doente com a COVID-19 1 2 9 

COV-3 
Perda temporária ou permanente de emprego, negócio ou 
fonte primária de rendimento 

1 2 9 

 

COV-8. Você apoiou ou opôs-se à decisão do governo de fechar as escolas num esforço para limitar a propagação da 
COVID-19? [Sonde para a convicção da opinião] 

Opõe-se veementemente 1 

Opõe-se de alguma forma 2 

Não apoiaria nem Opõe-se [Não leia] 3 

Apoiaria de alguma forma 4 

Apoiaria veementemente 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 

COV-9. Na sua opinião, o período em que as escolas estiveram fechadas foi longo ou curto? [Sonde para a convicção da 
opinião] 

Muito longo 1 

Um pouco longo 2 

A duração certa [Não leia] 3 

Um pouco muito curto 4 

Muito curto 5 

Não sabe [Não leia] 9 
 

COV-10. Desde o início da pandemia da Covid-19, você ou os membros da sua casa receberam alguma assistência do 
governo, como alimentos, pagamentos em dinheiro, alívio de pagamentos de contas, ou outra assistência que 
normalmente não recebiam antes da pandemia? 

Sim 1 

Não 0 

Não sabe [Não leia] 9 

 
 

COV-10B-MOZ. Você ou os membros da sua casa precisaram de alguma assistência do governo durante a pandemia 
da COVID-19? 

Sim 1 

Não 0 

Não sabe [Não leia] 9 

 



COV-11.  Você acha que os benefícios dos programas do governo de apoiar às pessoas durante a pandemia da 
COVID-19, por exemplo através de pacotes de alimentos ou pagamentos em dinheiro, foram distribuídos de forma 
justa, ou que a distribuição foi injusta, por exemplo, favorecendo certos grupos ou regiões? [Sonde para a convicção 
da opinião] 

Muito justo 5 

Um pouco justo 4 

Nem justo nem injusto [Não leia] 3 

Um pouco injusto 2 

Muito injusto 1 

Não sabe [Não leia] 9 

 
O quão bem ou mal você diria que o actual governo geriu os seguintes assuntos desde o início da pandemia da 
COVID-19, ou não ouviu o suficiente para dizer? [Sonde para a convicção da opinião] 

 
Muito 

mal 

Razoavelme

nte 

mal 

Razoavelme

nte 

bem 

Muito 

bem 

Não sabe/Não 
ouviu o 

suficiente [NSR] 

COV-12. Gerir a resposta à pandemia da COVID-19 1 2 3 4 9 

COV-13. Manter o público informado sobre a COVID-19 1 2 3 4 9 

 
COV-14.  Até que ponto você confia nas estatísticas oficiais fornecidas pelo governo sobre o número de infecções 
e mortes causadas pela pandemia da COVID-19? [Leia as opções] 

Não confio nada 1 

Um pouco 2 

De certa forma 3 

Muito 4 

Não sabe [Não leia] 9 

 

COV-15.  Considerando todos os fundos e recursos que estavam à disposição do governo para combater e 
responder à pandemia da COVID-19, quanto você acha que foi perdido ou roubado devido à corrupção entre os 
funcionários do governo? [Leia as opções] 

Muito 1 

Algum 2 

Um pouco 3 

Nada 4 

Não sabe [Não leia] 9 

 
COV-16.  Quanto confia no governo de que vai garantir que qualquer vacina para a COVID-19 que seja desenvolvida 
ou oferecida aos cidadãos moçambicanos é segura antes de ser usada neste país? [Leia as opções] 

Não confio nada 1 

Um pouco 2 

De certa forma 3 

Muito 4 

Não sabe [Não leia] 9 

 

COV-17. Se uma vacina para a COVID-19 estiver disponível e o governo disser que é segura, qual é a probabilidade 
de tentar ser vacinado? [Leia as opções] 

Muito improvável 1 

Um pouco improvável 2 

Um pouco provável 3 

Muito provável 4 

Não sabe [Não leia] 9 

 



COV-18.  Algumas pessoas pensam que a oração é uma forma eficaz de alterar os acontecimentos no mundo. 
Outros colocam mais fé na ciência para resolver problemas. Algumas pessoas acreditam em ambos. E quanto a si? 
Você acha que a oração é mais eficaz ou menos eficaz do que uma vacina seria na prevenção da infecção da 
COVID-19? [Sonde para a convicção da opinião]  

Muito mais eficaz  1 

Um pouco mais eficaz  2 

A mesma eficácia [Não leia] 3 

Um pouco menos eficaz 4 

Muito menos eficaz 5 

Não sabe [Não leia] 9 

COV-19. Olhando para o futuro, o quão grave a pandemia da COVID-19 será para Moçambique durante os próximos 
seis meses? [Leia as opções] 

Muito grave 4 

Um pouco grave 3 

Não muito grave 2 

Não é de todo grave 1 

Não sabe [Não leia] 9 
 

COV-20.  Você concorda ou discorda da seguinte afirmação: O nosso governo precisa investir mais dos nossos 
recursos de saúde em preparações especiais para responder emergências de saúde como a COVID-19, mesmo que 
isso signifique menos recursos disponíveis para outros serviços de saúde. [Sonde para a convicção da opinião] 

Discordo plenamente 1 

Discordo 2 

Não concordo nem discordo [Não leia] 3 

Concordo 4 

Concordo plenamente 5 

Não sabe [Não leia] 9 
 

Quando o país enfrenta uma emergência de saúde pública como a pandemia da COVID-19, você concorda ou 
discorda que se justifica que o governo limite temporariamente a democracia ou as liberdades democráticas, 
tomando as seguintes medidas? [Entrevistador: Sonde para a convicção da opinião] 

 Discordo 
plenament

e 

Discordo Não 
concordo 

nem 
discordo 
[NSR] 

Concordo Concordo 
plenament

e 

Não 
sabe/Não 
ouviu o 

suficiente 
[NSR] 

COV-21. Censurar as reportagens dos mídia 1 2 3 4 5 9 

COV-22. 

Usar as forças policiais e de segurança para 
fazer cumprir mandatos de saúde pública como 
ordens de bloqueio, exigências de máscara, ou 
limitações a reuniões públicas 

1 2 3 4 5 9 

COV-23. 
Adiar as eleições ou limitar as campanhas 
políticas 

1 2 3 4 5 9 

 
 
 
 

Em alguns países, as pessoas têm estado preocupadas que os governos e os políticos estejam a se aproveitar da 
pandemia da COVID-19 para aumentar a sua riqueza ou poder, ou para limitar permanentemente as liberdades ou a 
concorrência política. E quanto a si? O quão preocupado você está, se alguma, com o facto de que as seguintes 
coisas estão a acontecer ou possam acontecer em Moçambique: [Sonde para a convicção da opinião] 

 Não está 
nada 

preocupado 

Não muito 
preocupado 

Um pouco 
preocupado 

Muito 
preocupado 

Não sabe/Não 
ouviu o 

suficiente [NSR] 

COV-24. 
Os políticos estão a usar a pandemia como 
uma oportunidade para aumentar o seu 
poder e autoridade 

1 2 3 4 9 



 
 
 

91A. Você se sente próximo de algum partido político em particular? 

No   Não (NÃO se sente próximo a NENHUM partido) 0 

Sim (sente-se próximo de um partido) 1 

Recusou responder 8 

Não sabe [Não leia] 9 

 

91B.  [Se “Sim” para Q15C] Que partido é esse? [Não leia opções. Codificar a partir da resposta. Se mais de um partido estabeleceu 
contacto, seleccione todos os partidos que estabeleceram contacto] 

Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique) 540 

Renamo (Resistência Nacional Moçambicana) 541 

MDM (Movimento Democrático Moçambicano) 542 

PDD (Partido para Paz, Democracia e Desenvolvimento) 543 

PIMO (Partido Independente Moçambicano) 544 

Outro [Especifique]: 
__________________________________________________________ 

Código 
Postal 

    

Não aplicável [se o respondente respondeu 0=Não ou 9=NS no Q15C] 9997 

Não sabe [Não ler] 9999 

 

92.  Qual destas coisas você tem pessoalmente? [Se “Não,” pergunte]: Alguém na sua casa tem um?  

  
Sim 

(tenho 
pessoalmente) 

Outra pessoa tem no 
agregado familiar 

Ninguém tem no 
agregado familiar 

Não sabe 
[Não leia] 

A. Rádio 2 1 0 9 

B. Televisão 2 1 0 9 

C. Carro ou motociclo 2 1 0 9 

D. Computador 2 1 0 9 

E. Conta bancária 2 1 0 9 

F. Telemóvel 2 1 0 9 

 

92G. [Se “Sim” para tem pessoalmente um telemóvel] O seu telemóvel tem acesso à Internet? 

Não (Não tem acesso à Internet) 0 

Sim (tem acesso à Internet)  1 

Não aplicável (não tem telemóvel pessoal) 7 

Não sabe [Não leia] 9 

 

 

92. Com que frequência você usa: [Leia as opções] 

  
Todos os 

dias 

Algumas 
vezes por 
semana 

Algumas 
vezes por 

mês 

Menos de 
uma vez por 

mês 
Nunca 

Não sabe 
[Não leia] 

A. Um telemóvel? 4 3 2 1 0 9 

B. A Internet? 4 3 2 1 0 9 

 

93A. Qual é a sua principal fonte de água para uso doméstico? [Não leia. Codifique a partir da resposta]. 

Água canalizada para a casa 1 



Água canalizada para o jardim, terreno ou recinto 2 

Torneira pública ou fontanário 3 

Tubo, poço ou furo 4 

Poço cavado protegido 5 

Poço cavado desprotegido 6 

Fonte protegida 7 

Fonte desprotegida 8 

Recolha de água da chuva 9 

Água engarrafada 10 

Comprado a partir de um txova com um pequeno tanque ou tambor 11 

Comprado a um camião cisterna 12 

Águas superficiais, como um rio, barragem, lago, lagoa, riacho, canal ou canal de irrigação 13 

Outros  95 

Não sabe 99 

 

93B. Você tem uma casa de banho, uma sanita ou uma latrina disponível para o seu uso? [Se sim] Está dentro da 
sua casa, dentro do seu recinto, ou fora do seu recinto? 

Não, nenhum disponível 0 

Sim, dentro da casa 1 

Sim, dentro do recinto 2 

Sim, fora do recinto 3 

Não sabe [Não leia] 9 

 

94A. [Entrevistador: Se está 100% claro que não há fornecimento de energia elétrica para a casa, ex., numa área rural sem 
cobertura, não faça esta pergunta. Apenas selecione 0 = Sem fornecimento de energia e continue para Q94C.] Você tem 
uma ligação elétrica para sua casa a partir da Eletricidade de Moçambique ou EDM? 

Não 0 

Sim 1 

Não sabe 9 

94B. [Se sim a Q94A] Com que frequência a eletricidade está realmente disponível a partir desta ligação? 

     Nunca 1 

     Ocasionalmente 2 

     Na metade das vezes 3 

     Na maior parte das vezes 4 

     Sempre 5 

Não aplicável [Se a resposta a Q94A foi 0=Não ou 9=NS (o tablet fará o salto automático)]  

Não sabe [Não leia] 9 

 



94C. A sua casa usa energia elétrica de qualquer outra fonte diferente da Eletricidade de Moçambique ou EDM? 

Não 0 

Sim 1 

Não sabe 9 

94D. [Se sim em Q94C] Qual é a fonte de energia para esta ligação? [Leia as opções] 

Baterias ou power bank 1 

Gerador 2 

Painéis solares 3 

Energia eólica 4 

Energia hidroelétrica 5 

Biogás 6 

Outros [Não leia] 95 

Fontes múltiplas [Não leia] 96 

Não aplicável [Não leia; se a resposta a Q94C foi 0=Não ou 9=NS (o tablet fará o salto automático)] 97 

Não sabe [Não leia] 99 

94E. [Se sim em Q94C] A fonte de energia é da sua casa, ou vem de fora da sua casa? 

É da casa 1 

É de fora da casa 2 

Obtém energia de fontes tanto dentro como fora do agregado familiar [Não leia] 3 

Não aplicável [Não leia; se a resposta a Q94C foi 0=Não ou 9=NS (o tablet fará o salto automático)] 7 

Não sabe [Não leia] 9 
 

 

95A.  Você tem um emprego que paga uma renda em dinheiro?  [Se sim, pergunte:] É a tempo inteiro ou a tempo 
parcial? [Se não, pergunte:] Você está actualmente à procura de um emprego? 

Não (não está a procura)  0 

Não (está a procura)  1 

Sim, tempo parcial 2 

Sim, tempo inteiro 3 

Não sabe [Não leia] 9 

 

95B. [Se o respondente respondeu "Não (não procura)", "Não (procura)", ou 9=NS para Q95A, seleccione 7=Não aplicável 
para esta pergunta e continue para Q95C (o tablet fará um salto automático). Caso contrário, pergunte:] Se tiver um emprego 
remunerado, ou seja, um emprego normal pelo qual recebe algo como um salário por hora ou um salário regular, 
você é obrigado a pagar um imposto sobre o rendimento, ou seja, um imposto deduzido do seu salário pelo seu 
empregador? [Leia as opções]. 

Não, não sou obrigado a pagar 0 

Sim, sou obrigado a pagar 1 

Não aplicável [Não leia] 7 

Não sabe [Não leia] 9 

 



95C. Qual é a sua ocupação principal? [Se desempregado, aposentado, ou deficiente, pergunte:] Qual foi a sua última 
principal ocupação? [Não leia as opções. Código da resposta.] 

Nunca teve um trabalho 0 

Estudante 1 

Dona de casa / Doméstica 2 

Agricultura / Pecuária / Pesca / Florestas 3 

Comerciante / Vendedor ambulante / Fornecedor 4 

Retalhista / Loja 5 

Trabalhador manual não qualificado (ex., limpador, operário, empregada doméstica, trabalhador da 
indústria não qualificado) 

6 

Artesão ou trabalhador manual especializado (ex., comerciantes como eletricista, mecânico, 
maquinista, ou trabalhador da indústria qualificado) 

7 

Clérigo ou secretária 8 

Supervisor / Mestre de obras / Gestor Sénior 9 

Serviços de segurança (polícia, exército, segurança privada) 10 

 Profissional de nível médio (ex., professor, enfermeira, oficial do governo de nível médio) 11 

Profissional de nível superior (ex. banqueiro / finanças, médico, advogado, engenheiro, contabilista, 
professor, funcionário do governo de nível sénior) 

12 

Outro 95 

Não sabe [Não leia] 99 
 

 

95D. [Se o respondente tem uma ocupação, i.e., respostas em Q95C diferente de 0 = Nunca teve um trabalho, 1 = Estudante, 
2 = Dona de casa / Doméstica, pergunte:] Você trabalha para si mesmo, para alguém no sector privado ou no sector 
não-governamental, ou para o governo? [Se o respondente indicou na pergunta anterior que estava desempregado, 
reformado ou deficiente, pergunte:] No seu último emprego, trabalhou por conta própria, para alguém do sector privado 
ou do sector não governamental, ou para o governo? 

Trabalha para si mesmo 1 

Sector privado 2 

Organização não-governamental ou sector da sociedade civil 3 

Governo 4 

Não aplicável [i.e. se a resposta a Q95C fosse 0= nunca teve um emprego, 1=estudante, ou 2=dona de 
casa (o tablet fará um salto automático)] 

7 

Não sabe [Não leia] 9 
 

 

96A. Qual é a principal forma de tomada de decisões sobre como usar todo o dinheiro que você tem ou ganha, por 
exemplo, de um emprego, um negócio, vendendo coisas ou outras atividades? [Entrevistador: Leia as opções] 

Você toma as decisões sozinho 1 

O seu cônjuge toma as decisões 2 

Você toma as decisões juntamente com o seu cônjuge 3 

Você toma as decisões juntamente com os outros membros da família 4 

Os outros membros da família tomam as decisões sem ti 5 

Nenhuma das anteriores, alguma outra resposta [Não leia] 6 

Não aplicável / Sem ganhos [Não leia] 7 

Não sabe [Não leia] 9 

 

96B. Quem é o chefe deste agregado familiar, ou seja, a pessoa que tem a principal responsabilidade de tomar as 
decisões em nome do agregado familiar?  [Entrevistador: Não leia opções. Código da resposta] 

Você [respondente]  1 

Esposa do respondente 2 

Pai do respondente 3 

Mãe do respondente 4 



Filho do respondente 5 

Filha do respondente 6 

Avô do respondente 7 

Avó do respondente 8 

Outro parente masculino 9 

Outra parente feminina 10 

Outra pessoa 11 

Mais de uma pessoa [DNR] 12 

Não sabe [Não leia] 99 

 

96C. [Se o respondente não é o chefe do agregado familiar, i.e. se a resposta para 96B NÃO foi 1=Você [respondente] ou 
99=Não sabe, pergunte:] Qual é a principal ocupação do chefe do agregado familiar? [Se desempregado, aposentado, ou 
incapacitado, pergunte:] Qual foi o/a seu/sua última principal ocupação? [Não leia as opções. Código da resposta] 

Não aplicável [Se o respondente é o chefe do agregado familiar (o tablet fará o salto automático)] 97 

Nunca teve um emprego 0 

Estudante 1 

Dona de casa / Doméstica 2 

Agricultura / Pecuária / Pesca / Florestas 3 

Comerciante / Vendedor ambulante / Fornecedor 4 

Retalhista / Loja 5 

Trabalhador manual não qualificado (ex., limpador, operário, empregada doméstica, trabalhador da 
indústria não qualificado) 

6 

Artesão ou trabalhador manual especializado (ex., comerciantes como eletricista, mecânico, 
maquinista, ou trabalhador da indústria qualificado) 

7 

Clérigo ou secretária 8 

Supervisor / Mestre de obras / Gestor Sénior 9 

Serviços de segurança (polícia, exército, segurança privada) 10 

Profissional de nível médio (ex., professor, enfermeira, oficial do governo de nível médio) 11 

Profissional de nível superior (ex. banqueiro / finanças, médico, advogado, engenheiro, contabilista, 
professor, funcionário do governo de nível sénior) 

12 

Outro 95 

Não sabe [Não leia] 99 
 

 

97. Qual o seu maior nível de escolaridade? [Código da resposta. Não leia opções]  

Sem ensino formal  0 

Apenas ensino informal (incluindo ensino Koranic)  1 

Algum ensino primário 2 

Ensino primário concluído 3 

Ensino médio ou algum ensino secundário / Liceu 4 

Ensino secundário / Ensino médio concluído 5 

Qualificações pós-secundárias diferentes de universidade, ex., um diploma ou licenciatura de um instituto 
politécnico ou universitário 

6 

Alguma universidade 7 

Universidade concluído 8 

Pós-graduação 9 

Não sabe [Não leia] 99 



98A.   Qual é a sua religião, se houver?  [Entrevistador: Código da resposta. Não leia opções.]  

Nenhuma 0 

DENOMINAÇÕES / GRUPOS CRISTÃOS 
       Cristão apenas (i.e., o respondente diz apenas “Cristão”, sem identificar um subgrupo específico) 1 

     Católico-Romano 2 

     Ortodoxo 3 

     Cóptico 4 

 Protestante – Linha principal 
       Anglicana 5 

     Luterano 6 

     Metodista 7 

     Presbiteriana 8 

     Baptista 9 

     Beata / Amigos 10 

     Menonita 11 

     Reformada Holandesa 30 

     Calvinista 31 

Protestante – Não linha principal 
       Evangélica 12 

     Pentecostal (ex., “renascido” e / ou “salvo”) 13 

     Independente (ex., “Igreja Independente Africana”) 14 

     Igreja de Cristo 32 

     Igreja Cristã Zionista 33 

Outras 
       Testemunha de Jeová 15 

     Adventista do Sétimo dia 16 

     Mórmon 17 

 DENOMINAÇÕES / GRUPOS MUÇULMANOS 
       Muçulmano apenas (i.e. o respondente diz apenas “muçulmano”, sem identificar um subgrupo 

específico) 18 

Sunita 
       Sunita apenas (i.e., o respondente diz apenas “Sunita” ou “Muçulmano Sunita”, sem identificar um 

subgrupo específico) 
19 

     Ismaeli 20 

     Irmandade Mouridiya 21 

     Irmandade Tijaniya 22 

     Irmandade Qadiriya 23 

Xiita 
       Xiita 24 

OUTRO 
       Religião Étnica / Tradicional 25 

     Hindu 26 

     Bahai 27 

     Agnóstica (Não sabe se existe um Deus) 28 

     Ateu (Não acredita em um Deus) 29 

    Judeu 34 

     Outro [Especifique]: _______________________________________ Código Postal     

     Recusou 9998 

     Não sabe 9999 
 



 

98B. Com que frequência, se alguma, os _______________ [grupo religioso do Respondente] são tratados injustamente 
pelo governo? [Leia as opções] [Se o respondente não identificou nenhuma religião em Q98A - isto é, SE disseram 
0=Nenhuma, 9998=Recusou, ou 9999=NS – então seleccione 7 = Não aplicável para Q98B e continue para Q99. (o tablet 
fará o salto automático)]. 

Nunca 0 

As vezes 1 

Muitas vezes 2 

Sempre 3 

Não aplicável [Não leia] 7 

Não sabe [Não leia] 9 

 

99.  Se as eleições presidenciais fossem realizadas amanhã, que partido do candidato você votaria? [Não leia 
opções. Código da resposta] 

Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique) 540 

Renamo (Resistência Nacional de Moçambique) 541 

MDM (Movimento Democrático Moçambicano) 542 

PDD (Partido para Paz, Democracia e Desenvolvimento) 543 

PIMO (Partido Independente Moçambicano) 544 

Outro [Especifique]: __________________________________________________________ 
Código 
Postal 

    

Não votaria 9997 

Recusou responder 9998 

Não sabe 9999 

 

100. Só mais uma pergunta: Quem você acha que nos enviou para fazer esta entrevista? [Não leia opções. Código da 
resposta] 

Ninguém 0 

“Afrobarómetro” ou Ipsos Moçambique 1 

Empresa / Organização / Programa de pesquisa [mas não AB ou parceiro nacional correcto] 2 

Organização religiosa ou não-governamental 3 

Universidade / Escola / Colégio 4 

Empresa privada 5 

Mídia 6 

Partido político ou um político 7 

Governo (incluindo qualquer funcionário do governo, agência governamental ou ministério, ou 
qualquer outra parte do governo nomeado pelo respondente) 

8 

Organização internacional ou outro país 9 

Deus 10 

Outro 95 

Recusou responder 98 

Não sabe 99 
 

 



 

MUITO OBRIGADO. AS SUAS RESPOSTAS FORAM MUITO ÚTEIS. 
 

FIM DA ENTREVISTA - NÃO SE ESQUEÇA DE PREENCHER A PRÓXIMA SECÇÃO 

TODAS AS PERGUNTAS SUBSEQUENTES DEVEM SER RESPONDIDAS PELO ENTREVISTADOR DEPOIS DA 
ENTREVISTA SER CONCLUÍDA 

 Hora Minutos 

ENDTIME. Hora que a entrevista terminou [Entrevistador: Digite hora e minuto, usando o 
relógio de 24 horas] 

        

 

 

LENGTH. Apenas para uso interno: Duração da entrevista em minutos        
 

 

101. Género do respondente 

Masculino 1 

Feminino 2 
 

 

102. Raça do respondente? 

Negro / Africano 1 Sul da Ásia (Indiano, Paquistanês, etc.) 5 

Branco / Europeu 2 
Ásia Oriental (Chinês, Coreano, Indonésio, 
etc.) 

6 

Colorido / Raça mista 3 Outro [Especifique] 9995 

Árabe / Libanês / África do Norte 4 Não sabe 9999 
 

 

103.  Qual foi a língua principal usada na entrevista? 

Portuguese 3 Changana 542 

Sena 540 Makua 543 

Ndau 541 
Outro [Especifique]: 
_______________________ 

Código 
Postal 

    
 

 

104. Em que tipo de acomodação o entrevistado vive? 

Casa não-tradicional / Formal 1 

Casa tradicional / Palhota 2 

Estrutura temporária / Cabana 3 

Apartamento num bloco de apartamentos 4 

Quarto individual numa estrutura de habitação maior ou quintal 5 

Albergue num complexo industrial ou complexo agrícola 7 

Outro 8 

 

100A. Durante o próximo ano, o Afrobarómetro poderá realizar pequenos inquéritos de seguimento por telefone com as 

pessoas que entrevistamos. Estas entrevistas geralmente demorarão apenas 15 minutos. Você estaria disposto a participar 

nestes inquéritos? Não há penalização se disser não. [Se sim] Por favor, diga-me o número ou números onde pode ser 

contactado [Entrevistador: sonde que este pode ser o seu número pessoal ou um número de alguém próximo onde pode ser 

contactado ]. Manteremos o seu número confidencial. 

Sim1 [inserir o número com todos os códigos]  

Sim2  

Sim3  

Não 0 

Não aplicável [Respondente não tem um número de telemóvel]. 7 



105. Qual foi o telhado da casa ou acomodação do respondente? 

Metal, alumínio, lata, ou zinco 1 

Telhas 2 

Ladrilhos 3 

Palha ou capim 4 

Chapas de plástico 5 

Amianto 6 

Materiais múltiplos 7 

Betão 8 

Algum outro material 9 

Não sabe dizer / Não conseguiu ver 10 

 

106. Havia outras pessoas presentes quem podiam estar a escutar durante a entrevista? 

Ninguém 1 

Apenas o cônjuge 2 

Apenas crianças 3 

Alguns outros 4 

Pequeno grupo 5 

 

107. Sim Não 

A.  O respondente confirmou as informações com os outros para responder qualquer 
pergunta? 

1 
0 

B.  Você acha que alguém influenciou as respostas do respondente durante a 
entrevista? 

1 
0 

C.  Você foi abordado pela comunidade e / ou representantes dos partidos políticos? 1 0 

D.  Você se sentiu ameaçado durante a entrevista? 1 0 

E.  Você foi fisicamente ameaçado durante a entrevista? 1 0 

 

108. Que proporção das perguntas você sente que o respondente teve dificuldade em responder? 

Todas 4 

A maioria 3 

Algumas 2 

Poucas 1 

Nenhuma 0 

 

109. Que perguntas o respondente teve dificuldades em responder?   [Identificar até três. Se o respondente teve 
problemas com menos de três, digite “000” nos espaços. 

A. Primeira pergunta    

B. Segunda pergunta    

C. Terceira pergunta    
 

 

110. Qual foi a atitude do respondente em relação a si durante a entrevista? 

 A. Ele ou ela foi 
1 

Amigável 
2 

Intermédio 
3 

Agressivo  



 B. Ele ou ela estava 
1 

Interessado 
2 

Intermédio 
3 

Aborrecido 

 C. Ele ou ela foi 
1 

Cooperativo 
2 

Intermédio 
3 

Não cooperativo 

 D. Ela ou ele foi 
1 

Paciente 
2 

Intermédio 
3 

Impaciente 

 E. Ele ou ela estava 
1 

À vontade 
2 

Intermédio 
3 

Desconfiado 

 F. Ele ou ela foi 
1 

Honesto 
2 

Intermédio 
3 

Enganoso 

 
DADOS DO ENTREVISTADOR 

111. Nome do entrevistador [Escrever] 

112. Número do entrevistador M O Z   

113. Idade do entrevistador   
 

 

114.  Género do entrevistador 

Masculino 1 

Feminino 2 

 

115. Você vem de uma área rural ou urbana? 

Rural 1 

Urbana 2 
 

 

116.  Língua materna do entrevistador: 

  Makonde 547 

  Chuabo 548 

Português 3 Ajaua 549 

Swahili 4 Lomue 550 

Makua 540 Shona 551 

Sena 541 Xitswa 552 

Ndau 542 Xironga 553 

Changana 543 Chichewa 554 

Nyanja 544 Cinyungwe 555 

Chope 545 Ciyao 556 

Bitonga 546 Ekoti 557 

  Kimwani 558 

  
Outro [Especifique]: 
_____________________ 

Código 
Postal 

    
 

 



117.  Grupo étnico / tribo do entrevistador: 

Portuguese 3 Ajaua 549 

Makua 540 Lomue 550 

Sena 541 Shona 551 

Ndau 542 Xitswa 552 

Changana 543 Xironga 553 

Nyanja 544 Chichewa 554 

Chope 545 Cinyungwe 555 

Bitonga 546 Ciyao 556 

Makonde 547 Ekoti 557 

Chuabo 548 Kimwani 558 

    

  
Outro [Especifique]: 
_____________________ 

Código 
Postal 

    

 
 

118.  O mais alto nível de educação do entrevistador 

Ensino primário concluído 3 

Algum ensino / colégio secundário 4 

Ensino secundário / ensino médio concluído 5 

Qualificações pós-secundárias diferentes da universidade, ex., um diploma ou licenciatura de um instituto 
politécnico ou universitário 

6 

Alguma universidade 7 

Universidade completa 8 

Pós-graduação  9 

 

119. Que línguas moçambicanas você fala? [Marque todas as que se aplicam] 

Português 3 Ajaua 549 

Swahili 4 Lomue 550 

Makua 540 Shona 551 

Sena 541 Xitswa 552 

Ndau 542 Xironga 553 

Changana 543 Chichewa 554 

Nyanja 544 Cinyungwe 555 

Chope 545 Ciyao 556 

Bitonga 546 Ekoti 557 

Makonde 547 Kimwani 558 

Chuabo 548 
Outro [Especifique]: 
_____________________ 

Código 
Postal 

    

 

ASSINATURA 

120.  ENTREVISTADOR: Você tem outros comentários sobre a entrevista? Por exemplo, alguma outra coisa 
significativa aconteceu durante a entrevista? 



Não 0 

Sim: [Explique] ______________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

       
 1 

 

 

121.  ENTREVISTADOR: Certifico que a presente entrevista foi realizada de acordo com as instruções recebidas 
durante a formação. Todas as respostas aqui registadas são do respondente que foi escolhido pelo método de 
seleção apropriada. 
 

         ASSINATURA DO ENTREVISTADOR: ________________________________________________________ 

 

122.  SUPERVISOR: Você tem outros comentários sobre a entrevista? Por exemplo, alguma outra coisa significativa 
aconteceu durante a entrevista? 
 

Não 0 

Sim: [Explique] ______________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

     
 

1 
 

 

 

123.  SUPERVISOR: Certifico que esta entrevista foi realizada de acordo com as instruções dadas aos entrevistadores 
durante a formação. Todas as respostas foram verificadas quanto à integridade e precisão. As informações sobre a 
AE na primeira página são com base nas observações que eu pessoalmente fiz numa área escolhida pelo método de 
amostragem adequado. 
 
 
        ASSINATURA DO SUPERVISOR: _______________________________________________________________ 
   

[Apenas para uso do Supervisor] 

Agregado familiar reverificado?       

Sim 1 

Não 2 

 


	Se não houver alguém em casa (i.e., propriedade vazias) após duas visitas, substitua pelo próximo agregado familiar. Se a entrevista for recusada, use um intervalo de 10 para selecionar um agregado familiar substituto, contando as casas quer à esquerd...

