1.2 Descrição da Metodologia de Amostragem
O plano de amostragem da pesquisa MICS tinha por objectivo a obtenção de uma amostra de
propósitos múltiplos, a ser aplicada em 6 grandes regiões, definidas como áreas da pesquisa
com base, por um lado, no plano de intervenção do UNICEF em Angola e por outro, tomando
em consideração a caracterização geográfica das mesmas. A composição destas regiões é
apresentada na tabela 1.
Tabela 1 - Províncias por regiões da pesquisa
Regiões
Capital C
Norte
Leste
Oeste
Sul
Centro Sul

Províncias
Luanda, Kwanza Norte, Bengo, Cabinda
Zaire, Uíge, Malanje
Lunda Norte, Lunda Sul, Moxico
Benguela, Kwanza Sul
Huíla, Cunene, Namibe
Huambo, Bié, Kuando Kubango

A partir desta pesquisa, será possível a obtenção de estimativas à nível nacional e à nível das 6
regiões geograficamente definidas, não sendo portanto aconselhável estimativas à um nível
mais desagregado do que o nível regional, por se correr o risco de, desta forma, perder-se a
representatividade dos resultados.
Devido a situação de guerra que se viveu no país, factores como a deslocação da população e
o difícil acesso à determinadas regiões do país, o último censo populacional realizado no país
data de 1983-84. Para além destes dados encontrarem-se desactualizados, eles referem-se à
apenas uma parte do país. Por este motivo, utilizou-se toda informação disponível e de
proveniência variada, para construir a base de sondagem para a selecção das Unidades
Primárias de amostragem (UP). Fontes como, o Recenseamento Eleitoral de 1992, o M.A.T.
(Ministério da Administração do Território), Governos Provinciais, e os perfis sócioeconómicos provinciais preparados para a mesa redonda dos doadores em Bruxelas, de 1995
(PNUD) foram utilizadas.
Com excepção para o 1° estrato da região “Capital C” (constituído pela província de Luanda)
a amostra de famílias seleccionada para a pesquisa foi probabilística com 3 estágios de
selecção.
Em cada região seleccionou-se uma amostra potencialmente auto-ponderada de famílias,
podendo no final perder-se esta auto-ponderação devido à vários factores, alguns dos quais
são citados no 3° parágrafo deste subcapítulo.
A unidade do primeiro estágio (UP) era a comuna, cuja selecção dentro de cada região, foi
feita de forma independente, sistemática e com probabilidade proporcional ao tamanho da sua
população.
A aldeia nas áreas rurais, ou o bairro nas áreas urbanas, constituía a unidade de segundo
estágio (US) e a sua selecção foi feita sem reposição e a partir da lista de aldeias acessíveis
baseada na informação recolhida pelos coordenadores provinciais. Assim, a selecção foi
geralmente proporcional ao número de habitantes nas aldeias.
1. Quando não se detinha informação a cerca da população na aldeia, a selecção foi
feita de forma aleatória simples.

2. Quando não existia uma lista das aldeias ou informação sobre a população das
mesmas, a selecção foi feita a partir da selecção aleatória de um ponto no mapa,
depois deste ter sido previamente repartido em 6 partes.
Por último, a família constituía a unidade de terceiro estágio (UT) e a sua selecção foi sem
reposição e com equiprobabilidade, dentro de cada aldeia seleccionada. O método utilizado
pelo PAV (Programa Alargado de Vacinação), foi aplicado nos bairros e aldeias fora de
Luanda. Este método consiste em girar uma garrafa para seleccionar uma direcção aleatória.
Em seguida, a 1ª família a inquirir é seleccionada aleatoriamente nesta direcção. As restantes
famílias são as que estiverem mais próximas da primeira.
No caso de Luanda, a amostra foi probabilística com 2 estágios de selecção. A unidade do
primeiro estágio foi a secção censitária do Censo Demográfico de 1983-84, actualizada
aquando do Inquérito Prioritário sobre as Condições de Vida nos Domicílios de 1995
(IPCVD). A selecção das UP, foi feita de forma independente, sistematicamente e com
probabilidade proporcional ao número de habitações que a compõem. A US foi a família, cuja
selecção foi sem reposição e com equiprobabilidade, dentro de cada secção seleccionada. A
selecção das famílias em Luanda, foi feita através duma listagem completa das famílias na
secção censitária seleccionada.
A probabilidade final de selecção de cada agregado familiar é dada pelo produto das
probabilidades de selecção das unidades em cada estágio. Na análise dos resultados,
ponderadores foram utilizados para possibilitar fazerem-se estimativas nacionais, por um lado,
e por outro para permitir corrigir a informação utilizada na selecção das UP’s e US’s na etapa
seguinte de selecção. (ver anexos para o cálculo dos ponderadores)
Para o tamanho da amostra estipulou-se o nível de confiança em 95% para estimar a
proporção de variáveis chaves para a pesquisa, com base em informação disponível no
UNICEF e um nível de precisão de 5%, com excepção para algumas variáveis ligadas com a
amamentação nas quais grupos etários mais limitados foram utilizados. Nestes casos utilizouse um nível de precisão de 8%.
A estimativa do tamanho necessário para a amostra foi feita separadamente para cada uma
destas características chaves. Foram obtidos tamanhos bastante diferentes para a amostra a
partir de cada uma destas variáveis, tendo-se no fim optado pelo maior tamanho. Isto confere
às outras variáveis um nível de precisão mais alto do que o originalmente previsto. Ou seja,
estimativas podem ser obtidas a partir dos dados do inquérito, com um erro máximo de ± 5%,
com excepção para aquelas variáveis relacionadas com a amamentação.
O “Design Effect” (Deff) é um factor utilizado para ajustar a variância obtida de um desenho
complexo de amostra utilizando aglomerados com a variância de uma amostra aleatória
simples.
Para esta pesquisa e baseado em várias experiências anteriores, assumiu-se 2 como o valor
mais baixo e 10 como o mais alto, utilizando o valor mais alto apenas no caso da água e
saneamento.
O tamanho da amostra por aglomerados foi fixado em 4410 famílias, distribuídas igualmente
pelas 6 regiões, resultando numa amostra de 735 famílias, 21 unidades primárias (UP) e 21

unidades secundárias (US), por cada uma das 6 regiões. Desta forma, em cada US
seleccionada, 35 foi o número de famílias seleccionadas.
Em resumo, o tamanho da amostra nacional ficou definido em:
(21 aglomerados por região)x(35 famílias por aglomerado)x(6 regiões) = 4410
famílias

1.2.1. Dificuldades Encontradas na Implementação
O MICS é o primeiro inquérito, depois da independência do País, a ser realizado com uma
cobertura nacional. A cooperação e a ajuda de um grande número de organizações foi
necessário para superar toda uma série de dificuldades políticas e logísticas na sua
implementação. Apesar deste apoio, nem sempre foi possível chegar as comunas
seleccionadas, e em algumas não foi possível ter acesso a todas aldeias que constituem a
comuna, devendo-se esta falta de acesso, geralmente, as minas, pontes partidas ou por falta de
segurança.
Houve um total de 28 comunas seleccionadas inicialmente mas que se encontravam
inacessíveis (tabela 1.3.1.1). Estas comunas foram substituídas, respectivamente, pelas
comunas mais próximas com acesso, sendo o termo próximo sido definido a partir da
distância as sedes comunais. A substituição das comunas inacessíveis serviu para manter o
tamanho da amostra de cada região, onde a comuna mais próxima era utilizada para tentar
representar a substituída.
Tabela 1.2.1.1. - Informação geral sobre a implementação do plano de amostragem
Região

Capital C
Norte
Leste
Oeste
Sul
Centro Sul
Total

Total de
aglomerados
seleccionados

21
21
21
21
21
21
126

Número das comunas
seleccionadas
inicialmente1
Total
inquirido
19
15
11
19
19
15
98

Total
substituído
2 (10%)
6 (29%)
10 (48%)
2 (10%)
2 (10%)
6 (29%)
28 (22%)

Número de
Aldeias/Bairros
Acesso
Completo
19
18
12
19
20
12
100

Acesso
Parcial
2
3
9
2
1
9
26

Selecção das USAs
(Número de comunas por
método de selecção
Pop.
19
14
15
18
15
21
102

Enum. ou
mapa
2
5
3
3
6
0
19

Outro2
0
2
3
0
0
0
5

Obviamente, que a situação das comunas substituídas deverá ser diferente, provavelmente pior
do que a situação daquelas que foram utilizadas para as representar. Isto leva a dizer que as
estimativas saídas do inquérito não podem representar toda a população de Angola e das
regiões, mas sim a população acessível. Para a análise dos resultados, será possível a
utilização de ponderadores para tentar-se fazer ajustamentos para representar os efectivos
1

Para a região Capital C e para o total, o número de comunas seleccionadas inclui as 14 secções censitárias de Luanda, mas a
estimativa da população substituída exclui Luanda.
2
Num total de 5 comunas, o acesso foi limitado a sede ou a apenas uma outra localidade, devido a insegurança ou devido ao
resto da comuna se encontrar despovoada. Nestes casos o método de selecção das USE’s é indicada como “outro”.

aproximados da população inacessível, mas nunca será possível ter informação exacta sobre a
população inacessível. Todas as estimativas deverão ser vistas nesta óptica.
Contudo, se se considerar que a população nestas comunas pode ter sido sobrestimada na base
de sondagem e que uma considerável parte destas comunas estavam praticamente despovoada,
então pode-se estimar a perda de informação com tendo sido na ordem dos 10% à 20%.

