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Lista de Verificação da Preparação do Questionário

Esta lista de verificação resume os elementos essenciais de um processo de preparação de um questionário.
Cada um dos seguintes assuntos discute-se em detalhe nas seções subsequentes.

PLANEAMENTO
• Os OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO e as NECESSIDADES DA INFORMAÇÃO foram acordados por todas as
partes interessadas
• Existe um QUADRO DE ANÁLISE e um PLANO exaustivo e detalhado
• A TESTAGEM, a FORMAÇÃO e, se for necessário, a TRADUÇÃO foram incluídas no planeamento

FORMATO E CONTEÚDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

O formato do questionário é de FÁCIL USO
O questionário começa com perguntas sobre META, DADOS e CLASSIFICAÇÃO
O FLUXO e a ORDEM das perguntas são eficazes
As perguntas gerais antecedem as perguntas específicas
As perguntas são ordenadas em função da relevância
As perguntas sobre o comportamento (o que fazem as pessoas) precedem as perguntas relacionadas com a
atitude (como se sentem as pessoas)
As perguntas espontâneas e abertas são feitas antes das perguntas sugestivas e de escolha múltipla
As perguntas mais sensíveis ficaram para o fim do questionário
Para cada novo assunto, prazo ou unidade de medição, inclui-se declarações de transição
Na maioria dos casos, os questionários dos informantes chave (IC) ou dos agregados familiares (AF)
não ultrapassa mais do que 50 MINUTOS (20 para as entrevistas telefónicas), e a discussões de
grupo focal (DGF) e com grupos comunitários (DGC) não excede mais do que 90 MINUTOS
Dá-se INSTRUÇÕES clara sobre como fazer e responder cada pergunta
As perguntas e seções estão VISIVELMENTE DIFERENCIADAS. Há ESPAÇO suficiente para o
entrevistador registar as respostas

QUALIDADE DAS PERGUNTAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

As perguntas essenciais foram TESTADAS e MELHORADAS de acordo com o feedback
As PERGUNTAS ABERTAS só se usam se forem realmente necessárias
As perguntas são COMPREENSÍVEIS
As perguntas são realizadas de uma maneira simples e direta
Cada pergunta tem uma unidade clara de medição; p. ex. trocar ‘quanto tempo’ por ‘quantas horas’
Não há termos nem prazos ambíguos
A formulação das perguntas e as eleições coincidem
Cada pergunta trata somente de um conceito
As perguntas podem ser RESPONDIDAS
As perguntas foram adaptadas ao conhecimento e à língua do entrevistado
As perguntas condicionais (perguntas que são incluídas ou excluídas em função das respostas dos
entrevistados) são usadas quando forem necessárias e as instruções das perguntas condicionais são
corretas
As categorias das respostas incluem ‘não sabe’ e ‘sem resposta’
As categorias de resposta são mutuamente excludentes, tão exaustivas quanto possível, tão precisas
quanto possível, e significativas para os entrevistados
Nas perguntas sobre percentagens ou rácios, o denominador é claro
As perguntas são IMPARCIAIS
O enviesamento devido à conveniência social é minimizado, ou seja, as perguntas não se apresentam
de forma que possa levar ao entrevistado a pensar que uma resposta é preferida em relação à outra
As perguntas sensíveis são introduzidas e formuladas cuidadosamente
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Introdução
Muitos dos questionários usados nas emergências são
extensos, complexos demais ou não conseguem gerar
respostas úteis. A arte de desenvolver um
questionário efetivo é assunto de mestrados e
doutorados. O questionário é uma ferramenta
essencial na resposta humanitária e requer tempo,
recursos e uma compreensão detalhada do contexto,
factores que escasseiam numa emergência. Este
resumo técnico pretende apoiar na preparação dos
questionários para o uso nas situações de
emergências humanitárias, fornecendo um conjunto
de princípios diretos num processo passo a passo.
Muitos dos princípios detalhados são universais à
elaboração de qualquer tipo de questionário, e a
maioria dos exemplos usados neste resumo estão
ligados às avaliações de necessidades estratégicas
implementadas a nível comunitário e não a nível do
agregado familiar, tais como: Avaliações Iniciais,
Rápidas e Multi-Cluster.
Considerando as complexidades envolvidas no
desenvolvimento de uma ferramenta fiável de recolha
de dados, salientamos a necessidade de desenvolver o
questionário e prová-lo na fase de preparação da
avaliação. Dedicar tempo e recursos nos momentos
de tranquilidade contribui muito a evitar erros
comuns na elaboração do questionário.
O resumo começa com uma explicação do objetivo
principal de um questionário e dos princípios que se
devem seguir para alcançar esses objetivos. Depois,
os dez passos do desenvolvimento do questionário
são também discutidos. O resumo conclui com
seções sobre o que se deve considerar
especificamente na elaboração de um questionário e
das perguntas individuais. Focaliza na elaboração dos
questionários para pesquisas administradas pelo
entrevistador (e não autoadministradas), pois é a
abordagem
mais
comum
nas
emergências
humanitárias. Contudo, a Seção dois trata
brevemente sobre o impacto dos diferentes modos
de pesquisa no formato e na redação do questionário.
A preparação, a implementação e, em última instância,
o sucesso de uma avaliação envolve muito mais do que
a preparação do questionário. Incluí também a decisão
sobre a estratégia de amostragem, a organização
logística, o tratamento dos dados, etc. Este resumo
trata sobretudo estas componentes, na medida em
que são relevantes na preparação dos questionários.
Para mais informação sobre o processo completo de
avaliação, consultar The Good Enough Guide –
Humanitarian Needs Assessment (2014) e a revisão
ARIM de julho de 2015.

I.Objetivo e principio
Os questionários são ferramentas especializadas e
estruturadas de interação humana. Pretendem fazer a
comunicação mais efetiva e previsível. O objetivo
principal de um questionário é traduzir o que os
atores precisam saber (as suas necessidades de
informação) num conjunto de perguntas que os
entrevistados possam e queiram responder. Mais
especificamente, um questionário visa:

• Fazer pergunta correta, da forma correta, à pessoa
correta.

• Proporcionar uma estrutura à entrevista que permita
que proceda de forma tranquila e sistemática.

• Sistematizar as respostas e os formulários nos quais
estas são registadas para facilitar o tratamento dos
dados e, o mais importante, a sua análise.
Para lograr esses objetivos, há quatro princípios
essenciais na elaboração de um questionário:

•
•
•
•

Lembrar os objetivos
Aplicar um questionario centrado no usuário
Minimizar o risco do erro
Cumprir as normas éticas

Lembrar os objetivos
É preciso ter em mente os objetivos da avaliação em
cada fase do processo de avaliação. Os problemas
encontrados no desenvolvimento do questionário
com frequência procedem de uma falta de claridade
sobre os objetivos da avaliação. O questionário que
não consegue traduzir os objetivos claramente,
inevitavelmente vai ignorar assuntos importantes e
desperdiçar recursos e o tempo dos participantes
fazendo perguntas irrelevantes. A estrita adesão
àquilo que a avaliação pretende medir, e ao que não,
ajuda a manter o questionário focalizado.
Determinar o objetivo da informação recolhida é uma
das melhores formas de clarificar os objetivos
específicos de uma avaliação. É demasiado frequente que
algumas perguntas sejam incluídas sem avaliar a sua
contribuição para os objetivos da avaliação. As perguntas
irrelevantes são custosas para aqueles que realizam a
avaliação e para aqueles que respondem ao questionário.
Portanto, não se deve incluir uma pergunta a
menos que os dados que vá fornecer possam ser
de uso direto na abordagem dos objetivos. A
exceção a esta norma são as perguntas incluídas para
estabelecer o contacto entre o entrevistador e o
entrevistado, ou as perguntas para estabelecer pontes,
que reorientam a perspetiva do entrevistado na
preparação para a seguinte seção do questionário.
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Inversamente, muitas equipas de avaliação, após
realizarem as avaliações, acham que certas perguntas
importantes
foram
excluídas.
Portanto,
no
planeamento da elaboração do questionário, devem
ser consideradas atenciosamente as possíveis
omissões, mas deve ser estimado que a avaliação
quase sempre deixará algumas perguntas sem
responder, o que gera a necessidade de mais
investigação. O objetivo deve incluir tanta informação
necessária e aplicável quanto seja possível.

Aplicar o questionario centrado no
usuário
Os questionários têm quatro tipos de usuários, cada
um com uma função e um objetivo diferentes:

Na preparação do formato e do conteúdo de um
questionário devem ser considerados os
interesses de todos os usuários. Com frequência
existe a tendência de focalizar nos interesses e
necessidades dos tomadores de decisões, os diretores
de informação e analistas, pois estarão estreitamente
envolvidos no início, preparação, e uso da avaliação. Isto
é um erro.
A qualidade dos dados recolhidos está determinada
pela participação e a compreensão satisfatórias dos
entrevistados e das equipas de campo. Em caso de
conflito de interesses entre os dois grupos de usuários,
devem prevalecer os interesses dos entrevistados e das
equipas de campo.

• As equipas de campo realizam e registam a mesma
pesquisa várias vezes. Têm tempo e recursos
limitados. Portanto, requerem um questionário
breve e bem estruturado que seja fácil de entender
e preencher.

• Os entrevistados participantes na pesquisa terão
interesse numa pesquisa clara que lhes permita
explicar as suas necessidades sem tomar muito
tempo. Os entrevistados numa avaliação
humanitária com frequência foram afetados por
uma emergência, podem estar traumatizados e
provavelmente preocupados com a recuperação
do impacto. Além disso, não serão compensados
diretamente pela contribuição ao processo de
avaliação. Portanto, é muito importante que o
questionário seja preparado de forma que não seja
intrusivo e não requeira demasiado tempo ou
esforço.

Minimizar o risco de erro
Para que um questionário possa fornecer resultados
úteis, a sua preparação deve minimizar os potenciais
erros de medição1 que poderiam interferir na
obtenção de resultados válidos. Os erros de medição
nas
avaliações
humanitárias
são
induzidos
principalmente pelas quatro fontes seguintes:

• Erro induzido pelo instrumento: perguntas sugestivas
ou que podem ser interpretadas de diferentes
formas, ordem inapropriada das perguntas, etc.

• Erro induzido pelo entrevistador: reformulação
inapropriada ou omissão de perguntas, erros de
registo, etc.

• Erro induzido pelo entrevistado: interpretação
errada da pergunta, desejo de sempre responder às
perguntas mesmo que o entrevistado não conheça a
resposta, incapacidade de relembrar, inferências
erradas, etc.

• Os diretores de informação e analistas são os
encarregados de tratar os dados e convertê-los
em informação aplicável. Este grupo quer um
questionário que conduza à uns dados exatos e
estruturados que possam ser tratados de forma
eficiente e comparados com outras informações.

• Os tomadores de decisões são os “consumidores”
da avaliação e querem ter tanta informação quanto
seja possível para abordar as lacunas de
informação existentes. Requerem dados exatos e
relevantes para apoiar decisões estratégicas e
programáticas.

• A técnica de recolha de dados: os entrevistados
respondem perguntas sobre temas sensíveis de
forma diferente na presença de um entrevistador
em
comparação
com
as
pesquisas
autoadministradas, etc.

•
• A arte e a ciência da projeção de questionários
focalizam-se especialmente na limitação dos erros
gerados pelas equipas de terreno, os entrevistados e
os instrumentos defeituosos.

1O

erro se produz quando há uma diferença entre a situação registada
durante a avaliação e a situação verdadeira. Existem diferentes fontes dos
erros que se produzem em diferentes fases da avaliação, incluindo erros
de amostragem, medição e tratamento de dados.
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ERRO INDUZIDO PELO INSTRUMENTO

• Validade do instrumento: O questionário tem
pouca validade se não medir o que pretende medir.
Isto pode acontecer quando as perguntas são
interpretadas de forma errada pelos entrevistados.
Um bom questionário deve permitir aos
pesquisadores obter respostas válidas ao
contribuir a garantir que o entrevistado
compreende que informações estão a ser
procuradas. Para corrigir o erro induzido pelo
instrumento, deve-se triangular os resultados entre
os diferentes instrumentos, p. ex. combinando
resultados da observação direta com questionários
aos agregados familiais .
Fiabilidade: A fiabilidade remete à consistência e
precisão de um instrumento. Um questionário
fiável
gera
respostas
similares
quando
administrado de forma repetida nas mesmas
circunstâncias. Provar a fiabilidade das perguntas
essenciais por meio do uso de duas perguntas
diferentes que meçam o mesmo elemento num
mesmo questionário. Num questionário fiável e
válido, as respostas a essas perguntas serão similares.

• Interpretação errada do objetivo da entrevista ou
pergunta: incluir uma introdução clara no
questionário que abranja os objetivos da pesquisa, a
identidade do entrevistador, da equipa de avaliação
e da organização e o que se solicita do entrevistado.
Assegure-se de que as perguntas sejam formuladas
tão claramente quanto possível.
• Enviesamento: Os entrevistados podem mostrar
enviesamento sistemático nas respostas às
perguntas. O mais comum é o enviesamento de
conveniência social: a tendência dos entrevistados a
se apresentar de forma favorável ou como
socialmente aceitáveis. Os entrevistados podem
não querer ser mal-educados ou ofender o
entrevistador, e esforçam-se para dar respostas
‘educadas’. Outra importante fonte de
enviesamento nasce da assunção correta dos
entrevistados de que a atribuição de assistência
será orientada pela severidade relativa, e a
inferência incorreta de que exagerar aumentará a
sua oportunidade de receber mais apoio. Para
mitigar o risco de enviesamento, deve-se evitar as
perguntas e categorias sugestivas, identificar e
introduzir com cuidado as perguntas sensíveis.

ERRO INDUZIDO PELO ENTREVISTADOR

• Desejo de ajudar o entrevistado: a entrevista pode
produzir respostas válidas se o entrevistador
expressar empatia com a situação do entrevistado.
Contudo, o entrevistador pode virar demasiado
empático, e isto pode afetar à realização da
entrevista e aos resultados obtidos.

• Não cumprimento das instruções na realização das
perguntas: pode ser tentador para o entrevistador
mudar a formulação de uma pergunta ou salientar
uma certa parte. Isto pode afetar à compreensão
do entrevistado e influenciar a resposta.

• Reações às respostas: quando os entrevistados
respondem, o entrevistador deve ter cuidado de
não ‘reagir’. Uma mostra de 'surpresa' ou
'incredulidade’ pode facilmente influenciar as
respostas subsequentes do entrevistado.
As
equipas de campo devem responder com um
interesse educado e uniforme.
ERRO INDUZIDO PELO ENTREVISTADO
• Má memória: alguns entrevistados podem
responder uma pergunta de forma incorreta só
porque têm má memória. Os erros de memória
podem ser parcialmente evitados usando períodos
de referência curtos e claramente definidos (p. ex.,
os sete últimos dias em lugar da última semana).

Para evitar os erros induzidos pelos entrevistadores
e entrevistados, deve-se preparar um questionário
objetivo e com instruções claras (ver Seção ‘Passo 9:
Instruções às Equipas de Campo). Além disso,
fornecer formação sobre o questionário e possível
impacto do enviesamento do entrevistador e do
entrevistado.

Cumprir as normas éticas
Deve-se garantir que a avaliação cumpra os
padrões éticos gerais aplicáveis às pesquisas
sociais:
• Todos os entrevistados devem fornecer consentimento
informando antes de participar. Isto significa fornecer
suficiente informação sobre a avaliação e garantir que
não há uma coerção nem explícita nem implícita, para
que os possíveis participantes possam tomar uma
decisão livre e informada sobre o seu possível
envolvimento.
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• A informação recolhida só se usa para os efeitos
acordados pelos entrevistados (Adams e Brace, 2006).
• Os entrevistados podem retirar-se da avaliação à
qualquer momento e não são coagidos a fornecer
informação, em particular informação que possa ser
percebida como sensível ou incriminatória.
• Garante-se aos participantes que as suas respostas
não porão em perigo a sua segurança (Brace 2013,
ESRC 2015).
• A anonimidade (a identidade do entrevistado é
desconhecida) ou a confidencialidade (a identidade do
entrevistado é conhecida, ou pode ser conhecida, mas
o uso dessa informação é restrito a algumas pessoas)
dos entrevistados se respeita durante a recolha, o
tratamento e a divulgação dos dados.

Em função do contexto cultural e histórico, essas
garantias podem não ser entendidas ou não ser
percebidas como credíveis. Deve-se garantir que se
usam os termos e conceitos locais de privacidade e
respeito apropriados. No caso de uma avaliação
especializada que requer a participação de pessoas
menores de 18 anos, deve-se procurar sempre a
permissão dos pais ou outros cuidadores (Oppenheim
2001).

II– Modos dos questionários
Existem várias formas nas quais um questionário
pode ser administrado, desde pesquisas postais
autoadministradas até pesquisas realizadas por
equipas de campo com terminais portáteis. Nas
crises humanitárias, as avaliações são administradas
principalmente por equipas de campo que usam uma
versão em papel do questionário, um tablet ou um
smartphone.
As pesquisas telefónicas tornam-se mais comuns, em
particular nas áreas nas quais o acesso humanitário é
limitado. As perguntas telefónicas podem ser muito
úteis para a delimitação inicial do âmbito, por
exemplo em casos nos quais as áreas prioritárias da
avaliação
ainda
devem
ser
determinadas
Em vários países, incluindo a República Democrática
do Congo, têm sido realizadas pesquisas através de
telefone móvel, nas quais se solicita para os
entrevistados responderem perguntas simples e
breves por mensagem de texto (HPN 2014).

Deve-se garantir que o modo planeado é o mais apropriado
para o contexto, considerando a extensão do questionário,
o tipo e a complexidade das perguntas, a sensibilidade das
perguntas, o número de opções de resposta e os recursos
disponíveis.

Extensão do questionário: As pesquisas presenciais
são melhores do que as pesquisas telefónicas para a
administração de largos questionários. É difícil
estabelecer um relacionamento entre o entrevistador
e o entrevistado por telefone. É, portanto, mais
provável que os entrevistados fiquem aborrecidos e
desliguem o telefone ou forneçam respostas
incompletas. As entrevistas telefónicas devem limitarse a 20 minutos ou menos
Complexidade das preguntas: Nas avaliaçoes
administradas por um entrevistador, é possível realizar
perguntas mais complexas do que nas entrevistas
autoadministradas, pois os entrevistados podem pedir
clarificação aos entrevistadores se alguma coisa não
estiver clara. O entrevistador pode observar o
comportamento do entrevistado, e uma interpretação
claramente errada de uma pergunta pode ser corrigida
de imediato
Preguntas sensíveis e enviesamento: Pode-se perceber
que as avaliações autoadministradas e as telefónicas
proporcionam mais anonimidade ao entrevistado.
Portanto, os entrevistados poderiam ser mais suscetíveis
de divulgarem informação sensível e o enviesamento de
conveniência social pode se reduzir. Contudo, a pesquisa
disponível
sobre
este
tema
é
inconclusiva
Número de opções de resposta: Nas pesquisas
autoadministradas, a lista de opções de resposta pode
ser tão larga quanto seja necessário, enquanto que a
lista para as pesquisas presenciais e telefónicas deve
ser suficientemente curta para os entrevistados
lembrarem as opções.
Recursos disponíveis: Se for apropriado no contexto,
use pesquisas telefónicas ou por telefone móvel se os
recursos forem escassos, pois são mais rápidos e
consideravelmente mais económicos do que as
avaliações que incluem um elemento presencial
.
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III– Elaboração de um questionário
A preparação do questionário é um processo de configuração do formato, a hierarquia das perguntas, visto que se trata
de um importante instrumento de recolha de dados. A composição do questionário inclui dez passos essências. Estes
passos aplicam-se à elaboração de todos os questionários, independentemente do tipo do questionário, da técnica de
recolha de dados, do contexto ou dos recursos disponíveis, uma vez que se trata da elaboração de um instrumento fiável
é um processo longo. É de extrema importância preparar e testar os instrumentos de recolha de dados durante a fase
de preparação, visto que é um passo essencial para um resultado satisfatório.

Os 10 passos da elaboração de um questionário:
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Passo 1: Identificar os objetivos e as
necessidades de informação
O primeiro passo para a elaboração de um questionário
é identificar as respostas que as perguntas devem gerar
para cumprir os objetivos de avaliação, não é criar na
mente uma lista de perguntas. Os objetivos gerais de
uma avaliação rápida multissectorial durante as
emergências humanitárias são a identificação de:
• As áreas geográficas e os grupos mais afetados;
• As necessidades prioritárias da população afetada;
• O número aproximado de pessoas necessitadas;
• Recomendações específicas para apoiar na
tomada de decisões estratégicas sobre o
planeamento das respostas.
Após estabelecer os objetivos, deve ser
identificada a informação a recolher para
cumprir os objetivos. O estabelecimento das
necessidades de
informação nesta fase do
questionário envolve, como mínimo:
• A identificação dos temas de interesse, tais como a
demografia, a intenção de deslocamento, a saúde, o
sustento, a funcionalidade dos mercados.
• O desenho de um quadro analítico, que é uma
estrutura para a organização dos temas de
interesse e os resultados previstos:
•
Exemplo de quadro analítico, MSNA Síria, 2014

crianças com menos de cinco anos. Além disso,
Indicar-se como alguns assuntos intersectam
analiticamente (p. ex., lacunas na resposta, que
podem ser definidas como o número de pessoas
necessitadas menos o número de pessoas
abrangidas).
• A reflexão sobre o número e os tipos de
necessidades de informação e a diferenciação
entre informação interessante e importante.
Adaptar ou simplificar o quadro em conformidade.
‘Necessário’ sobre ‘vantajoso’
Recolher os dados mínimos necessários como regra de
ouro. Evitar a informação ‘vantajosa’ e se focalizar na
‘necessária’. As equipas de avaliação sempre devem
estar preparadas para pensar se uma necessidade
específica de informação realmente deve ser cumprida
• Que decisão será tomada com essa informação? É
necessária nesta fase da resposta?
• Há informação exata e fiável disponível por outros
meios, por exemplo nos dados secundários?
• Pode-se conseguir esse nível de exatidão e detalhe
com os recursos atuais?
• Estão justificados o custo e o esforço necessários
para obter essa informação quando comparados
com o valor da informação?
Uma boa regra é garantir que o questionário não tenha
mais do que quatro páginas. Ver Anexo A para mais
informação sobre como priorizar as necessidades de
informação.
Existem algumas exceções à norma ‘só incluir perguntas
que diretamente cumpram a necessidade de
informação’. Considerar a inclusão dos seguintes tipos
de perguntas:
• Perguntas adicionais que façam as conclusões desta
avaliação comparáveis com as de outra (de
referência, de outra região, outra agência) – se a
comparabilidade for desejada e significativa.
• Múltiplas medidas do mesmo conceito se uma
pergunta não o captar adequadamente ou para
garantir respostas fiáveis às perguntas essenciais (ver
Seção ‘Minimizar o risco de erro’).
• Perguntas visadas a construir um relacionamento
entre o entrevistador e o entrevistado.

• A identificação da medição resumida desejada para
cada assunto, ou seja, como cada assunto no plano
de análise será medido e calculado. Pode ser uma
percentagem, um número absoluto ou com que
frequência um certo valor é comunicado: a
percentagem de pontos de água destruídos, o
número de crianças que não estão a frequentar a
escola ou com que frequência os centros de saúde
estão a comunicar casos de desnutrição nas

Passo 2: Decidir sobre a fonte de
informação e a técnica de recolha de dados
O Passo 2 visa perguntar à pessoa correta a pergunta
correta com a técnica correta.
Realizar uma revisão de dados secundários (RDS)
para identificar que lacunas de informação devem ser
cobertas pela recolha de dados no terreno. A revisão
secundária de dados também contribui a determinar as
10
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assunções em torno das quais o questionário deve ser
desenhado. Por exemplo, se uma revisão de dados
secundários salientar um grupo étnico específico
marginalizado, a avaliação deve prever a inclusão de um
representante deste grupo como informante chave
durante a recolha de dados primários para garantir que
uma imagem heterogénea das necessidades seja captada.
Identificar as melhores fontes no terreno para cada
necessidade de informação restante. As fontes de
informação incluem os informantes chave, as
discussões de grupos comunitários, os agregados
familiares, os membros individuais dos agregados, etc.
Diferentes fontes de informação fornecem diferentes
perspetivas e tipos de informação. Quando procurar
informação sobre mecanismos negativos de
enfrentamento, é provável que o agregado familiar
seja a fonte mais apropriada. Os informantes chave tais
como os operadores poderão fornecer informação
sobre a funcionalidade do mercado e os obstáculos da
cadeia de suprimento. Quando as perguntas forem
realizadas ao entrevistado incorreto, é provável que a
informação obtida seja enganosa.
Logo, deve-se decidir sobre a técnica de
recolha de dados mais apropriada para cada
fonte de informação. Exemplos de técnicas de
recolha de dados comumente usadas em crises
humanitárias são a revisão de dados secundários,
entrevistas com informantes chave (EIC), a observação
direta (OD) e as discussões com grupos comunitários
(DGC). A técnica mais apropriada é determinada por
uma combinação da fonte de informação preferida, o
tempo e os recursos disponíveis (incluindo as equipas de
campo familiarizadas com a técnica), e o acesso
humanitário. Em áreas não acessíveis devido a danos
às infraestruturas e às vias de comunicação, a
observação direta desde sobrevoos ou a imagem por
satélite pode ser por exemplo a única técnica de
recolha de dados possível.
Mapear as diferentes fontes de informação e
técnicas/ferramentas de recolha de dados para
cada assunto de interesse, a fim de identificar as
oportunidades de triangulação e iniciar o planeamento
da análise.

Exemplo de matriz de ferramentas: Kobanî, Síria, 2015

Desenvolva um questionário separado para
cada fonte de informação. A identificação da fonte
de informação apropriada determina o número e o
tipo de técnicas de recolha de dados a serem usadas
e, por extensão, o número de formulários ou formas
de captar a informação. Os tipos de formulários
usados durante as avaliações rápidas incluem:
• Formulários de entrevista a informantes chave
• Formulário de discussão com grupos comunitários
• Formulário de observação direta
• Formulários de informação (usados por equipas de
avaliação de campo para comparar e resumir os
resultados após a visita de campo, ver Anexo B)
• Listas de comprovação (lista exaustiva de temas a
serem explorados, perguntas abertas principalmente)
• Questionários autoadministrados
• Formulários de sobrevoo (formulários usados
para captar observações em sobrevoos sobre
áreas afetadas)
• Formulários de desastres (questionários de uma a
duas páginas preenchidos pelas autoridades locais
imediatamente após o desastre e enviados às
autoridades de gestão de desastres encarregadas
da análise)
• Base de dados secundários (folha de cálculo ou
plataforma online na qual fragmentos de dados
secundários são captados e marcados de acordo
com um assunto predefinido de interesse)
Combinação efetiva de técnicas de recolha de
dados
Usar uma combinação de diferentes fontes de dados
através de diferentes técnicas de recolha de dados pode
fornecer resultados mais exaustivos e exatos. Isto devese a que diferentes fontes de informação atendem
diferentes necessidades de informação, assim como
porque a investigação da mesma questão através de
diferentes técnicas é uma forma relevante de triangular
informação. Contudo, exige experiência e consideração
atenciosa:
• As perguntas sobre um mesmo assunto de interesse,
mas introduzidas em diferentes formas (p. ex. com
diferentes fontes de informação) não devem ser
idênticas, mas procurar a complementaridade. Por
exemplo, combinar a pergunta às autoridades sobre
11
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‘quem tem fornecido assistência alimentar no bairro
nos últimos 30 dias?’ com uma pergunta aos grupos
comunitários: ‘foi a assistência alimentar fornecida no
bairro nos últimos 30 dias suficiente?’.
• Com mais técnicas de recolha de dados usadas de
forma simultânea (tais como EIC, OD e DGC),
obtêm-se mais visões sobre um mesmo assunto e
geram-se mais dados. Portanto, precisa-se mais
tempo para o tratamento e a análise dos dados.
• Para sintetizar e comunicar rapidamente as conclusões

componente adicional com perguntas fechadas fornece
parâmetros precisos:

resposta

iniciais, trata-se primeiro a informação da equipa de
avaliação. Focalizar nessa informação de ‘primeira linha’
permite primeiro a deteção rápida de áreas geográficas
prioritárias e preocupações humanitárias. Depois,
processam-se outros formulários para obter informação
mais detalhada.

• As informações da equipa da avaliação deve ter
duas partes. Em primeiro lugar, um formulário de
informação (ver anexo B) deve ser preenchido por
cada equipa no final da visita de campo. Esse
formulário é desenhado para resumir as principais
observações, as principais conclusões (gravidade
das
condições,
prioridades,
intervenções
requeridas, etc.) e as conclusões contraditórias, se
houverem. Em segundo lugar, no final do dia ou da
avaliação, a equipa discute os resultados durante as
sessões de análise.

Passo 3: Questionários provisório
Após completar os passos 1 e 2, pode começar a
redação dos questionários, com o quadro analítico
como guia.
Decidir sobre o tipo de questionário mais
apropriado. O objetivo e o contexto da avaliação
determinam que formulário escolher. Se a finalidade
ser a recolha de informação exploratória, ou seja,
informação qualitativa para entender melhor a
situação, ou para a geração de hipóteses sobre um
assunto, use um formulário aberto. Para recolher
informação confirmatória, ou seja, para provar
hipóteses específicas previamente geradas por
avaliações ou visitas de campo anteriores, deve-se usar
um formulário com perguntas fechadas.
Um formulário combinado permite a procura de ambos
os objetivos usando um só formulário. Inicie o
questionário com uma parte muito flexível, com
perguntas abertas que permitam ao entrevistado
compartilhar as suas preocupações e perspetiva. As
respostas são suscetíveis de fornecer um contexto
denso para a interpretação e validação posteriores. Um
O PARK (Kit de Recursos para Elaboração de Perfis e Avaliações,
por sua sigla em inglês) é uma base de dados online com exercícios
de elaboração de perfis e avaliações. O PARK foi iniciado pelo Serviço
2

Sobre as vantagens e desvantagens de usar perguntas
abertas e fechadas no questionário, ver Seção ‘Decidir
sobre os tipos de perguntas’.
Rever as perguntas já usadas no seu país,
região ou em crises similares. Visitar os registos
de avaliações existentes, o PARK2 ou os arquivos
usados para questionários no seu país. Ter em mente
que um questionário existente não é necessariamente
um bom questionário: os questionários são raramente
revisados após a avaliação de acordo com a
experiência das equipes de campo, os analistas e os
tomadores de decisões. O facto de a pergunta ter sido
usada no informe final com frequência é uma boa
indicação que se gerou resultados úteis. Se for
possível, obter permissão quando usar o questionário
ou os elementos elaborados por outra pessoa.

de Elaboração de Perfis de deslocados internos (Joint IDP Profiling
Service, JIPS) e é gerido conjuntamente com ACAPS.
http://www.parkdatabase.org/
12
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Assegurar-se de que cada pergunta inclui instruções
claras para o entrevistador ou, se o questionário for
autoadministrado, para o entrevistado.
As instruções mais importantes para o
entrevistado e o entrevistador são os
comentários sobre como a pergunta deve ser
respondida, tais como:
• Selecionar no máximo 3 opções
• Selecionar todas as opções corretas
• Classificar como 1º, 2º e 3º
• Marcar só uma
De forma similar, as perguntas ou opções que devem
ser lidas em voz alta ou aquelas só destinadas para o
entrevistador devem estar claramente distinguidas
através de diferentes tamanhos de fonte e formatos.
Omitir as instruções básicas para o
entrevistador tem efeitos desastrosos, pois os
dados recolhidos não vão poder ser
comparados.
Incluir instruções claras para o entrevistador
sobre como responder se uma pergunta for
interpretada de forma errada ou requerer
clarificação. Isto depende da abordagem escolhida pelo
entrevistador (ver Seção Passo 9: Instruir as Equipes de
Campo).
Uma vez que o primeiro rascunho estiver listo, é
preciso comprovar quanto tempo se precisa para
realizar o questionário. Quanto mais comprido seja,
mais provável será que o rácio de respostas e a exatidão
sejam reduzidos. Não se recomenda gerar uma pesquisa
que leve mais do que 50 minutos para administrar por
entrevistado. Se o questionário for extenso demais,
rever as perguntas para excluir informação que seja
vantajoso saber, mas que não contribua diretamente aos
objetivos da avaliação e às necessidades de informação.

Passo 4: Rever a viabilidade
Nas crises humanitárias, sempre existe uma diferença
significativa entre a informação requerida e o que
realmente pode ser recolhido, em particular quando
não existe suficiente preparação para desastres.
Considerar os quatro parâmetros ligados às
limitações de recursos e operacionais que têm
uma forte influência no desenho da avaliação:
• Custo: Estão disponíveis os meios orçamentais e
logísticos necessários (transporte, combustível,
etc.) para administrar os questionários?
• Rapidez: É realista realizar a avaliação, abranger
todos os locais selecionados e chegar a todos os
entrevistados dentro do prazo estabelecido?

• Qualidade: Está disponível a experiência
necessária para realizar os tipos de entrevistas
planeados, tratar e analisar os dados? Há pessual
suficiente, qualificado e analistas disponíveis? Vão
poder usar a tecnologia de forma apropriada?
Podem manejar perguntas sensíveis ou fazer
facilitação de grupos?
• Segurança: Pode a segurança das equipas de
campo e dos entrevistados ser garantida com essas
perguntas?
Se a resposta a alguma destas perguntas é “Não” ou
“Talvez”, procure formas de adaptar o questionário. As
estratégias de adaptação incluem: aumentar o
orçamento, contratar pessoal adicional, planear diversas
formações, solicitar apoio especializado, reduzir o
tamanho da amostra, mudar a técnica de recolha de
dados ou reduzir o tamanho do questionário. O Anexo
fornece orientação para priorizar as perguntas durante
as avaliações de emergência, de acordo com a
metodologia da UNHCR.

Passo 5: Finalizar o plano de análise
Os Passos 1 a 4 integram-se no plano de análise. Este
plano verifica como uma pergunta irá contribuir para os
objetivos da avaliação, como os dados devem ser
tratados e triangulados, os passos da análise que devem
ser realizados e como a informação será apresentada.
No passo 5, o plano deve ser finalizado e o seu
apoio garantido pelos atores relevantes.
Um plano de análise suficientemente bom1
abrange:
• Qual é o objetivo que a pergunta tenta satisfazer?
• Que dados são necessários para cumprir o
objetivo?
• Como pode ser recolhida essa informação?
• De que fontes a informação pode ser recolhida?
• Que perguntas específicas serão feitas para
recolher a informação?
• Que tipo de análises, comparações, tratamento e
triangulação serão necessários para a
interpretação?
• Como serão apresentados os resultados no informe
final?
‘Suficientemente bom’ não significa o segundo melhor: é um
reconhecimento de que, numa emergência, adotar uma abordagem
rápida e simples para as avaliações pode ser a única possibilidade
prática. (ACAPS/ECB 2015)
1

Um plano de análise também é uma ferramenta efetiva
de coordenação de avaliações. Por meio da
identificação dos resultados detalhados da avaliação
numa fase inicial, as partes interessadas podem ter um
entendimento comum do que uma avaliação pode
fornecer, e expetativas mais claras. Além disso, obriga
à equipa a considerar atenciosamente o motivo por
trás de cada pergunta proposta.
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Exemplo de plano de análise
Necessidade de info
Principais
problemas de
abastecimento
de água
expressa pela
população

Medição
Frequência
dos
problemas
comunicados devidos a
dificuldade de acesso
Frequência dos problemas
comunicados devidos a
problemas de
disponibilidade

Fonte de dados
População local,
comissões de assistência,
chefe de AF, Comissão de
água, organização local,
ONGs

Comparações
Desagregação
por área, antes
e depois da
crise

Pergunta
Mostra do tipo de visualização
Ler a pergunta e as opções de resposta em voz
alta. Existe um problema sério no bairro em
relação à água? Se sim, leio uma lista de possíveis
causas (Selecionar no máximo os cinco problemas
mais sérios)

Principais
problemas do
saneamento
expressa pela
população

Frequência
dos
problemas
comunicados devidos a
problemas de acesso

RDS, população local,
comissões de assistência,
chefe de AF, Comissão de
água, organização local,
ONGs

Desagregação
por área,
homens/mulhe
res

Ler a pergunta e as opções de resposta em voz
alta. Existe um problema sério no bairro em
relação ao saneamento e à higiene? Se sim, leio
uma lista de possíveis causas (Selecionar no
máximo os cinco problemas mais sérios)

Desagregação

Ler a pergunta e as opções de resposta em voz

Frequência
dos
problemas
comunicados devidos a
problemas
de
disponibilidade

População local,
comissões de assistência,
chefe de AF, Comissão de
água, organização local,
ONGs

Gravidade dos

Gravidade das condições

População local,

problemas

(escala de
salvamento)

comissões de assistência, por área
chefe de AF, Comissão de
água, organização local,
ONGs

alta. Globalmente, qual das seguintes
afirmações descreve melhor a situação
geral do abastecimento de água? (Rodear
uma resposta)

14
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Passo 6: Estrutura e formato
O Passo 6 trata como prepar um questionário para
gerar respostas úteis e motivar tanto o entrevistador
quanto ao entrevistado.
Introdução: Incluir uma introdução clara à pesquisa que
abranja:
• O objetivo da pesquisa
• A duração estimada da entrevista
• O que o entrevistado pode esperar da entrevista
(compensação, etc.)
• A autorização das autoridades relevantes
• Informação sobre como os resultados das
pesquisas serão usados e como o entrevistado
pode acessar as conclusões
• Solicitar o consentimento informado (ver Seção
‘Cumprir as Normas Éticas’)
Metadados: Iniciar cada questionário com um conjunto
de perguntas para verificar as caraterísticas do próprio
questionário, tais como nome da localidade e código
postal, tipo de entorno e código do entrevistador.
Muitas das perguntas incluídas nos metadados são
similares para diferentes contextos. O Anexo B
proporciona uma análise geral das perguntas de uso
comum.
Perguntas de classificação: Essas perguntas permitem
a estratificação da mostra de acordo com as variáveis
contextuais (área de intensidade elevada do conflito
vs. área de intensidade reduzida do conflito,
homens/mulheres, urbano/rural, etc.). Quando só
algumas pessoas ou localidades com certas
características sejam de interesse, as perguntas de
elegibilidade devem ser incluídas nesta fase. Em muitas
pesquisas sobre nutrição por exemplo, só famílias
com crianças de menos de 5 anos devem ser
selecionadas. Mesmo que a mostra seja definida como
geral, com frequência há requisitos de quota sobre as
características, como a idade ou o grupo social. As
perguntas de classificação normalmente são fáceis de
responder e, portanto, uma boa forma de começar o
questionário. Geralmente, é utilizado depois na fase
de análise para estratificar e comparar os resultados.
O Anexo B mostra perguntas de classificação comuns.
Organizar: As perguntas devem ser numeradas de forma
individual, claramente espaçadas e visualmente
diferenciadas umas das outras.
Ordenar: A ordem de um questionário é de
importância crucial: se as perguntas pulam de um
assunto a outro, os entrevistados ficarão confusos e
darão respostas erróneas ou haverá taxas elevadas de
desistência e informação menos exata. Este é um risco
especial para os questionários multissectoriais, nos
quais diferentes assuntos, prazos e unidades de
medição são integrados num só questionário.
Geralmente, a ordem na qual as perguntas
condicionais aparecem é particularmente importante,

tanto para o entrevistador quanto para o entrevistado,
para que a lógica seja fácil de seguir. Algumas perguntas
influem na resposta às perguntas posteriores e, portanto,
levam a respostas inexatas. Considere um questionário
multissectorial que inclua perguntas aprofundadas sobre
o acesso à água e à assistência médica. Se a pergunta
‘quais são as suas três necessidades prioritárias?’’ se coloca
no final desse questionário, é mais provável que os
entrevistados mencionem a água, o saneamento e a higiene ou
preocupações ligadas à assistência médica.
Como estruturar um questionário?
• As perguntas gerais antecedem as específicas.
• Perguntas ordenadas por importância, salvo aquelas
sensíveis ou que sirvam como início da conversação.
• As perguntas sobre o comportamento (o que fazem as
pessoas) precedem as perguntas sobre a atitude (como se
sentem as pessoas).
• As perguntas abertas aparecem antes das perguntas
sugestivas, fechadas ou de escolha múltipla.
• As perguntas sensíveis ficam no final do questionário e
não no início.
• Usar declarações de transição para introduzir novos
assuntos, prazos ou unidades de medição. Numa entrevista
estandardizada, estas declarações devem ser incluídas no
questionário. Numa entrevista mais conversacional, as
equipas de terreno são formadas para o questionário fluir
entre os diferentes assuntos.
Fluir: Iniciar o questionário com perguntas muito simples
e gerais antes de passar às mais específicas. Para
fomentar
um
melhor
relacionamento
entre
entrevistador e entrevistado, colocar as perguntas não
controversas e comuns no início (ou seja, perguntas de
classificação). Idealmente, as perguntas importantes
devem aparecer no princípio de um questionário para
evitar possível impacto negativo da fatiga do
entrevistado. Contudo, as perguntas de conteúdo
emocional, tais como níveis de renda, número de
familiares assassinados, feridos ou desaparecidos, devem
colocar-se na metade ou no final do questionário, uma
vez que o relacionamento entre o entrevistador e o
entrevistado tem sido formado (Oppenheim 2001, Brace
2004). As perguntas sobre assuntos ligados devem ser
agrupadas e manter a cronologia dos eventos.
Repetir as perguntas cruciais: A entrevista é um
processo de aprendizagem entre o entrevistador e o
entrevistado (e geralmente também envolve
verbalmente a espectadores). Portanto, é comum que
os entrevistados adaptem o seu entendimento dos
conceitos no decorrer da entrevista. Portanto, o
entrevistado teria respondido uma pergunta inicial de
forma diferente, se tivera entendido a sua
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formulação na perspetiva na qual as perguntas
posteriores estão estabelecidas. Portanto, é legítimo,
mesmo que não sempre confortável, voltar a fazer
perguntas essenciais de novo no final da entrevista.
Devem ser enquadradas de forma apropriada: “Agora
que temos trocado tanta informação, pode estimar de
novo quantas famílias têm retornado à comunidade?”
Indicação visual: Para as entrevistas administradas por
entrevistadores, deve se assegurar de que as instruções
que devem ser lidas em voz alta aos entrevistados sejam
diferenciadas das instruções só dirigidas ao
entrevistador: por exemplo, marcadas em itálico,
MAIÚSCULAS, a negrito ou entre parênteses. Salientar
as palavras cruciais em cada pergunta com uma fonte
diferente.
Espaço: Num questionário em papel, o espaço é
escasso e deve ser usado sensatamente. Se o
questionário estiver apertado demais, será difícil de
ler e preencher. Se o espaço for usado à vontade, o
questionário se tornará desorganizado e caro de
imprimir. Os pesquisadores devem assegurar-se de
que o tamanho da fonte seja suficientemente grande
para ser lido nas condições nas quais as entrevistas
podem ter de ser administradas, incluindo áreas com
pouca iluminação. Se salientar alguma secção com
cores, considere que provavelmente os questionários
serão impressos a preto e branco.
Observações: Deixar sempre espaço em qualquer
questionário para as observações da equipa de campo,
pois podem reafirmar ou contradizer a informação do
entrevistado, reforçando assim a validade e credibilidade
dos dados.

Passo 7: Traduzir
É preciso decidir numa fase inicial se é
necessária a tradução das ferramentas. A
tradução é custosa e morosa e, se for realizada de
forma inapropriada, pode reduzir consideravelmente
a qualidade e exatidão dos dados. Segundo Harkness
e Schoua-Glusberg (1998:3), três situações básicas
podem ser distinguidas:

• Um ponto comum de início para a tradução é o
que chamamos questionário na língua de origem
(QLO) em forma finalizada. Num questionário
finalizado, cada componente tem sido decidido e
estabelecido.
Nos
projetos
europeus
multinacionais e internacionais, com frequência o
QLO é em inglês e está completado antes da
tradução começar.

• Ocasionalmente, a tradução começa quando o
QLO está na fase de redação. O objetivo pode ser
usar tradução avançada para refinar o rascunho
rumo a uma versão final. A tradução avançada
numa fase inicial apoia a definição de conceitos que

tenham sentido em todas as línguas.

• Nalgumas pesquisas, pode ser que não exista um
questionário completo que traduzir. Por exemplo,
os assuntos, as dimensões e talvez os números dos
elementos podem estar estabelecidos numa língua;
depois, o questionário é elaborado noutra língua
de acordo com isso. Embora haja elementos de
‘tradução’ de conceitos nesta situação, é melhor
conceituá-lo como uma implementação numa língua
estrangeira de especificações de desenho. Nesta
situação, pode ser que nunca apareça um
questionário na língua das especificações ou só
numa fase posterior, para permitir a equipa de
preparação discutir a sua implementação.
A preparação d questionário na língua apropriada é a
opção preferida. Para a primeira e a segunda situação,
recomenda-se um processo de três fases para uma
tradução efetiva:

• Uma tradução preliminar realizada por uma
pessoa fluente nas duas línguas e bem informada
sobre o objetivo da pesquisa, a intenção de cada
pergunta e a terminologia humanitária.

• Uma vez que a tradução preliminar estiver
completa, deve ser traduzida de novo à língua
original por uma pessoa bilingue e bicultural que
não tenha visto a versão na língua original do
questionário. As discrepâncias devem ser
examinadas e as perguntas traduzidas devem ser
reformuladas e traduzidas de volta de novo se for
necessário. Este processo de tradução e
retrotradução pode requerer várias repetições
até que a versão traduzida seja satisfatória. Se for
possível, devem ser usados novos tradutores e
avaliadores em cada repetição.

• Teste de equivalência entre línguas e entre
culturas entre as versões traduzidas e originais.
Uma vez que a tradução preliminar for completada
e avaliada, o questionário traduzido é testado em
quanto à equivalência entre línguas, administrando
as duas versões a entrevistados bilingues e
biculturais e comparando os dois conjuntos de
respostas. Entrega-se à metade dos entrevistados
a versão na língua original para completar em
primeiro lugar, e à outra metade a versão
traduzida em primeiro lugar. Testar a equivalência
deste jeito é importante porque a retrotradução
pode não captar certos tipos de problemas (como
uma má tradução oculta pelas habilidades de
compensação de bons intérpretes). Uma
correlação forte entre as respostas nas duas
versões do questionário é indicativa da
equivalência entre línguas.
Quando os recursos limitados impedem um processo
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tão cuidadoso, em particular em casos nos quais os
entrevistados são poucos, mas vitais para a pesquisa,
podem usar-se alternativas menos estruturadas e
sistemáticas, que incluem a interpretação simultânea
fornecida por equipas de terreno ou intérpretes
bilingues. Contudo, a falta de estandardização nestas
técnicas pode facilmente introduzir um enviesamento
nos dados. Se o questionário for impresso na língua A
(p. ex., inglês), mas as equipas de campo usam
verbalmente as línguas B, C, D, etc. (p. ex., as línguas
locais), pode ser útil codificar os termos essenciais
num glossário multilíngue entregado e ensaiado na
formação dos entrevistadores e revistos na fase
prévia aos testes.
Exemplo: Bangladesh
Em Bangladesh, o Projeto de Avaliação Conjunta (JNA)
forneceu a oportunidade de realizar uma preparação
para avaliações de necessidades pós-catástrofe a nível
nacional. Isto incluiu a adaptação de ferramentas
globais de avaliação e boas práticas ao contexto
nacional e o desenvolvimento da capacidade do
pessoal de várias organizações para realizar melhores
avaliações. Em Bangladesh, a língua de trabalho das
organizações humanitárias e de desenvolvimento é o
inglês, e, portanto, os questionários e materiais
explicativos foram elaborados primeiro em inglês.
Uma vez que as ferramentas foram desenvolvidas,
houve a necessidade de traduzí-las ao bangla para o
pessoal de campo responsável de administrarem os
questionários e para garantir que os conceitos foram
traduzidos e entendidos de forma sistemática.
Apesar do grande número de organizações de
desenvolvimento que trabalham em Bangladesh, a
tradução dos termos humanitários foi desafiadora. Um
grupo voluntário foi formado com representantes de
diferentes organizações envolvidas no Projeto JNA e
com habilidades em diferentes sectores. Este grupo de
falantes nativos de bangla traduziu os questionários
porque entendiam de forma profunda os conceitos e
a intenção por trás das perguntas. Ter um grupo
específico trabalhando na tradução permitiu uma
discussão em torno da eleição específica das
formulações para garantir que a tradução fosse tão
precisa como possível.

•

aspetos importantes do desenho dos questionários,
como a tradução e os testes de campo.
Garantir que o questionário usado para a avaliação
de necessidades pós-catástrofe esteja coordenado
com outras pesquisas e avaliações (tais como
MICS, censo nacional) é importante para poder
comparar a informação. É preciso procurar desde
o início do processo de preparação do
questionário definições padronizadas de conceitos
cruciais no sector do desenvolvimento que já
existam tanto em inglês quanto na língua local.

•

Uma vez que os conceitos cruciais e as perguntas
individuais forem traduzidos, é importante mantê-los
para poderem ser usados de novo sem ter de duplicar
esforços prévios. Os questionários continuarão a ser
alterados e adaptados ao longo do tempo nas
emergências específicas.

•

Manter as versões correspondentes em inglês e na
língua local juntas com nomes de arquivos intuitivos
e com os mesmos cabelhaços e rodapés para
garantir que todo o mundo envolvido na avaliação
(falantes da língua local e de inglês) esteja a trabalhar
na mesma versão do questionário.

Passo 8: Fazer teste no terreno e
adaptar-se
É preciso sempre, sempre testar o questionário!
Por questões de tempo, com frequência omite-se o teste
de campo após uma crise. No entanto, um teste prévio
da avaliação pode prevenir erros custosos.
O teste prévio tem três propósitos:

• Testar a idoneidade do questionário e dos seus
elementos.

• Testar a competência dos membros do pessoal.
• Testar o grau de compreensão e cooperação que
se pode esperar dos entrevistados.
A respeito do primeiro propósito, o teste prévio
indica se:

• As perguntas não proporcionam os resultados
requeridos e devem ser eliminadas ou adaptadas.

• As opções de escolha múltipla devem ser adaptadas
ou ampliadas. Isto estandardizará as respostas e
assim facilitará o tratamento dos dados.

• A duração do questionário é apropriada, para um
planeamento de recursos mais realista.
Antes de gastar recursos em testar o questionário com
entrevistados reais, é bom resolver tantos problemas
como for possível. Revisar o questionário com colegas
que não tenham trabalhado no projeto pode contribuir
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muito para identificar erros. O método de avaliação
menos estruturado e com frequência mais rápido é a
revisão por especialistas, na qual um ou vários
especialistas fazem uma análise crítica do questionário.
Tente incluir colegas com experiência na preparação de
questionários, cidadãos do país no qual a avaliação terá
lugar e/ou pessoas com experiência no assunto de
interesse.
Depois, teste o questionário com três a dez
entrevistados, em condições similares às da avaliação.
Um dos principais objetivos do teste é de compreender
se os entrevistados respondem à pergunta na forma
prevista. Para obter um entendimento dos processos de
pensamento, solicite aos entrevistados que pensem em
voz alta, descrevendo por palavras o que estão a pensar.
Se for difícil demais, coloque perguntas de sondagem
como ‘Como chegou a essa resposta?’, ‘Foi fácil ou difícil
responder?’, ‘Riu quando fiz essa pergunta, por quê?’ Isso
pode ser feito após cada pergunta, para que as pessoas
possam estar bem lembradas, ou uma vez que a pesquisa
é completada, para evitar interferir no fluxo natural do
questionário.
Elementos para monitorar no teste de terreno
• Se as ‘perguntas condicionais’3 funcionam
• Quanto tempo leva para gerir cada pergunta
• Quando os entrevistados solicitam a clarificação
de uma pergunta e por quê
• A causa das respostas Não sabe (NS) ou
Não Aplicável (N/A).
• A coerência dos dados
• Que perguntas são consideradas sensíveis e/ou
difíceis de responder
•

A tradução e compreensão dos entrevistados

O resultado deste tipo de teste de campo consiste:

• Nas respostas dos entrevistados às perguntas e os
seus processos de pensamento.

• Nas avaliações das equipas de campo sobre como
as perguntas funcionaram, incluindo todos os
aspetos do questionário e materiais adicionais.

• Na duração do questionário, para um planeamento
de recursos mais realista.
Um teste prévio torna-se um teste piloto que não só
serve para rever o projeto de questionário, mas também
todo o plano de trabalho imolementado, incluindo os
métodos de monitoramento, a entrada de dados e os
materiais escritos, como os manuais do entrevistador.
Embora com frequência, isso pode não ser viável nas
primeiras fases de
Um exemplo de uma pergunta condicionada é: Tem colhido trigo
nesta estação? Se sim, passe para a pergunta 2. Se não, passe para a
pergunta 3. Pergunta 2: Quanto trigo colheu nesta estação? O
propósito de uma pergunta condicional é adaptar a entrevista

àuma

crise humanitária, recomenda-se esta
abordagem assim que haja recursos disponíveis, em
particular o tempo (Willis 1999, Harris 2014).
As conclusões do teste de terreno são incorporadas
no questionário final e as alterações ao manual do
entrevistador são introduzidas, se for necessário. Se
o questionário for traduzido, o apoio de um tradutor
será necessário.

Passo 9: Instruir as equipas de terreno
Um dos objetivos de um questionário é sistematizar
as respostas. Isto é relevante para as pesquisas tanto
quantitativas como qualitativas, pois permite a
comparação dos resultados entre diferentes (grupos)
de entrevistados. Uma avaliação sistematizada significa
que todos os entrevistados são expostos a uma
experiência de questionário similar. Dete modo, as
variações nas respostas são o reflexo de uma situação
divergente, não uma diferença sobre como a pergunta
foi realizada ou entendida.
Contudo, a comunicação é um fator imprevisível e,
apesar dos melhores esforços do questionário, os
significados são negociados em cada entrevista. A
entrevista é um processo de aprendizagem, tanto para
o entrevistador quanto para o entrevistado. Portanto,
os questionários são instrumentos de concessão
entre o esforço por alcançar a previsibilidade e a
replicabilidade, e a realidade da comunicação entre as
pessoas. A abordagem escolhida para a entrevista
afeta como esse compromisso funciona na prática:
Entrevista estandardizada. Todos os membros das
equipas de campo administram o questionário
exatamente da mesma forma, com formulações
estandardizadas. Quando um entrevistado não
compreender uma pergunta ou tiver mais perguntas, só
se permite uma intervenção neutral: por exemplo, ler de
novo a pergunta ou usar formulações como ‘deixe que
repita a pergunta, isto é um sim ou um não, a definição
dessa palavra é o que quiser dizer para você’. Uma
entrevista estandardizada se faz rapidamente e, se for
feita corretamente, reduz os efeitos induzidos pelo
entrevistador. Contudo, se as perguntas ou opções de
resposta não forem claras, poderia gerar respostas
inexatas. Além disso, este método torna muito mais
difícil para o entrevistador estabelecer um
relacionamento com o entrevistado e é inapropriado
quando tratar com uma população afetada por uma crise
e possivelmente traumatizada.

3

situação específica do entrevistado e evitar perguntas inapropriadas e
irrelevantes.
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A abordagem estandardizada requer um questionário
simples e claro, que tenha sido sujeito a testes prévios
profundos e, se for possível, um manual do
entrevistador. Esta abordagem é recomendada quando:

• Existe um risco elevado de efeitos induzidos pelo
entrevistador, p. ex. num entorno com muita carga
política, ou se a capacidade for limitada.

• A entrevista deve ser tão rápida quanto possível.
Entrevista conversacional. Neste tipo de entrevista, o
entrevistador e o entrevistado trabalham juntos para
garantir que a pergunta seja entendida como
pretendido. O objetivo é estandardizar o significado da
pergunta, não a sua formulação. A entrevista
conversacional aumenta a exatidão, pois é mais
provável que os entrevistados respondam as
perguntas como pretendidos. Contudo, o processo é
mais longo, e requer pessoal de terreno com muita
formação e recursos suficientes.
Recomenda-se quando:

• Existir uma limitação do tempo, do conhecimento ou
da capacidade para elaborar perguntas que
provavelmente vão ser entendidas da mesma
maneira por todos os entrevistados.

• O

questionário incluir
complexas e/ou sensíveis.

diversas

perguntas

• O pessoal de campo tiver a capacidade de
entender os conceitos e intenções que motivam a
pergunta, e achar formas de traduzí-los numa
formulação alternativa que faça sentido para o
entrevistado.
Formar o pessoal da avaliação. Seja qual for a
abordagem escolhida, as equipas de campo devem ser
formadas e monitoradas para realizarem o
questionário de forma uniforme.
Mesmo que o questionário estiver bem elaborado,
não há garantia de que as equipas de terreno vão se
cingir à correta interpretação das perguntas. Uma
formação
exaustiva
sobre
o
uso
do
questionário é crucial. Durante a formação, rever
e explicar cada pergunta, fornecer instruções claras
sobre como realizar as entrevistas, explicar o
enviesamento e como mitigar a sua influência.
Uma formação básica dura pelo menos dois
dias e inclui módulos sobre:
• Princípios humanitários e a importância da
imparcialidade na recolha de dados;
• Os objetivos da avaliação;
• Distorções na amostragem e outras nas
avaliações de campo;
• Técnicas(s) de recolha de dados;
• Função e responsabilidades do líder da equipa e
do entrevistador, incluindo as descrições das
funções e a abordagem da entrevista;

•

Fundamento de cada pergunta e o manual do
entrevistador (se disponível);

•

Prática de recolha de dados e de uso do
questionário, incluindo testes prévios e
possivelmente teste de campo;
• Registo dos dados;
• Seleção de fontes de informação (p. ex., como
selecionar uma família) e instruções se a equipa não
puder chegar ao local ou achar os entrevistados
• Logística e plano de trabalho;
• O plano de amostragem e os locais préidentificados a visitar para cada equipa;
Elaborar e difundir a documentação associada
(manual do entrevistador), que inclui as principais
lições da formação (tais como definições, princípios),
assim como informação sobre a logística da avaliação,
como dados de contacto de membros relevantes do
pessoal, mapas, instruções em caso de incidente, etc.
Incluir na formação todo o pessoal da
avaliação: todo o pessoal deve participar na
formação, incluindo o pessoal de introdução de
dados, pessoal administrativo e os analistas. Isto é
importante para garantir que os membros do pessoal
se conheçam os uns aos outros e conheçam as
instruções dadas aos outros. O pessoal da avaliação
pode, portanto, apoiar-se durante o trabalho de
campo e participar nas reuniões de informação diárias
ou sessões conjuntas de análise.
Devem reserva-se pelo menos dois dias para a
formação, ou mais se não houve preparação prévia ou
se o pessoal disponível estiver insuficientemente
qualificado. Isto poupará um tempo considerável no
tratamento de dados no final.
Usar formadores que estiveram envolvidos na
preparaçao da metodologia e do questionário.
Para os exercícios de recolha de dados com
grandes equipas de terreno, garantir que todos
os
formadores
transmitem
mensagens
sistemáticas às equipas de campo e comprovar
que essas mensagens foram entendidas de
forma sistemática pelos participantes.

Passo 10: Revisão do questionário
Após a recolha e a análise dos dados, o processo de
elaboração do questionário ainda não está completo.
Como passo final, é crucial realizar uma revisão
exaustiva do questionário para identificar as lições
aprendidas para as futuras avaliações.
Fazer uma revisão do questionário, os formulários do
entrevistador e os resultados da análise para avaliar a
efetividade de cada pergunta. Idealmente, a revisão fazse num grupo com diferentes partes interessadas,
incluindo líderes das
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equipass de entrevistadores, tradutores e analistas, a
fim de obter diferentes perspetivas. Identificar se as
perguntas podem ser melhoradas e como de acordo
com o feedback dos entrevistadores e a qualidade dos
dados produzidos.
Documentar e compartilhar as lições aprendidas com
todas as partes interessadas da avaliação para
incorporá-las
na
elaboração
dos
futuros
questionários. Partilhar com os mecanismos de
coordenação apropriados, os registos existentes de
avaliações e/ou os arquivos nacionais.

(o ponto no qual há "ausência de temperatura")
Ex.: Quanto tempo demora para chegar o
mercado mais próximo a pé? (em minutos)
•

Rácio: a ordem dos valores e a diferença exata entre
eles são conhecidas. Existe um " zero verdadeiro"
(peso, comprimento, moeda). Ex.: Quanto gastou
na compra de alimentos nos últimos 7 dias? (na
moeda nacional)
As categorias nominal e ordinal são de natureza
qualitativa e com resultados desse tipo só pode se fazer
uma manipulação estatística limitada.

Estatísticas factíveis por nível de medição

IV- Elaborar boas perguntas

Cálculos

Nominal Ordinal Intervalo Rácio

Na elaboração de uma pergunta, há que considerar as
seguintes características da mesma:
• O nível de medição

Distribuição
da frequência,
modo

Sim

Sim

Sim

Sim

• O tipo de pergunta – aberta ou fechada?
• A formulação da pergunta

Mediana e
percentil

Não

Sim

Sim

Sim

Decidir sobre o nível de medição

Adicionar ou
subtrair

Não

Não

Sim

Sim

Média,
desvio
padrão

Não

Não

Sim

Sim

Multiplicar
ou dividir

Não

Não

Não

Sim

Rácio,
coeficiente da
variação

Não

Não

Não

Sim

A maioria dos dados primários recolhidos em
avaliações de necessidades de emergência são
informação qualitativa que descreve as condições da
população afetada (tais como os principais problemas
de saúde na perspetiva das próprias pessoas, ou as
suas necessidades prioritárias). Às vezes também
recolhe-se informação quantitativa (como o número
de deslocados internos numa área particular ou o
número de escolas que estão a funcionar). Em geral,
quanto mais “quantitativa” seja a informação
procurada, mais esforço é requerido para essa
informação ser exata. Decidir sobre o nível de
medição é escolher se a informação gerada será
quantitativa ou qualitativa, o que por sua vez define o
tipo de operações estatísticas factíveis.
Os quatro níveis de medição:
• Nominal: não há valores associados as diferentes
opções de resposta. Usado principalmente para
informação qualitativa. Ex.: Qual é o seu sexo:
masculino/feminino
• Ordinal: a ordem dos valores é importante, mas a
diferença entre eles não é conhecida. Usado
principalmente para dados qualitativos. Ex.: Quais
são as três principais necessidades para si? (indicar
1, 2, 3).
• Intervalo: a ordem dos valores e a diferença exata
entre eles são conhecidas (como 50 graus Celsius e
60 graus Celsius). Não existe um "zero verdadeiro"

Selecionar tipos de perguntas
No geral, existem dois tipos de perguntas, as abertas e
as fechadas. As perguntas abertas são aquelas que não
têm um conjunto predeterminado de respostas. As
perguntas fechadas geralmente tomam a forma de
perguntas de múltipla escolha.
Todas as perguntas começam de forma abertas. As
categorias são definidas depois, durante o teste do
questionário ou por meio de avaliação especializada.

20

Resumo Técnico de ACAPS – Desenho de Questionários

Prós e contras dos diferentes tipos de perguntas
Fechadas

Abertas

Vantagens

• Mais simples e rápidas • Os entrevistados
de responder, codificar podem expressar
e analisar
todas as suas
perceções e ideias
• É mais fácil comparar
as respostas dos
• O questionário é
entrevistados
suscetível de influir
nas
respostas
• As opções de resposta

clarificam a pergunta • Podem proporcionar
para o entrevistador
insights inesperados
e o entrevistado
sobre a situação

• Os entrevistados têm
a oportunidade de
qualificar e clarificar as
respostas

Desvantagens

• Podem introduzir um • Mais difíceis de
enviesamento ao forçar responder,
o entrevistado a escolher recodificar e analisar
entre as alternativas
• A codificação das
• Os entrevistados
respostas é subjetiva
podem sentir-se
• Requerem tempo e
constrangidos/frustrados esforço do
entrevistado
• Dissuade de dar
respostas não previstas • As respostas podem
na fase de preparaçao
ser irrelevantes
• Os entrevistados
• Podem intimidar
são incapazes de
os entrevistados
qualificar a resposta
escolhida

• Podem introduzir
enviesamento na
resposta

• A preparaçao requer um
conhecimento
contextual aprofundado

Elaboração de perguntas fechadas
Nas
avaliações
das
necessidades
rápidas
e
multissectoriais, com frequência colocam-se as seguintes
perguntas fechadas:
Pergunta categórica: As respostas são categorias
mutuamente excludentes, e cada entrevistado está
incluído exatamente numa das categorias disponíveis.
Ex.: Que idade tem o entrevistado (marcar só uma)?
<19
19–65
>65
Múltipla escolha: A pergunta fornece um número finito
de opções. Pode-se decidir limitar o número de opções
de resposta possíveis para facilitar a comparabilidade
entre os entrevistados e evitar ‘listas de compras’ .
Exemplo: Quais são as fontes de informação mais
importantes para as pessoas ali (marcar no máx. 3)?
Televisão
Jornal
Telefone móvel (chamadas ou SMS)
Líderes comunitários/religiosos
Líderes do governo local
Trabalhadores das ONGs
Rádio
Tabuletas
Internet
Boca a boca (amigos, família, vizinhos)
Outra, especificar ____________________
Pergunta de filtragem: Faz-se uma pergunta de filtragem
para garantir que o entrevistado será capaz de
responder à seguinte pergunta.

• É difícil determinar pela
resposta se a pergunta
foi bem entendida

•
As perguntas abertas só devem ser feitas quando
for realmente necessário. As perguntas abertas usam
mais recursos do que as perguntas fechadas, pois requer
mais tempo para responder à pergunta, tomar notas,
tratar e analisar os resultados. Isto gera geralmente
muita informação que é recolhida, mas não é analisada
devido às limitações temporais. Portanto, nas
emergências, as perguntas fechadas ou as
perguntas abertas com respostas pré-codificadas
devem ser a opção por defeito.

Exemplo: Existe um problema na sua comunidade
no que diz respeito aos alimentos AGORA?
Sim
Não [Passar para a pergunta X]
Se sim, qual é o principal problema (marcar só uma)?
Não há suficiente comida
Comida de baixa qualidade
Não há equipamentos de cozinha
Não há utensílios de cozinha
Não há combustível para cozinhar
Outra, especificar
______________________________
______
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Pergunta de classificação: Na pergunta, solicita-se para o
entrevistado classificar as diferentes opções por ordem
de importância ou preferência. Essas perguntas
proporcionam um insight útil sobre as prioridades tal
como são percebidas pela população avaliada.

Exemplo: Até que ponto há
disponíveis no mercado (rodear só
uma)?
Todos os
disponíveis

Exemplo: Quais são as 3 necessidades prioritárias neste
momento? (Indicar 1, 2, 3)
Abrigo
Prod. não alim.
Segurança alimentar
Sustentos
Água
Saneamento
Educação
Saúde
Proteção

Outra, especificar:

As equipas de campo podem ser formadas para agrupar
as respostas em categorias, por exemplo a categoria
“água” pode ser usada para qualquer resposta relativa à
água potável. Portanto, todas as respostas à pergunta
“qual é a sua principal prioridade?” ligadas à água potável
são incluídas juntas nessa categoria (“o poço tubular
quebrou”, “a fonte de água está contaminada”, “demora
muito tempo na recolha de água”, “a água tem mau
gosto”, etc.).
Escala de classificação graduada: Uma escala de
classificação graduada tem um número ou uma breve
descrição associados à cada categoria de resposta. O
entrevistado deve selecionar a categoria que descrever
melhor a situação, ou a sua sensação ou reação à
pergunta, por exemplo uma resposta que vá desde
concordo plenamente até discordo plenamente. Em geral, é
considerado que de cinco a nove categorias são
apropriadas. Contudo, isto dependerá do nível de
discriminação necessário entre as categorias.
Existem duas escalas de classificação graduada
comumente usadas, a escala Likert e a escala
diferencial.
As escalas Likert são usadas para avaliar a perceção
ou os sentimentos de uma pessoa. Pode ser oferecida
aos entrevistados uma escolha de entre cinco e nove
respostas pré-codificadas, sendo o ponto neutral nem
concordo nem discordo.
Exemplo: As pessoas podem manifestar
preocupações e reclamações ligadas ao
fornecimento de assistência (marcar só uma):
Concordo plenamente
Concordo
Neutro
Discordo
Discordo plenamente
As escalas diferenciais solicitam a avaliação de uma
declaração ou situação numa escala de dez pontos
com dois adjetivos bipolares em cada extremo. Aqui
um exemplo de uma pergunta de escala diferencial:

2

3

4

5

6

alimentos

Nen

7 8 910710
disponível
77 88

Elaboração de perguntas abertas
As perguntas abertas podem tomar várias formas
diferentes, desde perguntas a preencher (Quais são as
três principais necessidades humanitárias não satisfeitas
dos DIs que moram neste lugar?) até perguntas que
complementam uma lista de perguntas fechadas (Há
alguma outra coisa que quiser que seja sabida sobre a
forma como a enchente afetou à sua comunidade sobre a
qual ainda não perguntamos?).
Além disso, as perguntas abertas podem ser usadas
para clarificar, aprofundar ou amplificar a resposta
prévia (por que não pode aceder a uma unidade sanitária
se for necessário?)
Com frequência, os entrevistados fornecem respostas
breves a perguntas abertas. Se o objetivo da
avaliação for recolher grandes quantidades de
dados qualitativos, deve-se formar ao pessoal de
campo para induzir aos entrevistados a
aprofundar.
Perguntas abertas com respostas précodificadas: Para facilitar e acelerar o tratamento de
dados mantendo os benefícios das perguntas abertas,
podem ser introduzidas perguntas com respostas précodificadas. O pessoal de campo faz a pergunta como
se fosse uma pergunta aberta, mas o questionário
fornece opções pré-codificadas, que o entrevistador
emparelha com a resposta. Isto designa-se como
codificação de campo. As equipas de campo devem ser
bem formadas e ter experiência para poder selecionar
a opção de resposta correta.
Este tipo de pergunta é normalmente acompanhado
de uma grande advertência de ‘não ler as opções em
voz alta’. Porém, com frequência as equipas de campo
são tentadas a compartilhar algumas das opções a
modo de exemplo. Ao ler em voz alta várias, mas nem
todas as opções, existe o risco importante de os
entrevistados
escolherem
uma
das
opções
mencionadas sobre outras. Portanto, as perguntas
devem ser simples e não ambíguas. Se for
absolutamente necessário, respostas de exemplo
podem ser incluídas na pergunta para orientar o
entrevistado na direção correta.
Nas perguntas fechadas, a formulação e as opções de
resposta determinam a direção da resposta. Para as
perguntas abertas, o instrumento principal de recolha de
dados é o avaliador, e não o “questionário”.
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No entanto, sem as opções de resposta é mais difícil
para as equipas de campo entender e transmitir a
fundamentação de uma pergunta. Assim, a formação
deve garantir que as equipas de campo compreendam a
intenção da pergunta e os conceitos envolvidos.

Formulação das perguntas
Obter respostas precisas dos entrevistados depende
muito da capacidade do pesquisador de redigir uma
pergunta que os entrevistados possam entender,
responder e que limite o enviesamento do
entrevistador.

FAZER COM QUE AS PERGUNTAS SEJAM
COMPREENSÍVEIS
Simplificar: Para obter respostas válidas, tanto o
entrevistador quanto os entrevistados devem poder
entender as perguntas com facilidade. Tente que a
pergunta tenha menos do que 25 palavras e que a
linguagem seja tão simples quanto possível. Note-se
que o que se considera simples varia em cada língua
e, portanto, deve ser adaptado à língua do
questionário.

Elabore perguntas que sejam interpretadas da
mesma forma por todos os entrevistados: Há
muitos exemplos de interpretação errada do que
parecem palavras do dia a dia. Uma revisão das lições
aprendidas das avaliações na crise de Síria, por
exemplo, entendeu que as definições de agregado
familiar, órfão e matrimónio infantil tais como são
usadas nas comunidades sírias diferem das definições
usadas pelas organizações internacionais (SNAP
05/09/2013).
Os seguintes adjetivos têm significados diversificado e
podem ser entendidos de formas diferentes: claro,
numeroso, substancial, minoria, grande, significativo,
considerável e vários. Mesmo que não seja
sempre possível evitar essas palavras,
considere sempre se é possível escolher
alternativas. Adjetivos alternativos que geralmente
têm um entendimento mais comum são: muitos,
quase todos, praticamente todos, uma maioria, um
consenso, aproximadamente a metade, um pequeno
número, não muitos, quase nenhum, um par e uns
poucos (Bradburn, Sudman, Wansink, 2004)
Troque termos sem uma clara unidade de
medição por números ou percentagens:
Trocar
Por
Quanto tempo,
Quantas horas/dias/semanas/etc.
Há quanto tempo

Exemplo: Perguntas com negação dupla
NÃO: Não é certo que os grupos vulneráveis específicos
ainda não foram identificados?
SIM: Foram identificados os grupos vulneráveis específicos?

Use estilos de fonte, tais como negrito, itálico, etc. para
salientar palavras importantes, para que seja mais fácil
para o entrevistador e o entrevistado entenderem o
núcleo de uma pergunta.
Use declarações de transição claras: A ordem
das perguntas pode causar uma interpretação errada
quando o entrevistado não tiver certeza se os
parâmetros de uma pergunta se aplicam à posterior.
Por exemplo: se a pergunta ‘quanto gastou a familia
com o pagamento da renda(aluguer) de cass na semana
passada’ vai seguida diretamente por ‘Sente-se seguro
se na sua casa’, é provável que o entrevistado tente
responder à segunda em nome de todos os membros
do agregado familiar e não no seu próprio nome.

Com que
frequência,
Regularmente faz,
Costuma fazer

Quantas vezes nos últimos 7
dias/30 dias/etc.

Os prazos temporais também podem causar confusão.
‘Na semana passada’ vai querer dizer “desde o passado
domingo’ para alguns, e outros vão interpretá-lo como
“nos 7 últimos dias’; portanto, deve assegurar-se de que
o questionário seja específico.
Em lugar de
Pergunte
Na última semana ▶ Nos 7 últimos dias
No último mês
▶ Nos 30 últimos dias
No último ano
▶ Nos últimos 12 meses
ou no ano 2014
Assegure-se de que a formulação da pergunta
corresponde com as opções de resposta.
Considere o seguinte exemplo:
Exemplo:
NÃO: Que probabilidades há de comprar uma rede
mosquiteira nos próximos 30 dias? Extremamente
interessado, interessado, ligeiramente interessado, nada
interessado.
SIM: Que probabilidades há de comprar uma rede
mosquiteira nos próximos 30 dias? Muito improvável,
provável, muito provável.
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Faça uma pergunta de cada vez. Muitos
questionários, pergunta-se aos entrevistados duas
perguntas ao mesmo tempo. Isto não só confunde o
entrevistado, mas também é um desafio para os analistas,
pois terão de interpretar uma resposta a duas perguntas.

Exemplo:
NÃO: Qual é a situação das instalações de saneamento
e de abastecimento de água usadas neste lugar/distrito?
SIM:
Qual é a situação das principais instalações de
saneamento usadas neste lugar/distrito?
Qual é a situação do principal abastecimento de
água usado neste lugar/distrito?

Fique atento às palavras ‘e’ e ‘ou’, que podem indicar
que uma pergunta está a incluir vários conceitos.
Limite o número de perguntas difíceis, uma vez
que essas perguntas são geralmente considerados
difíceis:
• Perguntas abertas;

• Perguntas de rememoração (quanto mais tenham
que fazer memória os entrevistados, mais difícil será
para eles e, portanto, menos exata será a
informação).

• Perguntas

que solicitem aos
classificar elementos numa escala

entrevistados

• Uma pergunta que solicite uma explicação de uma
escolha particular, p. ex. “por que decidiu-se
estabelecer neste campo e não noutros campos da
região”?

• Perguntas sensíveis sobre sexualidade, consumo
de drogas, higiene pessoal, consumo de álcool,
violência, segurança, etc.

FAZER COM QUE AS PERGUNTAS POSSAM SER
RESPONDIDAS
Adaptar a pergunta à experiência do
entrevistado: Devem fazer-se aos entrevistados
perguntas que eles possam responder sinceramente.
Assim, os questionários devem ser adaptados à língua
preferida e ao vocabulário específico do entrevistado,
considerando o seu nível educativo e experiência.
A abreviatura ‘ONG’ ou termos como ‘mecanismo de
enfrentamento’, ‘vulnerabilidade’, ‘necessitados’ são
apropriados no monitoramento de trabalhadores
humanitários. Contudo, estes conceitos devem ser
claramente explicados quando forem incluídos num
questionário para os informantes chave ou os
agregados familiares. Uma avaliação com uma grande
quantidade de ‘não sabe’ ou sem resposta indica que
as perguntas são complexas demais e não estão longo.

Facilitar a rememoração da informação: Evitar
o uso de períodos de referência longos e vagos como
“o ano passado’ ou ‘antes da crise’. Ao invés disso,
use períodos temporais que sejam fáceis de relembrar
e vão ser interpretados de forma similar por todos os
entrevistados. Exemplos desses períodos temporais
são: ‘na mesma época do ano passado’, ‘durante a
estação das chuvas’. Use eventos específicos, tais
como feriados nacionais, férias escolares, eleições e o
calendário de colheitas para ajudar aos entrevistados
a relembrar o período.
A duração apropriada do prazo temporal depende do
assunto. Para os atos recorrentes, como comprar
produtos, ir caminhando à escola ou a buscar água,
limite o período de rememoração a uns poucos dias.
Exemplo:
NÃO: No mês passado, quantos dias comeu cereais, como
pão e arroz?
SIM: Durante os sete últimos dias, quantos dias comeu
cereais, como pão e arroz?
Só pergunte sobre percentagens se o denominador for claro.
Exemplo:
NÃO: Em média, que percentagem do seu tempo passa
buscando água?
SIM: Quantas horas por dia, em média, passa buscando
a água necessária para satisfazer as necessidades da
família?
Para poder responder à primeira pergunta, os
entrevistados devem saber o que se pretende dizer
por ‘o seu tempo’ (todas as horas nas quais os
membros da família estão acordados?) e calcular a
percentagem. Só uns poucos entrevistados poderão
fazer as duas coisas de forma precisa.
Contudo, há algumas situações nas quais perguntar
sobre percentagens é desejável. Por exemplo, é muito
mais fácil para os entrevistados proporcionar uma
estimação em percentagem do que um número
efetivo. Uma pergunta aos informantes chave como
‘Segundo as melhores estimativas, que percentagem da
população dessa vila precisa apoio alimentário como
consequência do terremoto?’ pode proporcionar
informação útil sobre a magnitude da crise na
sequência imediata.
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Usar uma base de dez ajuda aos entrevistados a
fazerem estimações de percentagens:
Exemplo: “Por cada dez crianças em idade escolar da
sua comunidade, quantas acha que estão indo à escola
atualmente?”
Funil, funil, funil: Examinar os possíveis
entrevistados para assegurar-se de que cada pergunta
pode ser aplicada a todas as pessoas expostas ao
questionário. Se não, use a lógica de ramificação para
evitar fazer perguntas que não possam ser
respondidas pelo entrevistado.
Exemplo:
NÃO: Como compara a sua colheita atual com a última
(aumentou significativamente, aumentou, igual, diminuiu,
diminuiu significativamente)
SIM: Tem colhido colheitas neste ano e na temporada
passada? Em caso negativo, pule a seguinte pergunta. Em
caso afirmativo: Como compara a sua colheita atual com
a última (aumentou significativamente, aumentou, igual,
diminuiu, diminuiu significativamente)
Incluir ‘Outros’ e ‘Não sabe’: O objetivo de usar
respostas definidas é organizar as respostas para que
possam ser analisadas; não é induzir os entrevistados.
Para capturar as respostas não previstas durante o
desenho do questionário, incluir a categoria ‘Outros,
especificar’. É particularmente importante que a
importância de registar essas respostas (não só
marcar o quadrado “outros”) seja salientada às
equipas de campo durante a formação.
Durante a fase de tratamento de dados, essas
respostas devem ser recodificadas para criar
categorias comuns e ver se emergem certos padrões.
Às vezes, inclusive após os testes de campo, haverá
respostas inesperadas que ocorram múltiplas vezes e
requeiram atenção.
De forma similar, incorporar uma opção ‘Não sabe’ é
crucial para garantir que os entrevistados ou as
equipas de campo não sejam forçados a fornecer uma
resposta. Inclusive os questionários mais apropriados
não vão poder obter respostas a todas as perguntas
de todos os entrevistados. Portanto, as avaliações que
não geram nenhuma resposta ‘Não sabe’ devem ser
examinadas com tanta atenção quanto aquelas com
um número significativo dessas respostas.
Modere as perguntas com expressões como
aproximadamente, sua melhor estimação, na melhor
maneira e m que possa lembrar para que sejam mais
fáceis de responder para os entrevistados.

Use categorias que tenham sentido. As opções
fornecidas nas perguntas fechadas requerem tanta
consideração quanto a própria pergunta. Na
elaboração das perguntas de múltipla escolha, deve-se
garantir que:
• A lista de opções inclui todas as possíveis respostas.

• As categorias da lista são mutuamente excludentes.
• As categorias numéricas são tão amplas e
detalhadas quanto seja necessário.

•
Garantir que todas as escalas:

• Forem adaptadas ao contexto local. Nas áreas com
uma elevada taxa de frequência no ensino
secundário, por exemplo a escala pode refletir o
sistema de classificação académico para facilitar a
compreensão.

• Incluírem categorias
diferentes
situações
excludentes.

que
e

claramente distingam
sejam
mutuamente

• Tiverem

um
comprimento
razoável – quanto mais breve,
geralmente melhor. Contudo, a
escala deve ter o comprimento
suficiente
para
distinguir
claramente
entre
diferentes
situações. Por exemplo, se todas
as respostas à pergunta estiverem
abrangidas no maior grau de uma
escala de três pontos, será
necessária uma escala mais
detalhada para gerar dados úteis.

• Estejam definidas e categorizadas
de forma apropriada para ajudar
aos entrevistados a distinguirem
entre diferentes níveis.
As escalas podem ser unipolares, presença ou ausência
de um atributo, ou bipolares, com dois atributos
opostos. Considere o uso de escalas bipolares para
captar a gama completa de respostas possíveis, a menos
que o que vá ser medido não tenha um oposto claro.
Exemplo:
O quão satisfeito/a ficou com a assistência alimentar
que recebeu?
NÃO: Escala unipolar de Nada satisfeito/a a Muito
satisfeito/a
SIM: Escapa bipolar de Muito insatisfeito/a a Muito
satisfeito/a

MINIMIZAR O ENVIESAMENTO
Evite as perguntas sugestivas e os termos
carregados: Para limitar o impacto do enviesamento
nas respostas, evite as perguntas que usem
formulação julgadora/carregada. As perguntas
sugestivas estão formuladas de uma forma que sugere
qual deve ser a
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resposta ou indica a opinião própria do pesquisador.
Os exemplos de palavras carregadas incluem
democrático, regime, oposição, livre, saudável, natural,
regular, moderno, etc.
As palavras e os termos são mais ou menos neutros
num contexto ou para um grupo de pessoas podem
estar muito carregados noutro contexto ou para outro
grupo. As perguntas sugestivas com frequência
emergem quando se formulam perguntas de sondagem
e seguimento.
Exemplo:
NÃO: Por que as suas crianças não frequentam a escola
com mais frequência?
SIM: Por que razões as crianças em idade escolar desta
família não podem frequentar a escola com regularidade?

As categorias propostas também podem ter um efeito
nas respostas. Com frequência os entrevistados adaptam
as suas respostas para ajustar a sua perceção da
frequência com a qual exercem a atividade a ‘o que é
normal’. No exemplo seguinte, as famílias podem ter
dúvidas de comunicar qualquer atividade realizada
menos do que dez vezes por semana:
Exemplo:
Quantas vezes por semana lava as suas mãos com sabão
E água (marcar só uma)?
<10 vezes
Não há utensílios de cozinha

Não há combustível para cozinhar Outra,
especificar De 10 a 25 vezes
>25 culturas,
vezes
Muitas
as perguntas relativas à higiene são
consideradas sensíveis. É provável que vários
entrevistados incrementem o número de vezes para se
adaptarem melhor às categorias ou à norma social
percebida.
Identificar e introduzir com cuidado as
perguntas sensíveis: Face a assuntos sensíveis,
alguns entrevistados adaptarão a sua resposta para
evitar vergonha ou repercussões de terceiros. Há
perguntas que são sem dúvida sensíveis. É improvável
que fazer uma pergunta sobre a frequência de
violência doméstica no lar ou de abuso infantil vá
gerar respostas sinceras. Contudo, pode haver
perguntas que possam não parecer sensíveis para o
pesquisador, mas que o entrevistado considere sim
sensíveis, e vice-versa. O facto de uma pergunta ser
sensível ou não pode ser identificado durante a fase
de teste, incluindo uma pergunta como ‘Acha que as
seguintes perguntas podem fazer com que as pessoas se
sintam incomodadas e respondam de forma falsa ou
exagerada?’.

Recolher informação sensível é uma das tarefas mais
desafiadoras nas avaliações humanitárias, mas existem
várias formas nas quais os assuntos sensíveis podem
ser integrados:
Disfarçar a pergunta. Incluir ‘tirar as crianças da
escola para trabalhar’ numa larga lista de possíveis
mecanismos de enfrentamento pode por exemplo
fornecer informação sobre a existência de trabalho
infantil.
Recolher dados ao nível agregado: Com frequência, as
perguntas sensíveis ligadas à proteção individual são
discutidas ao nível comunitário e não ao nível familiar, por
exemplo através de discussões com grupos comunitários.
O facto de fazer a um grupo comunitário a pergunta ‘tem
havido casos de violência ou abuso contra moças ou mulheres?’
é mais provável que capte informação sobre violência de
género do que uma pergunta similar realizada ao nível
familiar.
Assegurar a confidencialidade, salientar a importância da
exatidão e reduzir ou eliminar a função do entrevistador
(por exemplo, através de pesquisas web) são outras
estratégias para facilitar a recolha de dados sensíveis.
Muitas perguntas estão carregadas de prestígio e
algumas pessoas afirmarão ganharem, lavarem ou
comerem mais do que o fazem na realidade. Existem
várias formas de mitigar esse enviesamento:
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Formar as equipas de campo para afirmarem de
forma frequente que não existem respostas
incorretas e propiciarem solicitudes de
clarificação. A conveniência social também ocorre
quando os entrevistados relutam em admitir que não
entendem a pergunta ou não conhecem a resposta.
Iniciar as perguntas com formulações tais como ‘como
sabe...’, ‘muitos entrevistados têm afirmado que…’ aumenta
este risco, e estas formulações devem ser evitadas.
Seja inteligente com a formulação das perguntas:
Existem várias formas nas quais a pergunta pode ser
formulada para aumentar a taxa de resposta às
perguntas sensíveis ou reduzir as declarações incorretas:

• Formule a pergunta de uma forma que uma
resposta menos desejável também seja possível.
Ao invés de perguntar ‘acudiu à clínica para os
exames recomendados prévios ao parto?’, é menos
carregado perguntar ‘pôde acudir a uma clínica para
os exames prévios ao parto?’

• Estabelecer um comportamento indesejável como
admissível sugerindo que é normal: ‘Muitas pessoas
vendem a sua assistência alimentária se tiverem outras
despesas urgentes. Com que frequência você vendeu sua
assistência alimentária nos 6 últimos meses?’

• Assumir o comportamento e perguntar sobre a
frequência: Ao invés de perguntar ‘comprou açúcar com
a subvenção monetária que recebeu?’, pergunte ‘Quanto
dinheiro da subvenção monetária que recebeu usou para
comprar açúcar nos 14 últimos dias?’
Todas estas perguntas são sugestivas. Deve-se
equilibrar a necessidade de informação sobre
assuntos sensíveis com o impacto negativo de fazer
perguntas que sejam suscetíveis de gerar respostas
enviesadas.
Perguntar sobre comportamento indesejável recente é
mais ameaçador do que perguntar sobre o
comportamento passado. Portanto, pergunte primeiro
sobre um período largo (‘já fez…?’) antes de perguntar
sobre o comportamento atual (‘nos sete últimos dias…?’).
Em relação ao comportamento desejável, funciona em
sentido inverso. Ao fornecer um prazo temporal
recente, ou seja, ‘vacinou as suas crianças nos 30 últimos
dias?’’ em vez de ‘já vacinou as suas crianças?’, é mais
provável gerar os resultados desejados.
As seguintes páginas fornecem duas ferramentas e
uma lista de comprovação para apoiar os passos e
princípios mencionados aqui.
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Anexo A: Priorização das
perguntas nas emergências

Gráficos de priorização para as perguntas nas emergências
(UNHCR 2010)

Com frequência, a lista inicial de necessidades de
informação é geralmente uma lista de longa perguntas
difíceis, irrealistas e que não são necessariamente úteis
para uma tomada de decisões operacionais. É necessária
uma revisão técnica dessas perguntas para avaliar a sua
utilidade e capacidade de serem respondidas.
Há dois critérios essenciais na seleção de perguntas
para as avaliações:
• A importância operacional da informação

• O tempo e o esforço requeridos para obter a
informação
A seguinte seção descreve o processo para passar de
uma lista de desejos a um conjunto realista de
necessidades de informação. Indicam-se abaixo alguns
critérios úteis que podem ser usados para priorizar as
necessidades de informação.

4.

Adaptar as necessidades de informação: Pida
para os grupos reformularem as necessidades de
informação que não estiverem bem formuladas.
Devem-se descartar ou adaptar as necessidades de
informação que não estiverem em linha com a
unidade de análise acordada: quando uma avaliação
de nível comunitário tiver sido acordada, as
perguntas sobre a família devem ser descartadas,
adaptadas ou propostas para futuras avaliações.

5.

Confirmar a priorização: Num plenário, devese discutir e validar a posição de cada necessidade
de informação. Deve-se garantir que todos os
participantes sejam capazes de comentar a
classificação. Diferentes organizações ou sectores
usam a informação para diferentes finalidades e
uma pergunta que seja irrelevante para alguns
pode ser essencial para outros.

6.

Atualizar o plano de análise: Uma vez que um
novo conjunto de perguntas tem sido identificado
e acordado por todos, o plano de análise pode
ser atualizado.

Há seis passos para priorizar as necessidades de
informação:
1. Identificar as necessidades de informação:
Recolher e reunir todas as necessidades de
informação desenvolvidas nos passos um e dois na
elaboração de um questionário.
2.

3.

Acordar os critérios de priorização: Convocar
uma reunião com todas as partes interessadas.
Durante a discussão:

•

Discutir os critérios cruciais para determinar se
uma
informação
for
operacionalmente
importante e relevante. Deve-se garantir que
todos os participantes concordam com os
critérios finais.

•

Acordar o que faz com que uma necessidade
de informação seja difícil de abordar dentro
de um contexto específico. Isto inclui a
capacidade do entrevistador, a acessibilidade
a áreas geográficas relevantes, etc. Deve-se
garantir que todos os participantes concordam
com a lista final.

Comparar as necessidades de informação
com os critérios de priorização: Emparelhe
os participantes e distribua aleatoriamente as
perguntas/necessidades de informação recolhidas
no passo 1. Deve-se pedir a cada grupo que
coloque a necessidade de informação na seguinte
matriz de priorização, respeitando os critérios
acordados no passo 2. Pida para os grupos
justificarem por que as perguntas são
operacionalmente importantes e como serão
usadas para a tomada de decisões.

Lembrar:
• Os critérios decididos no passo 2 são
essenciais para a seleção da lista final de
perguntas.
• Todo o mundo deve concordar com a lista
final e a utilidade de uma certa pergunta.
• A lista é obtida só para a recolha de dados
de campo: se for identificado que a
informação pode ser obtida por outros
meios, como dados secundários, pode-se
discutir com o grupo se for possível manter
essas necessidades de informação.
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TEMPO/ESFORÇO DEDICADOS NA OBTENÇÃO DOS
DADOS

Exemplo de critérios de priorização
A lista de critérios abaixo basea-se nos cinco
workshops diferentes da UNHCR/MIRA e é
particularmente relevante para a priorização das
necessidades de informação nas avaliações rápidas
multissectoriais imediatamente após uma crise ou na
escalada de uma crise.
IMPORTÂNCIA OPERACIONAL DA INFORMAÇÃO

Os seguintes factores têm um impacto no tempo e
esforço necessários para gerar a informação requerida:
Volume e acessibilidade da informação

• Existência de uma fonte de dados: se não houver uma
fonte que proporcione informação fiável e exata, não
perca tempo na procura.

• Vontade dos entrevistados de fornecer a informação,

Os seguintes critérios ajudam a definir se a pergunta é
relevante ou apropriada para o tipo de exercício:

em particular no tocante à informação percebida
como sensível.

• O método mais apropriado de recolha de dados para
Relevância e adequação para as atividades
planeadas e na fase atual da emergência

• A informação é relevante para os objetivos
acordados e
necessidades.

definidos

da

avaliação

de

• A informação permite a comparação e priorização
entre grupos afetados, setores e áreas.

• A informação ajuda a entender o impacto da crise e
a identificação dos riscos previsíveis.

• A informação é necessária para definir intervenções
direcionadas e priorizar os primeiros grupos de
beneficiários.

• A informação é relevante para a angariação de
fundos, a advocacia e a alocação de recursos.

a informação requerida e o prazo temporal
disponível para analisá-la. As discussões com grupos
comunitários são mais difíceis de interpretar e levam
mais tempo de análise e recolha, em comparação
com as entrevistas com informantes chave ou a
observação direta.

• Unidade de análise: os dados sobre agregados
familiais geram mais dados do que as entrevistas a
agregados familiares.

• Acessibilidade à área (segurança, logística).
“Vida útil” dos dados

• O quão dinâmico são o contexto, a velocidade, a
taxa, a direção e o âmbito de mudança?

• Fluidez do assunto medido.

Relevância para usuários finais múltiplos

• A informação é relevante para mais de um sector.
• A informação não está disponível por outros meios.
• A informação refere-se a setores onde atualmente
não há capacidade para avaliar ou responder.
Representatividade da população afetada

• A informação gerada refere-se a uma proporção
considerável da população (a medição de condições
que afetam só uma pequena minoria da população é
mais apropriada numa fase posterior da crise).

• A informação reflete a diversidade do impacto e
das necessidades da população afetada (por
exemplo, género, idade, minorias, grupos,
diferentes lugares, etc.).

• A informação permite à população afetada dar voz

Coordenação das partes interessadas

• O

grau no qual as partes interessadas
compreenderem e concordarem sobre os
fundamentos e objetivos por trás da avaliação.

• O

grau no qual as partes interessadas
compreenderem que uma avaliação coordenada
não é a adição de todos os formulários de
avaliação rápida de cada cluster.

Validade e qualidade dos dados

• As qualificações e a experiência das equipas de
avaliação disponíveis.

• O grau no qual o instrumento de recolha de dados
tiver uma estrutura clara e cronológica e for testado
antes da avaliação coordenada:

às suas preocupações, por exemplo ao permitir
aos entrevistadores identificarem e/o priorizarem
as necessidades.
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Dados contextuais
Nome do informante
Data do inquérito
Local do inquérito
Nome/código entrevistador

Acesso humanitário à população afetada
Restrições de movimento
deslocamento para as agências de
assistência, pessoal ou mercadorias
Interferência na implementação
de atividades humanitárias por
grupos ou pessoas poderosos
Violência contra pessoal, bens ou
infraest. das agências de assistência
Acesso
dos beneficiários
assistência
relief
agencies’
personnel,à facilities
and assets do acesso da população
Restrições
afetada aos serviços e à assistência
Negação
da
existência
de
necessidades humanitárias ou do
direito à assistência humanitária

Acesso impossível

Impacto muito elevado

Impacto elevado

Impacto moderado

Impacto reduzido

Impacto muito baixo

Este formulário pode ser adaptado e usado para obter o
feedback das equipas de avaliação que têm recolhido dados
numa avaliação multissectorial. Deve-se usar um formulário
separado para cada local visitado, e deve ser preenchido o mais
cedo possível após a recolha de dados.

Acesso humanitário: Qual é o
impacto de cada um dos seguintes
parâmetros
sobre
o
acesso
humanitário na área afetada?

Não aplicável

Anexo B. Formulário de informação

1 2
3 4
5 6
Sector (p. ex. saúde)
Nível de confiança
Nº. em situação Nº. de pessoas que
Nº. de pessoas que requerem
assistência imediata
normal situation requerem assistência
assistance
0
1
2
3
4
5
6
7

Codificar factor subjacente ⇩
Os 3 problemas
prioritários e
fatores
subjacentes

1.º
2.º
3.º

Os 3 principais 1.º
mecanismos de
enfrentamento 2.º
da população
3.º
Os 3 grupos mais 1.º
afetados em risco e
que mais precisam 2.º
de assist.
3.º

As 3
intervenções
prioritárias
requeridas

1.º
2.º
3.º

Segurança e restrições físicas

Dados do lugar da realização da avaliação
Divisão administrativa
Distrito/Município
Subdistrito
Vila/ local
p. ex., rural, urbano, acampamento ou não, etc.
Tipo de assentamento
Só se a avaliação for ao nível de grupo
Tipo de grupo avaliado
Se for possível
Coordenadas de GPS
Data de recolha de dados

Insegurança/hostilidades em curso
que afetam à assist. humanitária
Obstáculos ligados ao terreno, clima,
assistance
falta de infraestrutura
Presença de minas e explosivos

Disponibilidade de necessidades e serviços básicos

1 2 3 4 5 6
Multisector (masc./fem.)
Nível de confiança
Nº. em situação
Nº. de pessoas que
Nº. de pessoas que requerem
requerem assistência
assistência imediata
normal
assistance
situation
0
1
2
3
4
5
6
7

Os 3 principais
sectores que
requerem assist.
prioritária
assistance
Os 3 grupos mais
afetados em risco
e que mais
precisam de assist.

1.º
2.º
3.º
1.º
2.º
3.º

Os 3 grupos mais 1.º
vulneráveis em
risco e que mais 2.º
precisam de assist. 3.º
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Anexo C: Metadados e
perguntas de classificação
Incluir a seguinte informação para captar as
características do local e da comunidade. A
informação em negrito deve ser incluída em todos
os questionários, mesmo que sejam usados
formulários múltiplos para cada local.

•
•

•
•

Data da entrevista
ID do entrevistador: a primeira parte deste ID
deve ser o ID da avaliação, seguido pelo ID do
entrevistador
Número do questionário
Lugar de assentamento/local (usar códigos
postais)

•
•
•
•
•
•
•

Admin nível 1
Admin nível 2
Admin nível 3
Nome do local (cidade, vila ou acampamento)
Coordenadas do local

Número, nome e sexo dos informantes chave
Nome

Dados de Função
contacto
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