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INQUÉRITO SOBRE DISPOSIÇÃO E
CAPACIDADE NO PAGAMENTO DOS
SERVIÇOS SOCIAIS BÁSICOS (Saúde,
Educação e Água) IDCP

LER: Nós somos do INE e gostaríamos que nos fornecessem algumas informações que ajudariam a melhorar alguns
serviços sociais como o da saúde, o da educação e o da água. Esta informação será confidencial e o nome do chefe da
família vai manter-se anónimo. O questionário não se trata de um teste e agradecemos que responda com toda
honestidade. O questionário levará aproximadamente uma hora do seu tempo e a sua participação é voluntária.

FICHA DE COBERTURA
Província:

Município:

Comuna:

Número de aglomerado:

Número da família:

No de identificação da ficha:

Nome do Chefe:

Sexo de Chefe: Masculino 1 Feminino 2
(Primeiro)

(Apelido)

Número de pessoas para cada módulo: (No. alvo após Módulo de listagem; No. colectado após o questionário terminado)

Categoria das Pessoas

Módulo

Todos os membros do agregado

Listagem dos membros

Chefe do Agregado

Informação sobre o
Agregado e Água

Indivíduos de 5 a 23 anos

Educação

Indivíduos que ficaram doentes nas
últimas 2 semanas

Saúde

No. alvo

No. colectado

Visitas do Entrevistador
Visita 1

Visita 2

No. de identificação do
entrevistador:
Data:
Hora:
Resultado:
Próxima Visita: Data:
Hora:
Códigos para o resultado das visitas:
1. Entrevista completa
2. Entrevista incompleta
3. Ausente
4. Recusado

5. Desocupado/destruído
6. Família não encontrada
7. Outro (especifique) ___ ______________.

Inspeccionado por:
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MÓDULO A: LISTAGEM DOS MEMBROS DO AGREGADO
Esta informação deve ser pedida a todos os membros do Agregado, presentes e ausentes, começando pelo
chefe ou pela pessoa que o representa. A informação sobre aqueles ausentes deve ser fornecida pelo chefe ou
seu representante.
Aglomerado n.º
Família nº.
Informação
Pessoa:
Número de coluna

01

02

03

04

05

06

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

__/__/__

1. Primeiro nome:
2. Sexo:
Masc.= 1 Fem.= 2
3. Data de nascimento: dd/mm/aa
(Não sabe = /99/)
4. Idade em anos:
Calcule e verifique.
5. Ficou doente ou aleijou-se nas
últimas 2 semanas
Sim=1 Não=0 Não Sabe=99
6. Qual a língua falada em casa
Português=1 Kikongo=2 Umbundo=3 Kimbundo=4 Fiote=5 Ganguela=6
Outros=9
Se Outro especifique________________

Cuanhame=7 Chokwe=8

7. Qual é a última classe
frequentada?
Escreva a classe entre 1-12; Iniciação=77 Nenhuma=0 Superior=13
Módulos a preencher por este indivíduo. Indique com Sim=1, Não=0. Faça a soma de cada linha e escreva
o resultado na coluna de Total. Transcreva esta informação para a coluna ‘N° Alvo’ na página 1.
8. Indivíduos, 5-23 anos (Mod. de
Educação)
9. Indivíduos doentes nas últimas
2 semanas (Mod. de Saúde)
Atenção:
Ao registar o agregado familiar, deve assegurar-se de que foram registados todos os membros: crianças
incluindo os bébés, mulheres e pessoas temporariamente ausentes (menos de 3 meses).
Caso na família encontre mais do que seis pessoas, deverá juntar outro formulário deste módulo e indique
aqui:
Número de formulários adicionados: ______ .
Em cada módulo deverá registar no início da folha, o número e o nome correspondente de cada pessoa
alvo deste módulo.
Todas as famílias deverão preencher o módulo de saúde. Aquelas com pessoas doentes devem começar
pela pergunta 1, enquanto as restantes deverão começar pela pergunta 12
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MÓDULO B: INFORMAÇÃO SOBRE O AGREGADO E ÁGUA
Aglomerado n.º

Família n.º

As perguntas deste módulo devem ser feitas uma vez em cada agregado familiar visitado, de preferência ao
chefe do agregado ou ao adulto que o representa.
1.Tipo de habitação:
Vivenda=1 Casa Convencional=2 Casa Tradicional=3 Apartamento=4 Anexo=5 Outro=6
Se Outro, especifique __________________
2. A casa onde vive é:
Sua propriedade=1 Alugada ao estado=2 Alugada à privados=3 De algum familiar=4 Outro=5
Se Outro, especifique __________________
3. Quantas divisões tem a casa onde vive
4. A sua família tem :
Sim=1 Não=0
A. Rádio

E. Fogão à gás

B. Televisor

F. Electricidade em casa

C. Carro/Motorizada pessoal

G. Bicicleta ?

D. Geleira

5. Despesas do agregado:
Registe o montante em Milhares de Kzr. Se não haver gastos em alguma das categorias abaixo, não deixe
em branco. Indique com ‘0’.
5.1. Nas últimas 2 semanas, quanto é que a sua família gastou em :
Fonte
(Compra=1, Autoprodução=2)

Custo
(em
Milhares de
Kzr)

Quantida
de
consumid
a

Unidade de medida
(Kg.=1, Lata=2,
Litros=3 Outros=4)

Se Auto-produção
(Especifique os
produtos)

A. Cereais, farinhas, fubas,
massas e pão

________________
________________
________________
________________

B. Tubérculos (batata doce,
rena, mandioca, etc.)

_______________
________________
________________
________________

C. Grãos, feijão, ginguba, etc.

________________
________________
________________
________________

D. Óleos e gorduras

________________
________________
________________
________________

E. Frutas e vegetais

________________
________________
________________
________________

F. Peixe, carnes e ovos

________________
________________
________________
________________

G. Açucares e doces

________________
________________
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________________
________________
H. Refeições fora do agregado
I. Bebidas e tabacos

________________
________________
________________

J. Outras comidas e bebidas

________________
________________
________________
________________

L. Produtos de higiene pessoal
(sabonetes, detergentes, etc.)
K. Recreação

5.2. No último mês, quanto é que a sua família gastou em :
Custo (em Milhares de Kzr)
A. Renda de casa
B. Electricidade e outros combustíveis para cozinha e/ou gerador
C. Telefone
D. Reparações, melhoria e manutenção da casa
E. Transportes

5.3. Nos últimos 3 meses, quanto é que a sua família gastou em :
Custo (em Milhares de Kzr)
A. Roupas e calçado
B. Mobiliário para casa
C. Bens duradouros
D. Contribuições para casamentos e/ou óbitos
E. Transferências e empréstimos

6. Quais as principais fontes de água utilizadas pela sua família
Pode registar mais do que uma resposta, enumerando cada resposta em ordem de importância começando
por ‘1’
A. Torneira na residência ligada a rede

H. Cacimba desprotegida

B. Torneira do prédio/vizinho

I. Nascente desprotegida

C. Chafariz público

J. Água da chuva / chimpacas

D. Furo com bomba

K. Charco, rio ou riacho

E. Cacimba protegida

L. Camião de água

F. Tanque do vizinho

M. Outros (especifique)___________

G. Nascente protegida

7. Durante a última semana, [a fonte principal] abasteceu de água todos os dias, a maior parte dos
dias, um ou dois dias, ou nenhum dia
Todos os dias=1

A maior parte dos dias=2

Um ou dois dias=3

Nenhum dia=4 Não sabe=99

8. Que distância separa a fonte principal de abastecimento de água da sua residência 
Torneira na residência =1

Menos de 100 metros =2

100m a 500m =3

500m a 1km =4

Mais de 1 Km =5 Não Sabe=99
Se 2,3,4 ou 5 Passe para a Pergunta n 10
______________mil Kzr

9. Quanto é que pagou no último mês
Registe o montante em Milhares de Kzr.
Passe para a Pergunta n 12
10. Quanto é que pagou no último mês, por:
A. 1 tambor de 200 litros

______________mil Kzr

B. 1 balde de 20 litros

______________mil Kzr
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C. Outro (Especifique)_____________________

11. Na última semana quanto é que gastou em água para todo o seu agregado
(incluir os custos do transporte utilizado para cartar água)

______________mil Kzr

______________mil Kzr

12. No último ano este agregado contribuiu para a construção ou a melhoria da sua fonte principal
de água
Sim=1

Não=0

Se Sim assinale todos os tipos de contribuições feitas
A. Dinheiro

______________mil Kzr

B. Trabalho

______________Horas

C. Espécie (estimativa do valor)

______________mil Kzr

D. Outro (Especifique)____________________

Se esta família vive numa área urbana ou suburbana passe para a Pergunta n.° 15.
Só para as famílias em áreas rurais com acesso a um chafariz público ou a um furo com bomba:
Se cada família com acesso a um chafariz público ou a um furo com bomba, pagasse uma certa quantia de
dinheiro mensalmente que permitisse manter esta fonte em funcionamento regular e com garantia de que
este dinheiro seria efectivamente aplicado para este fim;
13. Você pagaria, para este fim, Kzr 500 mil por mês
Sim=1 Não=0 Não Sabe=99
Passe para a Pergunta n.° 15.
Só para as famílias em áreas rurais sem acesso a um chafariz público ou furo com bomba:
Se cada família nesta aldeia/bairro pagasse uma certa quantia de dinheiro mensalmente que permitisse a
construção e efectivo funcionamento desta fonte e com garantia de que este dinheiro seria efectivamente
aplicado para este fim ;
14. Você pagaria, para este fim, Kzr 500 mil por mês
Sim=1 Não=0 Não Sabe=99
15. Na sua opinião quem deve ter responsabilidade pelo abastecimento de água nesta área 
Governo=1 Própria comunidade=2 ONG’s/Organizações Internacionais=3 Igrejas=4
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MÓDULO C: EDUCAÇÃO
Para indivíduos de 5-18 anos, as perguntas deste módulo deverão ser respondidas pelos de preferência
pela mãe/encarregado de educação na presença destes. Os indivíduos com 18-23 anos deverão responder
pessoalmente na presença da mãe/encarregado.
Aglomerado n.º

Informação

Família nº.

N Col: __
Nome:

N Col: __
Nome:

N Col: __
Nome:

N Col: __
Nome:

N Col: __
Nome:

Idade:___

Idade:___

Idade:___

Idade:___

Idade:___

1. Este indivíduo alguma vez esteve na
escola?
Sim=1 Não = 0 Não sabe = 99
Se Não Passe para a Pergunta n 18
2. Está matriculado na escola este ano?
Sim=1 Não=0 Não sabe=99
Se Não ou Não sabe Passe para a Pergunta n 18
3. Em que classe está matriculado?
Escreva a classe 1-12; Iniciação=77 Superior=13 Não sabe=99
Só para maiores de 14 anos de idade
4. Está no ensino de adultos
Sim=1 Não=0 Não Sabe=99
5. Despesas com a Educação:
Registe o montante em milhares de KZR. Se não haver gastos em alguma das categorias abaixo, indique
com ‘0’.
5. 1. No último ano, quanto é que gastou com [nome do indivíduo] em:
Custo (em Milhares de Kzr)
A. Constituição do processo de inscrição
B. Matrícula e /ou “gasosa” (não incluir o
processo de inscrição)
C. Uniforme escolar

5.2 No semestre passado, quanto é que gastou com [nome do indivíduo] em:
Custo (em Milhares de Kzr)
A. Material escolar
B. Propinas e outros pagamentos directos
(incluindo contribuições as comissões de
pais e “gasosas”)
C. Alojamento no internato da escola ou num
local mais próximo

5.3. Na última semana, quanto é que gastou com [nome do indivíduo] em:
Custo (em Milhares de Kzr)
A. Lanches e merendas para a escola
B. Transporte para a escola

6. Quanto tempo [em minutos] leva para
chegar a escola
7. No semestre passado o [nome do
indivíduo] contribuiu com trabalho na
escola ou na casa/lavra do professor
Sim=1 Não=0 Não Sabe=99
Se Não ou Não Sabe Passe para a Pergunta n 9
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Informação

N Col: __
Nome:

N Col: __
Nome:

N Col: __
Nome:

N Col: __
Nome:

N Col: __
Nome:

Idade:___

Idade:___

Idade:___

Idade:___

Idade:___

8. Quantas horas por semana
Registe o número de horas
9. A escola onde estuda este indivíduo é:
do Governo, Privada ou da Igreja
Governo =1 Privada=2 Igreja=3 ONG=4 Outro=5 Não sabe=99
Se Outro Especifique qual:_____________________

Se 2, 3, 4 ou 5 Passe para a Pergunta n 14
10. No último ano, esta escola recebeu
algum apoio duma organização não
governamental (ONG) ou Privada
Sim=1 Não=0 Não Sabe=99
11. Quais os principais problemas nesta escola
Indique os problemas identificados para cada indivíduo, em ordem de prioridade começando por ‘1’
A. Falta de mobiliário/carteiras
B. Falta de material escolar
C. Falta de manutenção da escola
D. Falta de água/luz
E. Falta de professores
F. Falta de vagas
G. É muito cara
H. Fica distante/muito longe
I. Greves e professores faltosos
J. Corrupção
K. O ensino é de baixa qualidade
L. Outros (Especifique)
__________

__________

__________

__________

__________

M. Não Sabe

12. Preferia estar numa escola privada ou
Não Governamental
Sim=1 Não=0 Não Sabe=99
Se Não ou Não sabe Passe para a Pergunta n 16
13. Porquê não está neste tipo de escola
Indique as razões identificadas para cada indivíduo, em ordem de prioridade começando por ‘1’
A. Custa muito caro
B. Não há vagas
C. Não existe
D. Outros (Especifique)
__________

__________

__________

__________

__________

Passe para a Pergunta n° 16
Só para aqueles que não estão numa escola do governo (ver Pergunta n.° 9)
14. Esta escola distribui algum certificado
reconhecido pelo Governo
Sim=1 Não=0 Não Sabe=99
15. Quais os principais problemas nesta escola
Indique os problemas identificados para cada indivíduo, em ordem de prioridade começando por ‘1’

7

Informação

N Col: __
Nome:

N Col: __
Nome:

N Col: __
Nome:

N Col: __
Nome:

N Col: __
Nome:

Idade:___

Idade:___

Idade:___

Idade:___

Idade:___

__________

__________

__________

__________

__________

A. Falta de mobiliário/carteiras
B. Falta de material escolar
C. Falta de manutenção da escola
D. Falta de água/luz
E. Falta de professores
F. Falta de vagas
G. É muito cara
H. Fica distante/muito longe
I. Greves e professores faltosos
J. Corrupção
K. O ensino é de baixa qualidade
L. Outros (Especifique)
M. Não Sabe

16. Frequenta algum tipo de
“explicações”
Sim=1 Não=0 Não Sabe=99

Se Não ou Não Sabe Passe para a Pergunta n 21
17. Quanto é que paga por mês pelas
“explicações”
Registe o custo em Milhares de Kzr
Passe para a Pergunta n 21
Só para os indivíduos que nunca estiveram na escola, ou que não estão matriculados este ano; indique as
razões principais em ordem de prioridade começando com ‘1'.
18. Porque não está na escola?
A. A escola não abriu
B. A escola fica distante / longe
C. Não há vaga
D. Não há professores
E. Por motivos de doença
F. Porque não tem dinheiro/fica muito
caro
G. Porque a escola / professor pede dinheiro
H. Precisa de trabalhar em casa ou fora de
casa
I. A educação não é importante
J. Por falta de documentos
K. Não tem idade
L. Outros (Especifique)
__________

__________

M. Não Sabe

19. Frequenta algum tipo de
“explicações”
Sim=1 Não=0 Não Sabe=99
20. Quanto é que paga por mês, pelas
“explicações”
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__________

__________

__________

Informação

N Col: __
Nome:

N Col: __
Nome:

N Col: __
Nome:

N Col: __
Nome:

N Col: __
Nome:

Idade:___

Idade:___

Idade:___

Idade:___

Idade:___

Registe o custo em Milhares de Kzr
21. No último ano, este agregado familiar contribuiu para a construção ou melhoria duma escola no
bairro
Sim=1 Não=0 Não Sabe=99
Se Sim, assinale todos os tipos de contribuições feitas:
A. Dinheiro

______________mil Kzr

B. Trabalho

______________Horas

C. Espécie (Estimativa do valor)

______________mil Kzr

D. Outros (Especifique)________________________

______________mil Kzr

Se cada agregado familiar com um membro seu a estudar pagasse à escola uma certa quantia
mensalmente, resultando numa melhoria desta escola nos seguintes aspectos:
 Carteiras boas e suficientes para todos os alunos;
 Mais asseio e limpeza na escola;
 Mais dedicação por parte dos professores e um ano lectivo sem interrupções por causa de greves.
22. Você pagaria Kzr 500 mil por cada aluno por mês para que estas melhorias podessem ser
realizadas, no caso de uma escola do I ou do II nível 
Sim=1 Não=0 Não Sabe=99
23. Você pagaria Kzr um milhão por cada aluno por mês para que estas melhorias podessem ser
realizadas, no caso de uma escola do III nível ou do nível médio / Puniv 
Sim=1 Não=0 Não Sabe=99
Só para as áreas onde não exista uma escola do 1 nível:
Se cada agregado familiar com um membro seu em idade escolar pagasse uma certa quantia mensalmente
que permitisse a construção e o pleno funcionamento de uma escola do 1 nível;
24. Você pagaria Kzr 500 mil por cada aluno por mês para que estas melhorias podessem ser
realizadas 
Sim=1 Não=0 Não Sabe=99
25. Na sua opinião quem deve ter responsabilidade pela educação nesta área 
Governo local=1 Própria comunidade=2 ONG’s / Organizações Internacionais=3 Igrejas=4
Caso, na família encontre mais do que cinco pessoas, deverá juntar outro formulário deste módulo e indique
aqui:
Número de formulários adicionais juntados:_________
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MÓDULO D: SAÚDE
Informação Pedida à Todas as Pessoas que ficaram doentes nas últimas 2 semanas. Estas perguntas devem
ser respondidas pelo chefe de família e a mãe, quando o doente for uma criança. No caso deste ser um
adulto, o próprio doente deverá responder as perguntas.
Aglomerado n.º

Informação

No C _____
Nome:
________

No C _____
Nome:
________

Família n.º

No C _____
Nome:
________

No C _____
Nome:
________

__________

__________

1. Nas últimas 2 semanas, ficou doente com quê
Sim=1 Não=0
Registe todas as doenças ou ferimentos identificadas por cada indivíduo.
A. Malária/Paludismo/Febres
B. Diarreias
C. Infecções respiratórias
D. Ferimentos
E. Outras (Especifique)
__________

__________

2. Fez alguma consulta por causa da
doença/ferimento
Sim=1 Não=0 Não Sabe=99
Se Não Passa para a pergunta n 7
3. Onde foi consultado
Leia cada categoria.
Registe todos os lugares/elementos consultados por cada indivíduo, assinalando com ‘1’ no quadrado
respectivo.
A. Posto de saúde do Governo
B. Centro de Saúde do Governo
C. Hospital do Governo
D. Clínica privada
E. Enfermeira particular
F. Curandeiro/terapeuta tradicional
G. Adivinho
H. Vizinho
I. Outros (especifique)_________________________

4. Quais os principais problemas identificados na fonte utilizada para a consulta
Para aqueles que identificaram ter utilizado mais de uma fonte para consulta, verifique a principal como
sendo aquela identificada como a primeira prioridade.
A. Fica muito distante de casa
B. Fica muito cheio/tem muita bicha.
C. Horário incompatível com as necessidades.
D. Não tem pessoal suficiente
E. Faltam medicamentos no centro/posto de saúde
F. Falta de asseio/higiene
G. O pessoal de saúde não tem capacidade
H. É muito caro
I. Outros (especifique)
__________

5. Quanto tempo levou :
A. de casa para o local utilizado para a consulta
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__________

__________

__________

Informação

No C _____
Nome:
________

No C _____
Nome:
________

No C _____
Nome:
________

No C _____
Nome:
________

B. para ser atendido no local de consulta

Registe o tempo para cada indivíduo, em minutos.
Aqui aqueles que responderam alternativas A, B, C e D na pergunta n.° 3 devem saltar para a pergunta
n.° 8.
Só para aqueles que não responderam alternativas A, B, C e D da pergunta n.º 3.
6. Porquê não fez consulta num posto/centro de saúde, clínica ou Hospital 
A. O posto/centro de saúde mais próximo fica longe
B. O posto/centro de saúde fica muito cheio/muitas
bichas.
C. Inconveniências de horário/o posto (ou centro) de
saúde estava fechado
D. O posto/centro de saúde não tem pessoal suficiente
E. Faltam medicamentos no centro/posto de saúde
F. Não há asseio no centro/ posto de saúde
G. O pessoal de saúde não tem capacidade
H. Não foi necessário/assim foi melhor
I. Não tinha dinheiro/ fica muito caro
J. A doença precisava de um tratamento tradicional
K. Outros (especifique)
__________

__________

__________

__________

Passe para a Pergunta n.° 8.
7. Porquê não fez consulta
Indique as razões identificadas para cada indivíduo, em ordem de prioridade começando por ‘1’
A. Fica longe
B. Fica muito cheio/muitas bichas.
C. Inconveniências de horário/estava fechado
D. Não há pessoal suficiente
E. Faltam/não há medicamentos
F. Não há asseio/higiene
G. O pessoal de saúde não tem capacidade
H. Não foi necessário/assim foi melhor
I. Não tinha dinheiro/ fica muito caro
J. Outros (especifique)
__________

__________

__________

__________

8. Fez alguma medicação/curativo 
Sim=1 Não=0 Não sabe=99
Se Não ou Não Sabe passe para a Pergunta n 10
9. Onde obteve esta medicação/curativo
Registe todos os lugares/fontes utilizadas por cada indivíduo, assinalando com ‘1’ no quadrado respectivo.
A. Posto de saúde do Governo
B. Centro de Saúde do Governo
C. Hospital do Governo
D. Clínica privada
E. Enfermeira particular
F. Curandeiro/terapeuta tradicional
G. Adivinho
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Informação

No C _____
Nome:
________

No C _____
Nome:
________

No C _____
Nome:
________

No C _____
Nome:
________

__________

__________

__________

__________

H. Vizinho
I. Praça/mercado
J. Farmácia
K. Outros (especifique)

10. Despesas com a saúde:
Registe o montante gasto em milhares de Kzr. Se não haver gastos em alguma das categorias abaixo,
indique com ‘0’, no quadrado respectivo.
Se o pagamento for em espécie ou em Dólares Americanos, registe o valor em Milhares de Kzr.
10.1 Com esta doença, quanto é que gastou, nas últimas 2 semanas, em:
A. Inscrição para consulta
B. Consulta (incluir “gasosa”)
C. Meios de diagnóstico (ex.: raios-x, análises, etc.)
D. Medicamentos
E. Curativos
F. Ervas/Raízes/Chás
G. Internamentos e custos associados
H. Transporte
I. Outros (especifique)
__________

__________

__________

__________

11. Qual foi a fonte do dinheiro utilizado para suportar estes gastos
Pode registar mais do que uma resposta, enumerando cada resposta em ordem de importância começando
por ‘1’
Atenção: Não leia as categorias.
A. Rendimentos/ Receitas normais
B. Ajuda de familiares
C. Empréstimo
D. Venda de bens da casa
E. Venda de bens de produção
F. Hipoteca de bens
I. Outros (especifique)
__________

__________

__________

__________

Atenção: Completar todos os indivíduos doentes antes de passar para a próxima pergunta.
A partir daqui, todas as famílias (com ou sem doentes nas últimas 2 semanas ) devem responder.
12. Nas últimas 2 semanas esta família teve outros gastos em saúde
Custo (em Milhares de Kzr)
A. Assistência ao Parto
B. Consultas pré-natais
C. Vacinação
D. Consultas de rotina para crianças
E. Outros (especifique)_________________________________

13. Nos últimos 6 meses, esta família teve algum problema de saúde que para resolve-lo necessitou recorrer a
qualquer uma das seguintes soluções para conseguir dinheiro
Sim=1 Não=0
Pode registar mais do que uma resposta, enumerando cada resposta de acordo aos códigos acima.
A. Ajuda familiar

E. Hipoteca de bens
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No C _____
Nome:
________

No C _____
Nome:
________

No C _____
Nome:
________

B. Empréstimo

F. Redução do número de refeições/dia

C. Venda de algum bem de casa

G. Apelar pelo pagamento faseado

D. Venda de algum bem de produção

H. Outros (especifique)_______________

No C _____
Nome:
________

14. No último ano, esta família contribuiu para a construção ou melhoria dum posto/centro de
saúde no bairro
Sim=1 Não=0
Se Sim, assinale todos os tipos de contribuições feitas:
A. Dinheiro

______________mil Kzr

B. Trabalho

______________Horas

C. Espécie

______________mil Kzr

Se cada família com um membro seu doente com malária/paludismo/febres, diarreias ou infecções
respiratórias, pagasse uma quantia pela consulta, incluindo-se nesta as análises e uma medicação
adequada e com garantias de que este dinheiro seria utilizado apenas para este fim,
15. Você pagaria Kzr um milhão por cada membro da sua família doente com malária / paludismo /
febres 
Sim=1 Não=0 Não Sabe=99
16. Você pagaria Kzr um milhão por cada membro da sua família doente com diarreia 
Sim=1 Não=0 Não Sabe=99
17. Você pagaria Kzr um milhão por cada membro da sua família doente com uma infecção
respiratória 
Sim=1 Não=0 Não Sabe=99
18. Na sua opinião quem deve ter responsabilidade pela saúde nesta área 
Governo local=1 Própria comunidade=2 ONG’s / Organizações Internacionais=3 Igreja=4
Caso na família encontre mais do que quatro pessoas, deverá juntar outro formulário deste módulo e
indique aqui:
Número de formulários adicionais juntados:_________
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