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Annex 1.  Theory of Change for the CARE-WWF Alliance Sustainable Livelihoods Project in 
Primeiras e Segundas, Mozambique  
Althea Skinner†, Denise Nicolau¥, Jorge BossmanŦ, Cathy Riley‡, Simon ChitsengaŦ, Henry KhonyongwaŦ, Cremildo ArmandoŦ, 

and Jeremais Marques‡.  

 
†CARE-WWF Alliance US, Washington, D.C., USA. 

Ŧ CARE-WWF Alliance Mozambique, Angoche, Mozambique.   

‡CARE Mozambique, Maputo, Mozambique.   
¥WWF Mozambique, Maputo, Mozambique.  

 

The most recent P&S project theory of change was developed by this group in a Februery 2016 workshop in Nampula City, Mozambique. It was 

then revised in April 2019 to reflect the set of interventions that were being implemented at the project’s conclusion and time of the September 

2018 research.  
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Annex 2.  Illustrative Findings on Other Alliance Development 
Interventions 
 
Rafaella Lobo‡, Althea Skinner† and Milton XavierŦ.  

‡ Duke University, Nicholas School of the Environment, Durham, NC, USA.  

† CARE-WWF Alliance US, Washington, D.C., USA. 

Ŧ CARE-WWF Alliance Mozambique, Angoche, Mozambique.   

 

In addition to the development interventions covered in depth in RQ2A, CARE’s Nampula Adaptation to 
Climate Change (NACC) program implemented four additional development interventions under the 
auspices of the Alliance in P&S. In the following table, Water Sanitation and Hygiene (WASH), chicken 
vaccination against New Castles Disease, nutrition and gender interventions are explained, alongside key 
take-aways, illustrative quotes and potential pathways of impact.   
 
We report on these interventions in the annex because there were: 

• no questions directly related to the interventions in the household survey; and  

• relatively few mentions of them in the focus groups.  
Scarce evidence suggests that these interventions may have been effective. Future research is needed to 
substantiate and understand the potential pathways of impact presented.  
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Illustrative Findings about WASH, Nutrition, Chicken Vaccinations and Gender Interventions 
 

Intervention Description and 

frequency 

Key Take-Aways Indicative Quotes Potential 

Pathways of 

Impact  

Water 

sanitation 

and hygiene 

(WASH) 

Access to WASH 
includes safe water, 
adequate sanitation 
and hygiene 
education.  The 
Alliance implemented 
WASH, including well 
construction, in two of 
the sampled 
communities, Corane 
and Nameme (see 
photo, page after next).  

It cannot be overstated how 
important access to clean water 
is to communities in 
Mozambique. In particular, 
women celebrate new 
wells, since they reduce the 
time they have to walk to and 
carry water home for domestic 
use.   
Men and women alike positively 
perceived latrine construction 
as contributing meaningfully to 
community health.  
 
Common complaints related to 
WASH included:  
(1) An insufficient number of 
improved water sources, such 
as wells or water pumps, to 
meet community demand; and  
(2) Lacking proper, durable 
construction materials for 
latrines.  

One man in Nameme explain: 
“Back in the day, you could not 
notice the framing of the houses, 
there was only poop. Now there 
are latrines in the houses – as the 
project taught us. There you have 
evidence that we are changing, 
the project is teaching us good 
things.”   
 
Women and men from Corane 
adds:  
Woman- “They taught us how to 
have hygiene: how to make 
latrines, how to wash [our] hands, 
how to clean the indoors; how to 
wash the dishes - not to leave the 
dishes in the soil, how to wash 
them with soap.”  
Man- “They taught us that when a 
child is sick, the adult is sick they 
should be taken to the hospital. 
They taught us we should wash 
the children's clothes. Before the 
AENA came people would 
defecate anywhere, now they 
defecate in the latrines.”  

Access to clean 
water is a major 
issue with known 
linkages to food 
security. When 
people have access 
to safe 
drinking water, they 
are better able to 
digest and process 
the nutrients in 
food and get sick 
less often. It is 
possible that if 
women spend less 
time fetching 
water, they could 
have more time for 
agricultural 
production.  
However, FGD data 
does not suggest 
that women are 
aware of such 
indirect pathways 
of impact.   
 

Chicken 

Vaccinations 

This intervention, 
implemented in 
partnership with the 
Government of 
Mozambique as part of 
CARE’s Nampula 
Adaptation to Climate 
Change (NACC project), 
consisted in the 
distribution of vaccines 
to combat New Castle’s 
disease, an epidemic 
that has been killing 
chickens across the 
country. Vaccinations 
were implemented in 
all five communities 
that received 
development 
interventions (see 
Table 1, p. 13). 
 

When properly implemented, 
chicken vaccinations were 
perceived to contribute to 
household food security and 
wealth.  
 
However, there are several 
challenges to effective  
implementation:  
(1) Scope and affordability- 
Communities perceive that the 
vaccine is useless unless all 
chickens get vaccinated. Yet, 
not everyone could afford the 
vaccine, even though the cost 
was a nominal 1 Metical (US 
$.02) per chicken.  
(2) Regularity and timeliness – 
To be effective, the vaccine 
must be implemented regularly 
three times annually. However, 
the government was 
inconsistent in obtaining or 
delivering the vaccines with this 
regularity. If chickens are 
already sick when vaccinated, 
communities reported that the 
vaccine was ineffective. There 
was some suspicion that some 
vaccines arrived after the 
expiration date, with a few 
respondents believing the 

Women in Corane explain their 
experience with chicken 
vaccinations:  
“She has already vaccinated [her 
chickens and benefited]... A 
few died… [but] they used to all 
die.”  
Another adds:  
“Sometimes we eat [them or their 
eggs, other times we] sell [them] 
and buy things that are missing.”  
 
A man from Manene explain 
some of the challenges:  
“They said we should vaccinate 
three times a year, but sometimes 
they would bring us only once, or 
not even. They come after the 
epidemic has already started 
killing the chickens. And the 
people who would receive the 
medicine could not store it, 
because these people said they 
were going to receive 
small Colemans [but they never 
did].”  

Many steps need to 
be taken to ensure 
proper delivery and 
execution, chicken 
vaccinations may 
contribute to both 
wealth and food 
security. Based on 
just two instances, 
FGD participants 
confirm that they 
(both) sell the 
chicken (not the 
eggs, which they 
save them to make 
new chickens), 
while one also eats 
the chicken. Since 
women tend to 
own poultry in 
Mozambique, if the 
implementation 
challenges can be 
addressed, this 
intervention could 
potentially 
contribute to more 
gender equity in 
food security and 
wealth outcomes. 
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vaccines may have killed their 
chickens.  
(3) Poor storage facilities - One 
way to reduce or circumvent 
such challenges is to 
appropriately store vaccines, 
but communities reported that 
the responsible parties didn’t 
always have access to necessary 
materials, like coolers.  

Nutrition  The nutrition 
intervention, a 
component of the 
NACC project, 
consisted of cooking 
demonstrations for the 
entire community, 
especially mothers with 
young children. These 
demos showed how to 
prepare and cook 
locally available crops 
to provide the most 
nutrition for families, 
especially pregnant 
women and children 
(see photo, next page). 
These gender 
interventions were 
implemented in four of 
the five communities 
that received 
development 
interventions 
(Nameme, Macogone, 
Manene, and Corane).  

This intervention may have 
contributed to decreased child 
malnutrition.  

Men from Nameme took turns 
explaining:  
“In the nutrition part [of the 
Alliance project, we learned that] 
children were given water before 
reaching [the right] age, and … 
[that’s why] they had diarrhea. 
Children would stop breast feeding 
before age 2. But now the situation 
is normal: now they breast feed up 
to two years. All this we learned 
because of the projects.”  
Indeed, Alliance staff doing 
nutritious cooking demonstrations 
“taught us how to make baby food 
for the children in the community.” 
Another offered:  
“I did not learn, but there are other 
people in this community who 
learned [that historically] children 
ate the wrong way, because 
parents did not know how to treat 
the children’s food, so their bellies 
would get big. They started to 
learn those things, and they 
organized good baby food and the 
kids no longer had big bellies.”  

The few 
testimonials 
support the 
potential of these 
interventions in 
combating child 
malnutrition and 
improving their 
health.  
 

Gender Gender interventions, a 
mainstreamed 
component of the 
NACC project,  
consisted of 
participatory 
identification of 
harmful gender norms 
and awareness-raising 
about gender equitable 
approaches to 
addressing or shifting 
those norms. These 
discussions took place 
through a variety of 
community groups,  
especially FFS, VSLAs 
and in cooking demos. 
These gender 
interventions were 
implemented in four of 
the five communities 
that received 
development 
interventions 
(Nameme, Macogone, 
Manene, and Corane).  

By disaggregating the 
discussions in protocols 2 and 3 
(conducted with women and 
men only, respectively), women 
tend to discuss gender with a 
focus on family planning, while 
men tend to discuss issues of 
power dynamics and gender 
equality. While the latter was a 
focus of the NACC gender 
intervention, the former was 
not (see also Emerging 
Findings). Men report having 
changed their actions in 
response to project learnings, 
while women are, collectively, 
less clear that gender norms are 
changing. 

See quotes included in report 
body’s RQ2C and population 
discussion in Emerging Findings. 

Indirect 
connections – for 
instance, 
communities often 
mention population 
growth as a 
problem to food 
security, so gender 
interventions have 
the potential to 
help with food 
security by 
promoting family 
planning. 
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Photo 11 and 12. An example of a sanitary latrine in Manene, which received the Alliance WASH intervention (left). 
A CARE cooking demonstration captured in 2016 (right). 
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Annex 3. Citations and Protocols for Future Research 
Protocols  
Matt Clark and Rafaella Lobo have right of first refusal to lead peer-reviewed publication of the findings 

contained in this report until June 1, 2021. To pursue further research using these datasets, please 

contact Althea Skinner (althea.skinner@wwfus.org), Louise Glew (louise.glew@wwfus.org) or Shauna 

Mahajan (shauna.mahajan@wwfus.org).  

Citations 
Report: 

C. Althea Skinner, Rafaella Lobo, Matt Clark, Shauna Mahajan, Louise Glew, Matheus De Nardo, Rogério 

Zunguze, Milton Xavier, Leila Oliveira and Brendan Fisher (2019). “Social Outcomes of the CARE-WWF 

Alliance in Mozambique: Research Findings from a Decade of Integrated Conservation and Development 

Programming.” CARE-WWF Alliance: Washington, DC, USA.   

Future research should also cite the datasets, which reflect the work of both instrument developers and 

the lead field implementers. In addition, citations for the instruments are included in the cover page of 

each relevant Appendix.  

Data sets: 

Zunguze, Rogério, Louise Glew, Leila Oliveira and C. Althea Skinner (2018). Household survey on 

Livelihoods and Well-Being in Primeiras e Segundas, Mozambique. CARE-WWF Alliance: Washington DC, 

USA.  

Skinner, C. Althea, Rogério Zunguze and Shauna Mahajan (2018). Focus group discussions on Livelihood 

and Well-Being in Primeiras e Segundas, Mozambique. CARE-WWF Alliance: Washington DC, USA.  

If future research builds on the data manipulation or intellectual property of Matt Clark and Rafaella 

Lobo, they should include their names in the citation, as follows. 

 

Manipulated data: 

Clark, Matthew (2019). Quantitative Assessment of the Household Livelihoods and Well-Being Outcomes 

of the CARE-WWF Alliance in Primeiras e Segundas, Mozambique. GitHub repository, 

https://github.com/WWF-ConsEvidence/ACES/tree/master/Mozambique 

Zunguze, Rogério, Matt Clark, Matheus De Nardo, C. Althea Skinner, Louise Glew and Leila Oliveira 

(2018). Household survey on Livelihoods and Well-Being Outcomes of the CARE-WWF Alliance in 

Primeiras e Segundas, Mozambique. CARE-WWF Alliance: Washington DC, USA.  

Skinner, C. Althea, Rafaella Lobo, Rogério Zunguze and Shauna Mahajan (2018). Focus group discussions 

on Livelihoods and Well-Being Outcomes of the CARE-WWF Alliance in Primeiras e Segundas, 

Mozambique – analyzed using Nvivo. Nvivo. CARE-WWF Alliance: Washington DC, USA.  

mailto:althea.skinner@wwfus.org
mailto:louise.glew@wwfus.org
mailto:shauna.mahajan@wwfus.org
https://github.com/WWF-ConsEvidence/ACES/tree/master/Mozambique
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Annex 4.1  2018 Household Survey Instrument   
 

 

 

Household survey on Natural Resource Dependent Livelihoods and 

Well-Being in Primeiras e Segundas, Mozambique (2018) 
 

 

Louise Glew†, Leila de Oliveira‡ and Althea SkinnerŦ. 
 

†World Wildlife Fund US, Washington, D.C., USA. 

‡ Co-Arq, Lda. Maputo, Mozambique.  
ŦCARE-WWF Alliance US, Washington, D.C., USA. 

 

 

For further information please contact: 

Louise Glew at louise.glew@wwf.org  

 

mailto:louise.glew@wwf.org
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1. Para ser completado pelo Inquiridor 

Completar essa secção antes da entrevisa 

2. Para ser completado pelo supervisor 

 

0.7- Número do Questionário:  

 

|__|__|__|__| 

Código do Questionário 

  

0.8 Data:  |__|__| / |__|__| / 2018 

                      Dia   Mês 

 

0.9 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

          Nome do supervisor 

 

0.10-Observações:  

 

 

 

 

 

  

0.1 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                          

Nome do Enumerador                                                     

0.2 
Data: |__|__| / |__|__| / 2018  

            Dia         Mês 

0.3 

 

|__|__|__|__|__|__| 

Districto 

 

0.4 
|__|__|__|__|__| 

Código da Comunidade 

 

0.5  

 

|__|__| 

Número do agregado Familiar 

 

0.6 

Horario do Inicio da Entrevista: ___ ___ : ____ ____ (em 

formato 24 hrs) 

Horario do Fim da Entrevista:  ___ ___ : ____ ____ (em 

formato 24 hrs) 
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Enumerador, leia o consentimento a seguir: 

 

Meu nome é [NOME DO ENTREVISTADOR] e estamos aqui para 

coletar informações das pessoas que vivem em [NOME DO 

POVOADO]. Estamos interessados em compreender as mudanças 

nos meios de subsistência ao longo do tempo. Gostaríamos de 

fazer algumas perguntas, que devem levar cerca de uma hora.  

 

Você é livre para decidir se quer responder a essas perguntas ou 

não e se estiver desconfortável a qualquer momento, pode optar 

por não responder para interromper a entrevista a qualquer 

momento. Não há respostas certas ou erradas, são as suas 

próprias experiências e pontos de vista que me interessam. 

Qualquer informação pessoal que me diga será tratada 

confidencialmente. 

 

Você tem alguma dúvida sobre esta pesquisa? 

 

Você está disposto a participar desta entrevista? Se você disser 

sim, eu vou marcar esta caixa para indicar que li esta informação 

para você, que você entende e que está disposto a participar. 

 

[____] Consentimento Lido 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Supervisor 

 

 

 

3. Para ser completado pelo entrador de dados 

 

 

0.14 –    Data:  |__|__| / |__|__| / 2008  

                           Dia         Mês 

 

0.15- |__|__|__| 

          Código do operador 

 

0.16-Observações:  
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Enumerador: Salvo disposição em contrário, não ler as respostas e apenas apontar um círculo. Sempre que seja 

exigido que algo seja escrito, escrever claramente usando letras maiúsculas. Use os seguintes códigos caso o 

respondente Não saiba a Resposta ou Recuse-se a Responder:  

[997] = não sabe;   [999] = recusou 
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SECÇÃO 1: DADOS DEMOGRÁFICOS 

Gostaria de saber quem vive e come aqui no agregado? Por favor me diga apenas aqueles que dormem aqui e 

comem aqui.  

1.1 Quantos anos tem o Chefe do agregado Familiar? [1] < 15 anos   

[2] 15- 17 anos 

[3] 18 -24 anos 

[4] 25- 59 anos 

[5] > 59 anos 

[997] = não sabe;   [999] = recusou 

[____] 

1.2 Qual é o género do chefe do agregado Familiar? 1=Homem              2=Mulher [____] 

1.3 Qual é religião do Chefe do agregado   Familiar? [1] Cristão 

[2] Muçulmano 

[3] Hindu 

[4] Budista 

[5] Judeus 

[6] Crenças tradicionais 

[7] Ateu 

[996] Outro (especificar) 

_______________ 

[997] = não sabe;   [999] = recusou 

 

 

 

[____] 

1.4 O chefe do AF viveu constantemente neste AF nos 

últimos 12 meses? (ou seja, não passou mais de 3 meses 

consecutivos fora do AF nos últimos 12 meses?)                        

1=sim   2=não [____] 

1.5 O chefe do AF sabe ler e escrever em Português?         1=sim   2=não [____] 
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1.6 Qual foi o nível de escolaridade mais alto que o chefe 

alcançou?         

1=nenhuma,     

2=primaria incompleta,  

3=primaria completa,  

4=secundario incompleto,   

5=secundario completo ou mais  

6=alfabetização 

 [997] = não sabe;      [999] = recusou 

 

 

 

[____] 

1.7 Quanto tempo que o Chefe do AF mora nesta 

comunidade?  

1= Menos que 1 ano   2= 1 a 3 anos 

3= 3 a 5 anos              4= 5 a 10 anos    

5 = mais do que 10 anos 

[____] 

1.8 Qual é o estado civil do chefe do AF? 1=casado                      2= solteiro (vá 

q.1.11)   

3= viuvo (vá q.1.11)     4= divorciado 

(vá q.1.11) 

[997] = não sabe;   [999] = recusou 

[____] 

1.9 Quantos anos tem o conjuge do Chefe do Agregado 

Familiar? 

[1] < 15 anos   

[2] 15- 17 anos 

[3] 18 -24 anos 

[4] 25- 59 anos 

[5] > 59 anos 

[[997] = não sabe;      [999] = recusou 

[____] 

1.10 Qual foi o nível de escolaridade mais alto que o conjuge 

chefe alcançou?         

1=nenhuma,     

2=primaria incompleta,  

3=primaria completa,  

4=secundario incompleto,   

5=secundario completo ou mais  

6=alfabetização 

[997] = não sabe;   [999] = recusou 

[____] 
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1.11 Quantas pessoas vivem neste agregado familiar? (ou 

seja, quantas pessoas dormem e comem aqui?) 

[____] pessoas (total) 

 

1.12 Quantas desses são MENINOS entre 6 e 17 anos? [____] meninos entre 6 e 17 anos 

1.13 Quantas dessas são MENINAS entre 6 e 17 anos? [____] meninas entre 6 e 17 anos 

1.14 Quantos MENINOS entre 6 e 17 anos vão a escola?  [____] meninos entre 6 e 17 anos vão a escola 

1.15 Quantas MENINAS entre 6 e 17 anos vão a escola?  [____] meninas entre 6 e 17 anos vão a escola 

1.16 Qual e a lingua que se fala aqui no agregado  Familiar? 1= Macua 

2= Koti 

3= Portugues 

4= Outra linga 

[____] 
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 SECÇÃO 2:MODO DE VIDA DO AF 

2.1 Nos ultimos 12 meses, como o seu agregado conseguiu suprir suas necessidades tais como comida, roupas e outros? Por favor me diga 
em ordem de importância. 

Enumerador, coloque ao lado da fonte a importancia da fonte. O número 1 refere ao mais imporante, 2 ao 

segundo mais importante, 3 ao terceiro mais importante e assim por seguinte. Ate 5 meios de vida, se tiver. Nao 

leia as opcoes. Caso a fonte não seja mencionada, não escrever nada. 

O
p

cõ
es

 p
ar

a 
ra

n
q

u
ea

r 
e

 c
ó

d
ig

o
s 

p
ar

a 
Q

. 2
.2

 e
 2

.3
 

 1.Produção/Venda de culturas 
alimentares básicas 

 

6.Trabalho Informal / 

ganho-ganho (pago em 

dinheiro) 

 
12. Fabrico/venda 

bebidas 
 18. Remessa 

 

2.Produção/Venda de 

culturas de reendimento 
 

7. Venda de peixe 

(mercado local/districto) 
 13. Transporte  

19. Comércio 

informal 

 

3.Produção/Venda de 

hortículas 
 

8. Venda de peixe 

(mercado externo/fora 

do districto) 

 
14. Trabalho 

Formal 
 

20. Comércio 

Formal 

 

4.Produção/Venda de 

frutas 
 

9. Processamento de 

peixe 
 

15. Materiais de 

Cosntrução 
 21. Artesanato 

 

5.Produtos de 

Colheita/Caniço 
 

10. Pecuária (venda de 

animal/produtos 

animais) 

 
16.Aluger de 

tração animal 
 22. Ofertas 

   
11. Venda da 

lenha/carvão 
 

17. Pensão 

Mensal  
  

 

 
23.Trabalho pago em 

bens e comida 
 

24. Trabalho Informal 

pago em especies 
 

.25.Curandeiro/m

édico tradicional 

/igreja 

 [____] 

2.2 Qual dessas foi a principal fonte de rendimento do seu AF nos últimos 12 meses? Ver código acima [____] 

2.3 Qual dessas foi a principal fonte de comida do seu AF nos últimos 12 meses? Ver código acima [____] 

2.4 Nos últimos 5 anos, o seu AF mudou alguma das suas principais 

actividades de subisistência? 
1=sim     2=não, va a q. 3.1 

[____] 

2.5 
Quais foram as principais razões para a mudança? 

Ver código abaixo [____]  [____]  

[____] 

C
o

d
ig

o
s 

p
ar

a 
q

. 

2
.5

 

1 
Não há terreno suficient

e 

5. Há mais dinheiro no que 

faço agora 

9. Má/falta de produt

ividade 

1

4 

Outro: ______ 

2 Não há peixe suficiente 
6. Mau tempo/doença e 

pragas da machamba 

1

0 

Falta de tempo 1

5 

Outro: ______ 
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3 
Não consegue ganhar 

dinheiro suficiente 

7. Negócio fechou 1

1 

Falta de mão de 

obra 

1

6 

Outro: ______ 

4 Melhor oportunidade  
8. Doença na familia 1

3 

Falta de insumos 8

8 

Não tem 
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 SECÇÃO 3: BENS E BEM-ESTAR 

3.1 Agora gostaria de saber dos bens que o seu agregado possui. O seu AF, incluindo o chefe e outros membros do AF, 

possuem alguns dos bens que vou ler? 

Bem 1=Sim 

2=Não 

Bem 1=Sim 

2=Não 

Bem 1=Sim 

2=Não 

A Bicicleta [_____] J Candieiro de vidro/gas [_____] S Vara de Pesca [_____] 

B Rádio [_____] K TV [_____] T Rede de pesca [_____] 

C Cama [_____] L Machado [_____] U Arma de pesca [_____] 

D Telefone celular [_____] M Foice [_____] V Canoa  [_____] 

E Relógio [_____] N Catana [_____] W Canoa Moma [_____] 

F Fogão gás electrico 

misto 

[_____] O 
Pilão 

[_____] X 
Jangada 

[_____] 

G Cadeira [_____] P Grade para lavoura [_____] Y Trator [_____] 

H Mesa [_____] Q Carroça [_____] Z Motorizada [_____] 

I Copo e pratos de 

vidro 

[_____] R 
Maquina de costura 

[_____] AA 
Colchão 

[_____] 

 

AD. Painel solar 

[_____] AC 
Barco a motor 

[_____] AB Colchão de 

capim 

[_____] 

3.2 Quantos animais o seu AF tem hoje?  

A Bovinos (bois)       [___ ___]  D Suínos (porcos)               [___ ___] 

B Caprinos (cabras) [___ ___] E Burros                              [___ ___] 

C Patos                     [___ ___] F Galinhas  e perus            [___ ___] 
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3.3 Nos últimos 12 meses, seu AF pediu emprestado dinheiro ou recebeu 

algum tipo de crédito em espécie? 

1=sim       2=não (vá a q. 

Secção 4) 

[____] 

3.4 

Se sim, de quem 

foram? 

1=  Credito Formal (Bancário) 

2=  Crédito Informal (exemplo: de lojas, penhoristas, 

etc) 

3=  Associacoes comunitarias (incluir aqueles feitos com 

ajuda de ONGs, Xitique, formal ou informal) 

4= Familia/amigos 

5=Governo 

6=Igreja ou mesquita 

7= Outro: ____________ 

88= Não tem 

A[____] B [____]  C[____] 

3.5 Se recebeu crédito, qual foi o principal propósito do mais alto 

empréstimo? Códigos abaixo [____] 

1 Construção casas novas 6 Compra de comida 11 Saúde/medicamentos 

2 Reparacao de casas/mordias antigas 7 Compra de insumos agrículas 12 Funeral 

3 Outra construção 8 

Compra de 

animais/medicamentos 13 Negocios 

4 Aluguer/compra de terra 9 Compra de outros bens 14. Outro_________________ 

5 
Compra de materiais de 

pesca/processamento 10 Lobolo/casamento 
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 SECÇÃO 4: PRODUÇÃO AGRICOLA – CAMPANHA DE 2017/2018 

Apenas pergunte essa secção se o agregado identificou agricultura como um fonte de subsistência na questão 2.1 

4.1 Vamos começar por falar em agricultura na última campanha de Setembro a  Augusto de 2018, quantas machambas 
foram cultivadas? ( se nenhum vá a secção 5) 

[____] Número 

4.2 Na última campanha qual foi a área total de 
machambas que foi plantada pelo AF? 
(Enumerador, 1 campo de futebol é igual a 
0.5 hectares) 

0=nenhum (vá a secção 5) 

1=menos de 0.25 hectare          2=entre 0.25 e 1 hectare                        

3=entre 1 e 2 hectares               4=enter 2 e 3 hectares  

5= 3 ou mais hectares  

[____] 
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4.3 No último ano o seu agregado familiar semeou as seguintes culturas. Enumerador, leia cada opção e circule sim ou 

não 

1.Milho 1= sim   

2=não 

10

.  Batata Reno 

1= sim   

2=não 20. Nhame          

1= sim   2=não 

2.Mandioca 

(variedade 

normal) 

1= sim   

2=não 

 

11

. 
Batata Doce não 

Alaranjada 

 

 

1= sim   

2=não 21. Soja 

 

 

1= sim   2=não 

3.Arroz 1= sim   

2=não 

12

. Bata Doce Alaranjada 

1= sim   

2=não 22. Paprica 

1= sim   2=não 

4.Mapira 1= sim   

2=não 

13

. Girassol 

1= sim   

2=não 23. Cana Doce 

1= sim   2=não 

5.Mexoeira 1= sim   

2=não 

14

. Gergelim 

1= sim   

2=não 24. Abóbora 

1= sim   2=não 

6.Amendoim 1= sim   

2=não 

15

. 

Gengibre 1= sim   

2=não 25. Algodão 

1= sim   2=não 

7.Feijão 

Nhemba 

1= sim   

2=não 

16

. Alho 

1= sim   

2=não 26. Tabaco 

1= sim   2=não 

8.Feijão Jugo 1= sim   

2=não 

17

. Beringela 

1= sim   

2=não 27. Folha de Chá 

1= sim   2=não 

9. Feijão Boer 1= sim   

2=não 

18

.  

Couve 1= sim   

2=não 

28.  N’viza 

(mandioca 

melhorada) 

_________ 

1= sim   2=não 

 88    Não tem  19 Ervilha 1= sim   

2=não 

29  Outro: 1= sim   2=não 

4.4 Das culturas cultivadas no último ano, quais as três que 

foram mais importante para comida? Enumerador, use os 

códigos da questão.4.3 acima. 

Mais importante: [_____]      

Segunda mais importante: [_____]        

Terceira Mias Importante  [_____]      

4.5 Das culturas cultivadas no último ano, quais as três que 

foram mais importante para rendimento em dinheiro? 

Enumerador, use os códigos da questão 4.3 acima. 

Mais importante: [_____]      

Segunda mais importante: [_____]        

Terceira Mias Importante  [_____]      
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Agora vou perguntar sobre como o seu agregado cultivou as suas machambas no último ano. No último ano o seu 

agregado familiar. 

4.6 Practicou rotação de culturas? 1=sim  2=não  997=não sabe [____

_] 

4.7 Plantou leguminosas entre as epocas de chuva? 1=sim  2=não  997=não sabe [____

_] 

4.8 Utilizou Lavoura minima em suas machambas? 1=sim  2=não  997=não sabe [____

_] 

4.9 Utilizou cobertura morta de capim (também conhecido como 

Mulching)?  

1=sim  2=não  997=não sabe [____

_] 

4.1

0 

Utilizou cobertura viva (tal como ervilha, Lab Lab, Canavalia, 

Mocuna, Feijao Nhemba ou Holoco) entre as linhas da machamba? 

1=sim  2=não  997=não sabe [____

_] 

4.1

1 

Quais são os principais desafios para 

voce ter uma machamba produtiva?   

 

Enumerador:Nao leia as respostas e 

apenas anote o que foi mencionado. 

 

1= Não tem terreno suficiente 1= Mencionou           2=Não mencionou        

2= Não tem fertilizante suficiente 1= Mencionou           2=Não mencionou        

3= Seca/Falta de chuvas/chuvas 

irregulars 
1= Mencionou           2=Não mencionou        

4= Não tem dinheiro suficiente para 

investir 
1= Mencionou           2=Não mencionou        

5= Falta de água 1= Mencionou           2=Não mencionou        

6= Mau tempo / cheias 1= Mencionou           2=Não mencionou        

7= Pragas/doença 1= Mencionou           2=Não mencionou        

8=  Doença de um membro da família 1= Mencionou           2=Não mencionou        

9= Falta de conhecimento como 

produzir melhor 
1= Mencionou           2=Não mencionou        

10= Mao de obra insuficiente 1= Mencionou           2=Não mencionou        

11= Falta de sementes de variedades 

melhoradas 
1= Mencionou           2=Não mencionou        

12=Queimadas descontrolada 1= Mencionou           2=Não mencionou        

13= outro (especificar) 1= Mencionou           2=Não mencionou        
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 SECÇÃO 5: PESCA E COLHEITAS DO MAR 

Apenas pergunte essa secção se o agregado identificou pesca como um fonte de subsistência na questão 

2.1Se nao, pule para a seccao 6. 

5.1 Na semana passada (últimos 7 dias), quantos dias membros do agregado familiar foi 

pescar? 

 

1 a 7 dias [____] dias 

5.2 Qual foi o proposito da pesca feita no ultimo 

mes? 

1= Apenas Consumo 

2= Apenas venda 

3=Consumo e venda 

[_____] 

5.3 No último mês, o seu AF 

colectou/pescou mariscos, tais como 

camarão, lagosta ou caranguejo? 

1=sim                   2=não (vá a q.5. 5) [_____] 

5.4 Qual foi o proposito da coleta de mariscos feita 

no  último  mês ? 

1= Apenas Consumo 

2= Apenas venda 

3=Consumo e venda 

[_____] 

5.5 No último mês, o seu AF colectou frutos 

do mar, tais como amejoas, mexilhões, 

oriços? 

1=sim                   2=não (vá a q.5.7) [_____] 

5.6 Qual foi o proposito da coleta de frutos do mar 

feita no último  mês? 

1= Apenas Consumo 

2= Apenas venda 

3=Consumo e venda 

[_____] 

5.7 Quais são os locais onde o seu agregado 

pesca, colecta mariscos e frutos do 

mar?  

 

A.Ilhas / recifes                   1= sim      2=não 

B.Água aberta                     1= sim      2=não 

C.Águas interiores              1= sim      2=não 

D.Estuários                         1= sim      2=não               

E.Águas costeiras               1= sim      2=não 

F.Mangais                           1= sim      2=não 

G.Santuarios                       1= sim      2=não 

H. Rios                                1= sim      2=não 

I. Lagoas                             1= sim      2=não 

5.8 No mês passado, quais os 

equipamentos que o seu agregado 

familiar usou para pescar?  

A..Rede de emalhar            1=sim       2=não 

B.Outro tipo de rede            1=sim       2=não 

C.Pesca a linha                   1=sim       2=não 

D.Pesca a linha                   1=sim       2=não 
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E.Canoa                              1=sim       2=não 

FBarco a motor                   1=sim       2=não 

G.Arpão                               1=sim       2=não 

Outro____________________________ 

5.9 Quais são os maiores problemas nos lugares 

onde  você pesca?  

Por favor indique os 3 maiores problemas, 

começando pelo mais importante. 

Enumerador: Nao ler as opções. Se respondente 

não identificar a segunda ou Terceira, escreva 

88 

 

1 = muitos pescadores 

2 = não há gestão 

3 = equipamento/insumos 

4 =crédito para equipamentos 

5 = competição com a pesca 

industrial 

6 = pescadores de outros países 

8 = tempestades 

 9=outro (especificar) 

88= não tem 

Mais importante: [___] 

Segundo mais importante: 

[___] 

Terceiro mais importante: 

[___] 

    

5.10 

 

Agora gostaria de 

saber o que tem 

acontecido com a 

pesca na sua 

comunidade ao 

longo dos últimos 5 

anos? 

Mudou  a quantidade de peixes  do que há 5 anos atrás?  

          1= mais   2= menos   3=igual 
[_____] 

Mudou  a quantidade de espécies peixes do que há 5 anos atrás?  

          1= mais   2= menos   3=igual 
[_____] 

Mudou  o tamanho dos peixes do que há 5 anos atrás?      

         1= maior   2= menor   3=igual 
[_____] 
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5.11 Existem quaisquer proibições de pesca 

onde voce pesca ou na sua comunidade? 

1=sim                   2=não (se não vá a q. 6.1) 

 
[_____] 

5.12 Se sim, onde? A.Ilhas / recifes                   1= mencionou   2=Não mencionou 

B.Água aberta                    1= mencionou   2=Não mencionou 

C.Águas interiores              1= mencionou   2=Não mencionou 

D.Estuários                        1= mencionou   2=Não mencionou  

E.Águas costeiras              1= mencionou   2=Não mencionou  

F.Mangais                          1= mencionou   2=Não mencionou 

G.Santuarios                      1= mencionou   2=Não mencionou 

H.Rios                                1= mencionou   2=Não mencionou 

I.Lagoas                             1= mencionou   2=Não mencionou 

5.13 Se sim, há espécies que as pessoas não podem 

pescar? 
1=sim 

2=não (vá a q. 6.1 ) 
[_____] 

5.14 Se há espécies que não pode pescar, quais 

são elas? 

A.Tartarugas                          1= Mencionou     2=Não mencionou                   

B.Dugongos                           1= Mencionou     2=Não mencionou     

C.Golfinhos                            1= Mencionou     2=Não mencionou 

D.Juveniles                            1= Mencionou     2=Não mencionou  

E.Camarao durante a veda    1= Mencionou    2=Não mencionou  

Outros: _____________________   
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 Secção 6: Recursos Forestais 

 

Intr

o 

Obrigado isso é útil. Eu tenho algumas perguntas sobre como seu agregado familiar usa recursos florestais e  

mangais.  

6.1 
Primeiro gostaria de saber se o seu agregado utiliza as florestas 

costeiras ou os produtos delas? 

1=sim       2=não (vá a 

q.6.3) 
[_____] 

6.2 

Se sim, como o seu agregado 

utiliza as florestas costeiras 

ou os produtos delas?  

A.Construção de casas                                           1= Mencionou           2=Não 

mencionou        

B.Construção de móveis                                         1= Mencionou           2=Não 

mencionou                          

C.Recolha de Mel                                                    1= Mencionou           2=Não 

mencionou                          

D.Recolha de Medicamentos tradicionais               1= Mencionou           2=Não 

mencionou        

E.Recolha de Frutos silvestres                                1= Mencionou           2=Não 

mencionou                         

F.Lenha para fogo                                                   1= Mencionou           2=Não 

mencionou        

G.Fazer carvão                                                        1= Mencionou           2=Não 

mencionou        

H.Corte de madeiro pra vender                               1 = Mencionou          2=Não 

mencionou        

Outro (especifique)_______________ 

6.3 
Agora gostaria de saber se o seu Agregado utiliza os mangais ou os 

produtos delas?  

1=sim       2=não (vá a 

q.7.1) 
[_____] 

6.4 

Se sim, como o seu agregado 

utiliza os mangais ou os 

produtos delas?  

A.Construção de casas                                           1= Mencionou           2=Não 

mencionou                          

B.Recolha de Mel                                                    1= Mencionou           2=Não 

mencionou                          

C.Recolha de Medicamentos tradicionais               1= Mencionou           2=Não 

mencionou        

D.Recolha de Frutos silvestres                               1= Mencionou           2=Não 

mencionou                         
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E.Lenha para fogo                                                   1= Mencionou           2=Não 

mencionou        

F.Recolha de caranguejo ou caramucho                1= Mencionou           2=Não 

mencionou        

G.Produção de Peixe                                              1= Mencionou           2=Não 

mencionou        

H.Construção de gaiolas                                         1= Mencionou           2=Não 

mencionou        

I.Corte de paus pra vender 

Outro (especifique)_______________ 

6.5 

Nas mangais perto desta comunidade, há restrições de onde ou quando as 

pessoas podem recolher mangais e produtos do mangais (extração rotativa)?  

1=sim       

2=não  

[997] = não 

sabe;    

[_____] 

6.6 

Nas mangais perto destas comunidade, há restrições de como as pessoas 

podem recolher mangais (extração selectiva)?  

1=sim       

2=não  

[997] = não 

sabe;    

[_____] 
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 SECÇÃO 7 CONSUMO ALIMENTAR DO AF 

 Agora gostaria de perguntar sobre o consumo do agregado. Primeiro gostaria de saber das refeicões. Por 

refeição quero perguntar sobre o  mata-bicho, almoço e jantar. 

7.1 Quantas refeições os adultos (18+) comeram neste AF ontem? [____] 

7.2 Quantas refeições os jovens e crianças (5 a 17 anos) comeram neste AF ontem? [____] 

7.3  

Agora pode me dizer o que os membros do seu agregado comeram aqui em casa ontem? Eu vou ler uma lista de 

alimentos e gostaria que me disesse se comeram ontem esta comida ou não.  

a. Milho em grão, Xima, papa de milho, mexoeira, mapira, arroz 1=sim          2=não 

b. Outros cereais manufaturados: Pão, esparguete, bolachas 1=sim          2=não 

c. Mandioca, inhame 1=sim          2=não 

d. Batata Reno 1=sim          2=não 

e1. Batata doce 1=sim          2=não 

e2. Batata doce de polpa alaranjada, abóbora, cenoura 1=sim          2=não 

e3. Açúcar 1=sim          2=não 

f. Feijões, ervilha, lentilha 
1=sim          2=não 

g. Amendoim e castanha de caju 1=sim          2=não 

h. Hortícolas/vegetais 1=sim          2=não 

i.Folhas verdes escuras (espinafre, couve, folha de abóbora, folha de batata doce, 

folha de feijão Nhemba) 

1=sim          2=não 

j. Frutas – somente mangas e papaias maduras 1=sim          2=não 

k. Frutas outras (incl frutas silvestres) 1=sim          2=não 

l. Carne de vaca, cabrito, outras carnes vermelhas (ex carne de caça)  1=sim          2=não 

m. Carnes Brancas – aves, patos, peru e coelhos 1=sim          2=não 

n. Porco 1=sim          2=não 

o.Fígado, rins, tripas, dobrada, coração, outros orgãos. 1=sim          2=não 

p. Ovos 1=sim          2=não 

q. Peixe ou mariscos frescos/secos 1=sim          2=não 

r. Óleo da cozinha/gorduras/manteiga/banha 1=sim          2=não 

s. Leite/Iogurte/outros lacticínios 1=sim          2=não 
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t. CSB (mistura de farinha de milhoe soja) 1=sim          2=não 

u. Sementes de gergelin, sementes de melancia, sementes de abóbora 1=sim          2=não 

v. Sal 1=sim          2=não 

x. Insectos 1=sim          2=não 

7.4 Durante a última semana, quantos dias comeu peixe ou frutos do mar?                 [___] dias 

7.5 Agora eu gostaria de perguntar sobre o suprimento de 

comida da sua casa durante os diferentes meses do ano. Ao 

responder a essas perguntas, pense nos últimos 12 meses de 

agora para o mesmo período do ano passado. Houve meses, 

nos últimos 12 meses, em que você não tinha comida 

suficiente para  

satisfazer as necessidades da sua família? 

 

Enumerador: isto inclui qualquer tipo de alimentos de 

qualquer fonte, como produção própria, compra ou troca, 

ajuda alimentar ou empréstimos. 

1=sim           

2=não, va a q. 8.1 

                [___] 
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7.6 Se sim, quais foram os meses nos últimos 12 meses durante 

os quais você não teve comida suficiente para atender às 

necessidades da sua família? 

 

Enumerador: não ler a lista de meses alto. sondar para 

assegurar que o entrevistado  pensou sobre todo o passado 

12 meses 

Janeiro=         Menionou (1)         Não Mencionou 

(2) 

Fevereiro=      Menionou (1)         Não Mencionou 

(2) 

Março=           Menionou (1)         Não Mencionou 

(2) 

Abril=              Menionou (1)         Não Mencionou 

(2) 

Maio=             Menionou (1)         Não Mencionou 

(2) 

Junho=           Menionou (1)         Não Mencionou 

(2) 

Julho=            Menionou (1)         Não Mencionou 

(2) 

Agosto=         Menionou (1)         Não Mencionou 

(2) 

Setembro=     Menionou (1)         Não Mencionou 

(2) 

Outubro=       Menionou (1)          Não Mencionou 

(2) 

Novembro=    Menionou (1)         Não Mencionou 

(2) 

Dezembro=    Menionou (1)         Não Mencionou 

(2) 

 

 

7.7 Comparado com 5 anos atrás, a quantidade de meses que o 

agregado tem comida suficient e mudou? 

1= Piorou muito 

2= Piorou um pouco 

3= Nem piorou nem 

melhorou 

4= Melhorou um 

pouco 

5= Melhorou muito 

[___] 
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8.1    ESTRATEGIAS DE SOBRIVIVENCIA  

         

  Nos últimos 12 meses o seu AF recorreu a um ou mais dos seguintes 

mecanismos para ter acesso a alimentos?  

Enumerador: Selecionar Sim ou 

Não para cada pergunta 
 

8.1 Consumiu reservas de sementes da próxima campanha 1= Sim     2= Não  

8.2 

Alguns membros migraram temporariamente (menos de 6 meses) para 

a parte Norte da Costa (incl. Moma  e Angoche)? 
1= Sim     2= Não  

8.3 

Alguns membros migraram temporariamente (menos de 6 meses) para 

a parte Sul da Costa (incl. Moma e Angoche)? 
1= Sim    2= Não  

8.4 

Alguns membros migraram temporariamente (menos de 6 meses) para 

a parte Interior do Districto (incl. Moma e Angoche)? 
1= Sim     2= Não  

8.5 

Alguns membros migraram temporariamente (menos de 6 meses) para 

fora dos Districto (incl. Moma e Angoche)? 
1= Sim     2= Não  

8.6 Algum(s) membros migraram por mais de  6 meses 1= Sim     2= Não  

8.7 Diminuiu gastos em educação 1= Sim     2= Não  

8.8 Tirou criança da escola 1= Sim     2= Não  

8.9 Diminuiu gastos em saúde 1= Sim     2= Não  

8.10 Pegou dinheiro emprestado ou em crédito de familiares/amigos 1= Sim     2= Não  

8.11 Pegou dinheiro em crédito de penhoristas 1= Sim     2= Não  

8.12 Vendeu materiais agrícolas 1= Sim     2= Não  

8.13 Vendeu materiais de contrução 1= Sim     2= Não  

8.14 Vendeu mais animais pequenos 1= Sim     2= Não  

8.15 Vendeu mais animais grandes (bois, vacas) 1= Sim     2= Não  

8.16 Vendeu bens/móveis  do AF 1= Sim     2= Não  

8.17 Trocou produtos agrícolas 1= Sim     2= Não  

8.18 Cedeu terra 1= Sim     2= Não  

8.19 Trabalhou por comida 1= Sim     2= Não  

8.20 Trabalhou por mais horas/intensificou trabalho 1= Sim     2= Não  

8.21 Mudou de casa 1= Sim     2= Não  
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8.22 Mandou filhos trabalharem para outros AF 1= Sim     2= Não  

8.23 Gastou poupança 1= Sim     2= Não  

8.24 Colheu culturas antes do tempo (ex. milho verde). 1= Sim     2= Não  
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 SECÇÃO 9: EMPODERAMENTO DE GENERO 

9.1 Obrigado. Agora, gostaria de 
endenter um pouco sobre como 
decisões estão feitos no seu 
agregado.   
Quem é responsavel pelas 
finanças dentro da casa? 
 

1=Chefe do agregado 

2=Esposa do chefe 

3=Chefe e esposa 

996=Outro ____________ 

[997] = não sabe;      [999] = recusou 

[____] 

9.2 Ao longo dos ultimos 5 anos,  
participação das mulheres na 
tomada de decisão no seu 
agregado mudou?  

1=Sim,  aumento a participação das mulheres na tomada de decisao no meu AF 

2=Não,  manteve o mesmo nivel de participacao das mulheres no meu agregado 

3= Não, diminiu a participação das mulheres na tomada de decisao no meu AF 

 [997] = não sabe;      [999] = recusou 

[____] 

 SECÇÃO 10: PARTICIPAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES LOCAIS E SUPORTE SOCIAL 

10.1 Estamos quase terminado. Gostaria de perguntar se o 
agregado participa de grupos comunitarios. Algum 
membro do seu AF faz parte duma Associação ou 
grupos? 

1=sim  2=não (vá a q.10.5) 

[997] = não sabe;      [999] = recusou 
[____] 

10.2 a  10.2 Se sim, podes me dizer quais são as associações, 
grupos ou comites em que qualquer membro do agregado 
participa? 
 
Enumerador: usar códigos abaixo. Para cada grupo 
identificado fazer as perguntas 10.3 e 10.4  

10.3 Quem participa neste 
grupo? 
 

1= Chefe do AF  
2= Conjuge do Chefe  
3=Outra pessoa 

10.4 Qual é o papel do membro no grupo? 

 

1=Membro da secretaria (com poder de decisão) 

2=Membro geral 

996=Outro ______ 

[997] = não sabe;       

   

   

   

   

   

   

   

C
o

d
ig

o
s 

p
ar

a 
Q

. 1
0

.2
 

1 Associação/Comité de Agricultores 7 Poupanca e credito informal ou rotativo 13 
Associação/Comité de 

Desportivo 

2 Associação/Comité de Comércio 8 Crédito Formal 14 
Associação/Comité de COV 

(Crianças órfãs e vulneráveis)   

3 Desenvolvimento Comunitário 9 Assoc. dos Pais na Educação 15 Religioso (Igreja ou mesquita) 

4 Grupos de Mulheres 10 Associação/Comité de Saúde 16 Comités de florestamento 
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5 Conselho Comunitário de Pesca 11 Associação/Comité de Água/Saneamento  17 
Comite de gestao de recursos 

naturais (CGRNs) 

6 Associação de Pesca 12 Associação/Comité de Jovens   

10.5 O(a) senhor(a) já ouviu falar das escolas na machamba do 
campones?  

1=Sim, eu já ouvi falar  
2=Não, eu nunca ouvi falar (va a q. 10.9) 

[____] 

10.6 

Alguém do seu agregado (ou alguém que você conhece na 
comunidade?) tem participado numa escola  na machamba 
do campones ? 

 
1=Sim, eu participo ou participei 
2= membros do meu agregado participam ou participaram 
3= Sim,  outras pessoas da minha comunidade (mas não do meu 
agregado) participam ou participaram 
4= Não conheço ninguém que tenha participado (va a q. 10.9) 

[____] 

10.7 Se alguém do seu agregado participou nas escolas de 
machamba do campones, o seu agregado aplicou alguma 
vez qualquer das praticas aprendidas nas suas machambas? 

1=Sim 
2=Não (va a q. 10.9) 

[____] 

10.8 O seu agregado aplicou essas praticas nesta última 
campanha?  

1=Sim 
2=Não 

[____] 

10.9 O(a) senhor(a) já ouviu falar dos dias de replantio de mangal 
ou do extração rotativa ou selectiva de mangal?  

1=Sim, eu já ouvi falar de pelo menos uma dessas 
2=Não, eu nunca ouvi falar (va a q. 10.11) 

[____] 

10.10 

Alguém do seu agregado (ou alguém que você conhece na 
comunidade?) tem participado em replantio de mangal?  

1=Sim, eu participo ou participei 
2= membros do meu agregado participam ou participaram 
3= Sim, outras pessoas da minha comunidade (mas não do meu 
agregado) participam ou participaram 
4= Não conheço ninguém que tenha participado  

[____] 

10.11 

Alguém do seu agregado pratica extração selectiva de 
mangal? 

1=Sim, eu pratico  
2= Sim, outros membros do meu agregado praticam  
3= Não, cortamos mangais mais não praticamos extraçao seletivo 
4 = Não, ninguem no meu agregado corta mangais 
997= Não sei o que é extracao selectiva 
999 = Recusou  

[____] 

10.12 
O(a) senhor(a) já ouviu falar dos santuários de peixe?  

1=Sim, eu já ouvi falar  
2=Não, eu nunca ouvi falar (terminar questionario) 

[____] 

10.13 

Qual foi o impacto do santuário no seu AF? 

 

1= Beneficiou de alguma forma dos santuários                                            
2= Foi prejudicado de alguma forma por causa       
dos santuários                        
3= Meu agregado familiar pesca, mas não houve   
impacto 
4=  Meu agregado familiar nao pesca 

[____] 
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Nome do Entrevistador: ____________________________________________

Comunidade: ____________________________________________________

Data: __________________________________________________________

SECÇÃO 1: DADOS DEMOGRÁFICOS

1.1 Nome 1.2 

Sexo do 

[NOME

]?

1.3 Idade do [NOME]? 1.4 

 Escolari

dade: 

Qual é o 

classe 

mais alto 

que 

completo

u? 

1=masc

.

2=femi.

Nota: para as crianças por favor so indicar quantas crianças, o numero masculino e feminino, e as idades. 

A (chefe)

B (conjuge)

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.5 O chefe do AF sabe ler e escrever em Português?        

1.6

Da onde você é originalmente? 1= esta comunidade  2= 

este distrito              3= 

esta província                                     

4= outra província

1.7 Há quanto tempo você mora aqui?

1=menos que 1 ano                           

2= 1-3 anos                

3= 3-5 anos                                    

4= 5-10 anos                               

5= mais que 10 anos

Para Todos os Membros

1=sim   2=não



2.  Modos de Vida

2.1 Que tipo de atividades 

é  que os membros do 

agregado familiar 

realizam para ganhar 

dinheiro e para fornecer 

comida para o AF (usa os 

códigos abaixo)

2.2 Essa atividade é para 

ganhar dinheiro ou para 

fornecer comida ou 

ambos?

2.3 Quantos membros 

do agregado familiar 

participam nesta 

actividade?

2.4 Isto é 

principalmente 

realizado por 1= 

homens 2=mulheres 

3= em conjunto 

4=crianças 5= Outros

1  Produção/Venda de 

culturas alimentares 

básicas

7  Trabalho Informal 

(pago em dinheiro)

13 Fabrico/venda 

bebidas
19 Remessa

2 Produção/Venda de 

culturas de rendimento 

8  Venda de peixe 

(mercado local/districto)

14 Transporte 

(condutor de chapa, 

camião, etc)

20 Comércio 

informal

3 Produção/Venda de 

hortículas

9  Venda de peixe 

(mercado externo/fora do 

districto)

15 Emprego Formal 21 Comércio Formal

4 Produção/Venda de 

frutas
10 Processamento de peixe

16 Produção/Vendan 

de Materiais de 

Construção

22 Artesanato

5  Produtos de colheita da 

floresta, mangue, etc)

11  Pecuária (venda de 

animais/produtos animais)

17 Aluguer de tração 

animal
23 Ofertas

6 Ganho-ganho (pg em 

comida, roupa, etc)
12  Venda da lenha/carvão 18 Pensão Mensal 

24 Venda de insumos 

de pesca

25 Outro(especificar)

98 Não sei

2.5

Qual foi a principal fonte 

de rendimento do seu AF 

nos últimos 12 meses? 

(por favor escreve todas as 

opções mencionado e usa 

codigos acima)

2.6

Qual foi a principal fonte 

de comida do seu AF nos 

últimos 12 meses? (por 

favor escreve todas as 

opções mencionado e usa 

codigos acima)

2.7

Você mudou suas 

principais atividades de 

subsistência nos últimos 5 

anos? 1=sim   2=não

2.8

Porque? (usa os códigos 

abaixo)  

1  Não há terreno 

suficiente

4  Melhor oportunidade

7 negocio fechou 10= falta de tempo



2  Não há peixe suficiente

5 Há mais dinheiro no que 

faço agora 8 Doença na familia

11= falta de mão de 

obra

3  Não consegue ganhar 

dinheiro suficiente

6 Mau 

tempo/doença/pragas

9= má/falta de 

produtividade 12= falta de insumos

13= outro 

(especificar)

2.9
Quem é responsavel pelas 

finanças dentro da casa?

1= Chefe da Familia        

2= marido/esposa não 

chefe da familia 

3=juntos                      

4= outra



SECÇÃO 3: BENS E BEM-ESTAR

3.1 O seu AF, incluindo o chefe e outros membros do AF, possue alguns dos bens que vou ler?

1=Sim 2=Não

Cama [_____]

Relógio de 

pulso [_____] Vara de Pesca [_____]

Quitanta [_____]

Relógio  de 

parede [_____] Rede de pesca

Colchão de algodão [_____]

Candeeiro 

de vidro/gas [_____] Arpão [_____]

Colhão de Campim [_____] Barco de Motor

Mesa [_____]

Maquina de 

costura [_____] Jangada [_____]

Cadeira [_____] Machado [_____] Canoa [_____]

Copos e pratos [_____] Catana [_____]

Barco de Vela 

(ex:Canoa Moma) [_____]

Fogão, ou a gás 

electrico, ou misto [_____] Pilão [_____] Trator [_____]

Televisão [_____]

Maquina 

para lavrar [_____] Bicicleta [_____]

Rádio [_____] Enxada [_____] Motorizada [_____]

Telemovel [_____] [_____] Carroça [_____]

3.2

Cobertura [______] Paredes [______]  

Códigos para 

material da casa:            

3.3

1= sim   2=nao

1= patos 4= Cabritos 7= Peru

2= galinhas 5= Ovelhas 8= Pombos

3= Bovino 6= Porcos 9= outros (especificar

Qual é o principal material da construcção da casa? Se possível responda baseado em 

observação

O seu AF, incluindo o chefe e outros membros do AF, possue alguns dos animais que 

vou ler?

 1=cimento/bloco          2=barro/matope          3=caniço          4=plástico          

5=telha

 6=zinco                      7=pedra                    8=tijolo burro    9=palha/capim     10= 

outro



4.1

1=sim, na 

minha 

comunidade                                 

2= sim, na 

outra 

comunidade                                                  

3= Não

4.2

1=sim, na 

minha 

comunidade                                 

2= sim, na 

outra 

comunidade                                                  

3= Não

4.3

 0=nenhum                     

1=menos de 1                        

2=entre 1 e 2                       

3=entre 2 e 3                                   

4=entre 3 e 4                      

5= entre 4 e 5                                     

6= mais de 5

1.

2.

3.

1 Milho 10 Batata Reno 19 Nhame

2

Arroz

11

Batata Doce 

não 

Alaranjada 20 Soja

3
Mapira

12

Bata Doce 

Alaranjada 21 Paprica

4 Mexoeira 13 Girassol 22 Cana Doce

5 Amendoim 14 Gergelim 23 Abóbora

6

Feijão 

Nhemba 15 Gengibre 24 Algodão

7 Feijão Jugo 16 Alho 25 Tabaco

8
Feijão Boer

17 Beringela 26

Folha de 

Chá

9 Ervilha 18 Couve 27 Outro

1.

2.

3.

4.6

Você pratica agricultura?                                

Na última campanha qual 

foi a área total de 

machambas que foi 

plantada pelo AF? (pede 

ao entrevistado para 

indicar mais ou menos 

quantos campo de 

futebol)

Voce tem accesso a mais terreno para 

agricultura?

4.4

Quais são as três culturas mais 

importantes para seu rendimento que 

você tem na machamba? (usar os 

códigos abaixo)

4.5

Quais são as três culturas mais 

importantes para fornecer comida para o 

seu AF que você tem na machamba? 

(usar os códigos acima)

Quanto tempo leva da casa e sua maior 

machamba? (use os códigos abaixo)

1= menos de 15 minutos

2= entre 15 e 30 minutos



Tecnicas de agricultura

4.7

1=sim  2=não  

3=não sabe

4.8 1=sim  2=não  

3=não sabe

4.9 1=sim  2=não  

3=não sabe

410 1=sim  2=não  

3=não sabe

4.11

1=sim  2=não  

3=não sabe

4.12 1=sim  2=não  

3=não sabe

4.13 1=sim  2=não  

3=não sabe

4.14 1=sim  2=não  

3=não sabe

4.15 O seu AF utiliza fertilizantes orgânicos? 1=sim  2=não  

3=não sabe

4.16 1=sim  2=não  

3=não sabe

4.17

1= Não tem 

terreno 

suficiente

4= Não tem 

dinheiro 

suficiente 

para investir

7= 

pragas/doen

ça

10= mao de 

obra 

insuficiente

13= outro 

(especificar)

2= Não tem 

fertilizante 

suficiente

5= Falta de 

água

8=  Doença 

de um 

membro da 

família

11= falta de 

sementes de 

variedades 

melhoradas

3= 

Seca/Falta 

de 

chuvas/chuv

as irregulars

6= Mau 

tempo / 

cheias

9=falta de 

conheciment

o como 

produzir 

melhor

12=quimadas 

descontrolada

Grupos de pesquisa e extensao agricola

4.18

1=sim  2=não  

3=não sabe

Quais são os principais desafios para 

você ter uma machamba produtiva? (Usa 

os códigos abaixo)

O seu AF tem feita hortas caseiras? Se 

sim, o que tem na horta?

O seu AF usa variedades da mandioca 

melhoradas tolerantes a doenca e 

 O seu AF utiliza outras variedades de 

culturas melhoradas (feijoes, batata doce 

de polpa alaranjada, etc)

Você conhece as Escolas de Machamba 

dos produtores patrocinado pela Aliança 

CARE-WWF na região?

O seu AF utiliza “Matchulos” em  suas 

machambas? Se sim, em que culturas?

O seu AF utiliza cobertura vivo entre 

as linhas da machamba ? 

Voce pratica rotação de culturas?

Voce pratica consorciação de culturas?

4= entre 1 hora e 1 hora e 

5= entre 1 hora e meia e 2 

6= mais de 2 horas

O seu AF utiliza lavoura minima em 

suas machamba? 

O seu AF utiliza cobertura de capim 

morte entre as linhas da machamba? 

3= entre 30 minutos e 1 



4.19

1=sim  2=não  

3=não sabe

420

1= muito             

2= Algum        

3= neutro         

4= não

4.21

1= Sim                          

2=Não                           

3=Não sabe

4.22

Algum 

membro do 

seu AF faz 

parte duma 

Associação 

ou Grupo?

1=sim  

2=não 

4.23

Se sim, 

quais são as 

associações/

grupos/comi

tés/ONGs/co

operativas 

em que 

participa 

activamente

?

Códigos 

abaixo

 [____]              

[____]               

[____]                  

[____]

1  

Associação/

Comité de 

Agricultores

7.  Poupanca 

e credito 

Informal

13. 

Associação 

/Comité de 

Desporto

2  

Associação/

Comité de 

Comércio

8.  Crédito 

Formal

14.Associaç

ão /Comité 

de COV 

(Crianças 

órfãs e 

vulneráveis)  

3  

Desenvolvi

mento 

Comunitário

9.  Assoc. 

dos Pais na 

Educação

15.  

Religioso 

(Igreja)

4.  Grupo de 

Mulheres

10.  

Associação/

Comité de 

Saúde

16. Comités 

de 

florestament

o

Você gostaria de participar numa EdM?

Você ou alguém da sua família é um 

membro de uma EdM, ou de uma 

Você acha que uma EdM  irá melhorar 

rendimentos da agricultura em suas 

machambas?



5.  Conselho 

Comunitário 

de Pesca

11.  

Associação/

Comité de 

Água/Sanea

mento 17. outro

6.  

Associacao 

de Pesca

12. 

Associação/

Comité de 

Jovens



5  Pesca

5.1

Algum membro do seu AF pescou para 

consumo próprio ou para a venda nos últimos 

6 meses?

1= Sim, para consumo dentro do AF   

                       2= Sim, para venda   

3= Sim, para consumo e venda           

                              4= não

[_____]

1 = Adulto Masculino  2= Adulto 

feminino 

3 = meninos        4 =  meninas

 5 = comunidade e amigos

5.3 Nos últimos sete dias, quantos dias algum 

membro da família foi pescar? 

[_____] (nr. de 

dias)

5.4 Nos últimos 7 dias, qual foi o rendimento da 

pesca para o seu AF?

Total de Kilos para Consumo_____

Total de Kilos 

para 

venda_____

5.5  É uma quantidade típica

1= tipica                                               

             2=  menor do que o habitual   

                                                         

3=  maior do que o habitual

5.6 No mês passado, o AF pescou com redes? 1=sim                   2=não                                                                                

Se sim, que tipo de rede?

5.7 O AF pesca com que rede (mosquiteira?) 1=sim                   2=não 

1=sim                   2=não

5.9 Se sim, o barco foi (veja as opções do lado) 1= próprio                                                       

2= emprestado (sem pagamento)                                                                         

3=alugado                                                               

4= outro (especificar)

510 Qual era o propósito da pesca? 1= Consumo dentro do AF                          

2= Venda                                                      

3= consumo e venda

5.11

Quais são os metodos de processamento que 

voce usou? (assinale todas as opções 

aplicáveis)

1=Secou ao sol                             

 2=Fumou

3=Salgou                                 

 4=Congelou

5=Vendeu fresco                                 

          

5.12
Se você não processou nenhum peixe, quais 

foram as razões?

1=não capturou peixe suficiente                       

2 = falta de dinheiro para processar

3 = não sabe como processar                             

4 = não havia tempo suficiente

5 = não rentáveis                                                       

6 = não sabe

5.2 Quem são os pescadores da casa? 

[_____]

5.8 O Af pesca com barco?

[_____]



5.13 Aonde venderam o peixe?

1=Na própria vila/comunidade

2=No distrito de Moma

3=Na província de Nampula 

4=Na cidade de Nampula

5= Fora da Província de Nampula                                                 

6= Não vendeu

5.14

Quem são os recoletores no AF para produtos, 

taís como ameijoas, mexilhões, carangueijo, 

ouriços?

1 = Adulto Masculino                                     

2= Adulto feminino                                       

3 = meninos                                                          

4 =  meninas                                                          

5 = comunidade e amigos                                                      

6 = ninguém [_____]

5.15

Qual é o proposito da recolha desses produtos?

1= consumo dentro do AF                          

2= Venda                                                      

3= consumo e venda

5.16

Como você utiliza os mangais?
1 = recolha de lenha

2=construção de casa             

3= recolha de caranguijo                     

         

4 = recolha de caramucho                         

5 = produção de peixe                         

             6= construção de tanques       

                            7 = medicina           

                     8 =recolha de mel           

                         9=não usamos os 

mangais                                  10= 

outro (especificar) [_____]

5.17

Como você utiliza a floresta costeira? 1 = paus para construção de casas                              

2 = recolha de mel                                         

3= medicina                                                    

4= recolher frutos silvestres                                                 

5 = outro (especificar)                                                    

6 =não sabe [_____]



6.  Diversidade 

Dietética

Esta seção quer entender o número total de 

diferentes grupos de alimentos  comidos no 

últimos 24horas por qualquer membro do 

agregado familiar em casa, incluindo alimentos 

preparados em casa, tanto comidas fora da casa.

a. Milho em grão, Xima, papa de milho, 

mexoeira, mapira, arroz, xima de mandioca

1=sim          

2=não

b. Outros cereais manufaturados: Pão, 

esparguete, bolachas

1=sim          

2=não

c. Mandioca, inhame, banana macaco

1=sim          

2=não

d. Batata Reno

1=sim          

2=não

e1. Batata doce

1=sim          

2=não

e2. Batata doce de polpa alaranjada, abóbora, 

cenoura

1=sim          

2=não

e3. Açúcar

1=sim          

2=não

f. Feijões, ervilha, lentilha

1=sim          

2=não

g. Amendoim e castanha de caju

1=sim          

2=não

h. Hortícolas/vegetais

1=sim          

2=não

i.Folhas verdes escuras (espinafre, couve, folha 

de abóbora, folha de batata doce, folha de feijão 

Nhemba)

1=sim          

2=não

j. Frutas – somente mangas e papaias maduras

1=sim          

2=não

k. Frutas outras (incl frutas silvestres)

1=sim          

2=não

l. Carne de vaca, cabrito, outras carnes 

vermelhas (ex carne de caça) 

1=sim          

2=não

m. Carnes Brancas – aves, patos, peru e coelhos

1=sim          

2=não

n. Porco

1=sim          

2=não

o.Fígado, rins, tripas, dobrados, coração, outros 

orgãos.

1=sim          

2=não

p. Ovos

1=sim          

2=não

q. Peixe ou mariscos frescos/secos

1=sim          

2=não

r. Óleo da cozinha/gorduras/manteiga/banha

1=sim          

2=não

6.1

O que o seu AF comeu ontem?



s. Leite/Iogurte/outros lacticínios

1=sim          

2=não

t. CSB (mistura de farinha de milhoe soja)

1=sim          

2=não

u. Sementes de gergelin, sementes de melancia, 

sementes de abóbora

1=sim          

2=não

v. Sal

1=sim          

2=não

x. Insectos

1=sim          

2=não

6.2

Duante a última semana, quantos dias houve em 

que refeições incluiram peixe ou frutos do mar?

Resposta em 

número de dias

6.3

O peixe comido em casa é mais ...

1 = pego pela 

família                             

2 = comprado 

no mercado                       

3 = trocado                                      

4 = outro

6.4

Os frutos do mar consumidos em casa são mais 

....

1 = pego pela 

família                             

2 = comprado 

no mercado                       

3 = trocado                                      

4 = outro

6.5

No passado, vamos dizer há 10 anos, você 

comia…

1= peixe mais 

frequentemente 

2= peixe menos 

frequentemente 

3=mais ou 

menos igual 4= 

não sabe



1 = mais peixes

2 - = mais espécies

3 = peixe maior

4 = menos peixe

5 = menos espécies

6 = peixe menor

1 = ilhas / recifes

2 = água aberta

3 = aguas interiores

4 = estuários                          

5= aguas costeiras

1 = muitos pescadores

2 = não há gestão

3 = equipamento/insumos

4 =crédito para 

equipamentos

5 = competição com a 

pesca industrial

6 = pescadores de outros 

países

8 = tempestades

 9=outro (especificar)

1 = pescar por mais tempo 

cada dia

2 = pescar menos

3 = pescar em lugares 

diferentes

4 = usar diferentes 

equipamentos (ex: rede 

mosquiteiro, barco 

diferente)

5 = mover-se para uma 

outra parte da costa

6 = trabalhar mais na 

machamba

7 = procurar outro 

emprego/ocupação

7.5 Existem quaisquer proibições de pesca na sua 

comunidade?

1=sim 2=não 3=nao sabe
[___]

7.6 Há lugares onde as pessoas são proibidas de 

pescar?

1=sim 2=não 3=nao sabe
[___]

1 = recifes

2 = perto da costa

3 = mangais

4 = santuários

5 = zonas de pesca doutras 

comunidades

6= não sei

7.8 Existem espécies que as pessoas não podem 

pescar?

1= sim 2= não 3= não sabe
[___]

SECÇÃO 7

7.1 De que forma a pesca tem mudado na sua 

comunidade ao longo dos últimos 5 anos? (Por 

favor indique todas as opções aplicaveis)

7.2 Onde você pesca? por favor, classifique a ordem 

onde pessoas realizaram as suas actividades de 

pesca, começando pelo local mais usado. Por 

favor indique todas as areas dito pelo 

participante

7.3 Quais são os maiores problemas nos lugares 

onde  você pesca? Por favor indique os 5 

maiores problemas, começando pelo mais 

importante.

                   

7.4 Se você for capturar apenas uma metade do 

peixe que você captura hoje, o que você faria?

7.7 Se sim, onde? (escreve todos que o participantes 

diz)



1=tartarugas                                 

2=dugongos                         

3=golfinhos

4= juveniles  5=outro

Como se sente sobre essas opções de gestão 

para a sua área costeira:

           

.. Tempo de veda dos recifes de pesca 1= Concordo plenamente                      

2= Concordo um pouco                               

3= neutro                                

4= não concordo   

7.11 …. Restrições de equipamento (ex: não usar 

redes mosquiteiras)

1= Concordo plenamente                      

2= Concordo um pouco                               

3= neutro                                

4= não concordo   

7.12 …acesso apenas para as comunidades locais 1= Concordo plenamente                      

2= Concordo um pouco                               

3= neutro                                

4= não concordo   

7.13 … sem acesso para barcos estrangeiros 1= Concordo plenamente                      

2= Concordo um pouco                               

3= neutro                                

4= não concordo   

7.14 … santuários, onde é proibida a pesca 1= Concordo plenamente                      

2= Concordo um pouco                               

3= neutro                                

4= não concordo   

Você conhece os santuários em Moma? 1 = sim                                         

2 = não

7.15 Qual foi o impacto do santuário para o seu AF? 1 = o AF beneficiou de 

alguma forma dos 

santuários                                           

2 = o AF foi prejudicado de 

alguma forma por causa dos 

santuários                       3= 

não houve impacto

7.16

Qual é a forma de gestao da pesca na sua comunidade 

agora?

1= gestão pela comunidade                             

2= gestão pelo governo local                                      

3= gestão em conjunto entre a 

comunidade e governo local                                        

4= não há gestao

7.17

Como voce gostaria de ver a gestão da pesca na 

sua comunidade?

1= gestão pela comunidade                             

2= gestão pelo governo 

local                                      

3= gestão em conjunto 

entre a comunidade e 

governo local                                        

4= sem gestao

7.10

7.9 Se sim, quais? (escreve todos que o 

participantes diz)



Você conhece os sanctuarios de Coroane ou 

Thapua?

1=sim

(se não, fim da entrevista) 2-=não

1 = alguns

2 = mais ou menos

3 = todos

4 = não sabe

1 = não cumprem

2 = alguns cumprem

3 = muitos  cumprem

4 = todos cumprem

1 = desta comunidade

2 = doutras comunidades

3 = doutros países

1= Sim

 2=não 

3= não sabe

1= Sim

2=não 

3= não sabe

1 = sim, mais alguns

2 = sim, muitos mais

3 = não

4 = não sabe

1 = sim, mais alguns

2 = sim, muitos mais

3 = não

4 = não sabe

1 = justo

2 = não é justo

3= não sabe

1 = muito positivamente

2 = ligeiramente positivo

3 = sem impacto

4 = ligeiramente negativa

5 = muito negativamente

6 = não sabe

1 = muito positivamente

2 = ligeiramente positivo

3 = sem impacto

4 = ligeiramente negativa

SECÇÃO 8   Agora gostaríamos de pedir-lhe sobre os impactos das zonas de pesca proibida 

na área.

8.1

[___]

8.2 Os limites dos sanctuarios são conhecidos pelos 

pescadores? 
[___]

8.3 As pessoas respeitam os sanctuarios?

[___]

8.4 Aqueles que não cumprem vêm ...

[___]

8.5 Há bastante monitoramento para garantir que os 

sanctuarios sejam funcional? [___]

8.6 Há punições para quem não cumprir?

[___]

8.7 Os sanctuarios ajudam a produzir mais peixe?

[___]

8.8 Os sanctuarios ajusma a produzir diferentes tipos 

de peixes?
[___]

8.11 O sanctuario afectou sua comunidade:

[___]

8.9 O objectivo de gestão da pesca nos sanctuarios  

é ? [___]

8.10 O sanctuario afectou sua vida:

[___]



5 = muito negativamente

6 = não sabe

8.12 Desde que o sanctuario  foi estabelecida o 

número de pessoas na sua comunidade que pesca 

teve:

1 = aumento das capturas                                    

2 = nada mudou                                        

3 = diminuiram as 

capturas

[___]

8.13 Voce esta satisfeito com os sanctuários? 1= Sim                                    

2= Não                                 

3= Mais ou menos

[___]

8.14

Para as comunidades que não sejam Corane e 

Thapua: quanto apoio você daria para um 

santuário de peixes nas águas adjacente à sua 

comunidade?

1= Apoio Forte 2=Algum 

apoio 3= Neuto 4= Não 

apoia muito  5= Ia estar 

contra

[___]

8.11 O sanctuario afectou sua comunidade:

[___]
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1. Para ser completado pelo Inquiridor 
Completar essa secção antes da entrevisa 

2. Para ser completado pelo supervisor 
 

0.7- Número do Questionário:  
 
|__|__|__|__| 
Código do Questionário 

  
0.8 Data:  |__|__| / |__|__| / 2008 
                      Dia      Mês 
 
0.9 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
          Nome do supervisor 
 
0.10-Observações:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Supervisor 
 
 

 
3. Para ser completado pelo entrador de dados 
 

 
0.14 –    Data:  |__|__| / |__|__| / 2008  
                           Dia      Mês 
 
0.15- |__|__|__| 
          Código do operador 
 
0.16-Observações:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

0.1 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
Nome do Enumerador 

0.2 
Data: |__|__| / |__|__| / 2006  
            Dia    Mês 

0.3 

 
|__|__|__|__|__|__| 
Districto 
 

0.4 Comunidade é situada na: |__|Costa(Máx. 7.5km)    |__|Interior  

 
0.5  

|__|__|__|__|__| 
Código da Comunidade 

 
0.6 

 
|__|__| 
Número do agregado Familiar 
 

 
Por favor leia o consentimento a seguir: “Meu nome é [seu nome]. Nós estamos 
aqui para recolher informações da comunidade [nome da comunidade]. Gostaria 
de lhe pedir para participar de uma entrevista sobre a segurança alimentar e 
nutricional. O debate será usado pela CARE e WWF para reflectir sobre projectos 
que podem acontecer nessa zona. 
 
O debate terá cerca de uma hora. Por favor, responda a todas as questões com 
sinceridade. Você não será julgada por suas respostas.  
  
Não há qualquer benefício directo, dinheiro ou compensação para você em 
participar neste estudo. Sua participação é voluntária. Você pode se recusar a 
responder qualquer pergunta e você pode optar por interromper a discussão a 
qualquer momento. Recusa em participar não irá afectar a sua família de qualquer 
forma. No entanto, esperamos que a investigação vai beneficiar sua zona por nos 
ajudar a compreender como as pessoas vivem, a fim de ajudar o país a avançar. 
  
 
Os pesquisadores irão manter suas respostas confidenciais e só investigadores 
envolvidos neste estudo irão rever a discussão. Seu nome não será escrito no 
questionário assim que não será possível outra pessoa para identificá-lo, ou a sua 
família, para qualquer outra finalidade. Você tem alguma pergunta para mim? 
Você pode fazer perguntas sobre este estudo, a qualquer momento.” 

Assinatura do respondente 
  

 
Salvo disposição em contrário, não ler as respostas e apenas apontar um círculo. Sempre que seja exigido que algo seja escrito, escrever 
claramente usando letras maiúsculas. 
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SECÇÃO 1: DADOS DEMOGRÁFICOS 

Para Todos os Membros Para membros entre 0 e 17 
anos 

Para membros entre 6 e 17 anos 

 1.2 Sexo 
do 
[NOME]? 

1.3 Idade do 
[NOME]? 

1.4 Onde vive 
a mãe do 
[NOME]?                

1.5 Onde 
vive o pai do 
[NOME] ?                

1.6O 
[NOME] 
actualmente 
estuda? 

1.7 Se o [NOME] não estuda, qual 
é a principal razão?  

1=masc. 
2=femi. 

1. Menor de 2 anos 
2. Entre 2 e 5 anos 
3. Entre 6 e 14 anos 
4. Entre 15 e 17 anos 
5. Entre 18 e 24 anos 
6. Entre 25 e 59 anos 
7. Mais que 59 anos 

1= neste AF   
 
2=fora deste 
AF 
 
3=morreu 

1= neste AF    
 
2=fora deste 
AF     
 
3=morreu 

1=sim 
2=não 

1=Falta de vagas 
2=A escola fica muito distante  
3=Não existe o nível seguinte 
4=É muito caro/falta dinheiro 
5=Trabalha (casa ou serviço)  
6=Falta de interesse  
7=Reprovou 
8=Casou-se/gravidez 
9=Doente/incapacitado 
10=Cuida de familiares 
doentes/incapacitados 
98 Não sabe 

A (chefe) [___] [___] [___] [___] [___] [___] 

B (conjuge) [___] [___] [___] [___] [___] [___] 

C [___] [___] [___] [___] [___] [___] 

D [___] [___] [___] [___] [___] [___] 

E [___] [___] [___] [___] [___] [___] 

F [___] [___] [___] [___] [___] [___] 

G [___] [___] [___] [___] [___] [___] 

H [___] [___] [___] [___] [___] [___] 

I [___] [___] [___] [___] [___] [___] 

J [___] [___] [___] [___] [___] [___] 

K [___] [___] [___] [___] [___] [___] 

Queria saber algo mais sobre o Chefe  e o Conjuge do Agregdo Familiar 

1.8 O chefe do AF viveu constantemente neste AF nos últimos 12 
meses? ou seja, 10 ou mais meses)                        

1=sim   2=não [____] 

1.9 O chefe do AF sabe ler e escrever?         1=sim   2=não [____] 

1.10 Qual foi o nível de escolaridade mais alto que o chefe alcançou?         Usar códigos abaixo [____] 

1.11 Qual é o estado civil do chefe do AF? 1=casado                      2= solteiro (vá q.1.14)   
3= viuvo (vá q.1.14)     4= divorciado (vá q.1.14) 

[____] 

1.12 O conjuge do chefe do AF viveu constantemente neste AF nos 
últimos 12 meses? (ou seja, 10 ou mais meses)        

1=sim   2=não   [____] 

1.13 Qual foi o nível de escolaridade mais alto que o conjuge chefe 
alcançou?         

Usar códigos abaixo [____] 

 Códigos para 
Escolaridade 

1=nenhuma,    2=primaria 
incompleta, 

3=primaria 
completa, 

4=secundario 
incompleto, 

 5=secundario 
completo ou mais   

6=alfabetizaçã
o 
7=não sabe 

1.14 Algum membro do AF é portardor de deficiencia física ou mental? 1=sim   2=não [____] 
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 SECÇÃO 2: PRODUÇÃO AGRICOLA E DE PESCARIA – CAMPANHA DE 2007/08(Agosto 07-Agosto 08) 

2.1 Na ultima campanha quantas machambas foram cultivadas na terras altas?  [____] Número 

2.2 Na ultima campanha quantas machambas foram cultivadas nas terras baixas?  [____]Número 

2.3 Na última campanha qual foi a área total de 
machambas que foi plantada pelo AF? 

0=nenhum (não planta mandioca) (vá a q. 2.23) 
1=menos de 0.25 hectare          2=entre 0.25 e 1 hectare                        
3=entre 1 e 2 hectares               4=mais de 2 hectares 

[____] 

2.4 Qual é a distância entre o AF e a sua maior 
machamba? 
(lembre-se, 1 campo de futebol é igual a 0.5 
hectares) 

1= menos de 1 km ou 15 min. caminhando 
2=entre 1 e 5 km ou menos de 1 hr. caminhando 
3=entre 6 e 10 km ou menos de 3 hrs caminhando 
4=entre 11 e 20km ou menos de 8 hrs caminhando 
5=entre 21 e 30km ou menos de 2 dias caminhando 
6=mais de 30km ou mais de dois dias caminhando 

[____] 

 
 

2.5 Quais foram as culturas de base que colheu na última campanha (Setembro-07 a Agosto-08)? 

Colheita 
2.61 Volume 
Total Colhido 

2.62 Unidade do 
Volume total 
colhido 

2.63 Estado da unidade 
do produto 

 
Código para Unidade do 
volume total (2.52) 

Código para 
Esdados da 
reserve (2.53) 

1=Kilo 
11=Saco de 100Kg 
12=Saco de   90 Kg 
13=Saco de   50 Kg 
14=Saco de   25 Kg 
15=Lata de 20L 
16=Lata de   5L 
17=Cesta 
18=Carroça 

1=Em espiga 
2=Em grão 
3=Casca 
4=Vagem 

A Milho    

B Arroz    

C Mapira    

D Mexoeira    

E Amendoim    

F Feijão Nhemba    

G Feijão Jugo    

H Feijão Boer    

2.8 Quantos meses no total tem durado ou irá durar as suas 
colheitas de base desde Agosto 2007?  

1=menos de 1 mes;       2=entre 2 e 4 meses;     
3=entre 5  e 9 meses    4=entre 10 e 12 meses       
5= 12 ou mais meses 

[_____] 

2.9 Qual é a área, em hectares, que o AF têm plantada de 
mandioca? 

0=nenhum (não planta mandioca) 
1=menos de 0.25 hectare 
2=entre 0.25 e 1 hectare 
3=entre 1 e 2 hectares 
4=mais de 2 hectares 

[_____] 

2.10 Que outras culturas que seu AF colheu na última 
campanha (2007-08): Use códigos abaixo 

A. [___] D. [___] G. [___] 

B. [___] E. [___] H. [___] 

C. [___] F. [___]  I. [___] 

 1 Batata Reno 7 Soja 13 Beringela 19 Cana doce 

2 Batata Doce não Alaranjada 8 Paprica 14 Couve   

3 Bata Doce Alaranjada 9 Gengibre 15 Ervilha    

4 Girassol 10 Abóbora 16 Algodão   

5 Gergelim 11 Horticula 17 Tabaco   

6 Nhame 12 Alho 18 Chá folha   

2.11 O seu AF utiliza sulcos e camalhões em suas machambas 1=sim  2=não [_____] 

2.12 O seu AF utiliza capim/material orgânico entre as linhas da machamba? 1=sim  2=não [_____] 

2.13 O seu AF utiliza fertilizantes orgânicos? 1=sim  2=não [_____] 

2.14 O seu AF planta leguminosas entre as épocas de chuva? 1=sim  2=não [_____] 

2.15 O seu AF planta mandioca de variação mandioca tolerantes à doença de pragas (doença de Brown Streak) 1=sim  2=não [_____] 

2.16 O seu AF tem um jardim de vegetais actualmente? 1=sim  2=não [_____] 

2.17 O seu AF tem um jardim de plantas medicinais actualmente? 1=sim  2=não [_____] 

2.18 O seu AF produz sementes de árvores de lenha, tais como pinho e eucalipto? 1=sim  2=não [_____] 

2.19 O seu AF produz sememntes de árvores de frutas? 1=sim  2=não [_____] 

2.20 O seu AF produz sementes de árvores que produzem pesticidas naturais? 1=sim  2=não [_____] 

2.21 O seu AF tem plantações de árvores para construção civil? 1=sim             2=não (se não, vá a q.2.23 ) [_____] 

2.22 Se sim, quantas árvores têm aproximadamente? 1= Entre 1 e 9    2=Entre 10 e 50    3=mais de 50 [_____] 
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 SECÇÃO 3: BENS E BEM-ESTAR 

3.1 O seu AF, incluindo o chefe e outros membros do AF, possuem alguns dos bens que vou ler? 

 Bem 1=Sim 
2=Não 

Bem 1=Sim 
2=Não 

 
Bem 

1=Sim 
2=Não 

A Bicicleta [_____] J Candieiro de vidro/gas [_____] S Vara de Pesca [_____] 

B Rádio [_____] K TV [_____] T Rede de pesca [_____] 

C Cama [_____] L Machado [_____] U Arma de pesca [_____] 

D Telefone celular [_____] M Foice [_____] V Canoa  [_____] 

E Relógio [_____] N Catana [_____] W Canoa Moma [_____] 

F Fogão gás electrico misto [_____] O Pilão [_____] X Jangada [_____] 

G Cadeira [_____] P Grade para lavoura [_____] Y Trator [_____] 

H Mesa [_____] Q Carroça [_____] Z Motorizada [_____] 

I Copo e pratos de vidro [_____] R Maquina de costura [_____] AA Colchão [_____] 

3.2 Qual é o principal material da casa? Se possível responda baseado em observação 

A Cobertura [______] B Paredes [______] 

 Códigos para material da casa:   1=cimento/bloco  2=barro   3=caniço   4=plástico    5=telha   6=zinco   7=pedra   8=tijolo burro 

3.3 Quantos animais o seu AF tem hoje? Quantidade 

 A Bovinos (bois)       [___ ___]  D Suínos (porcos)  [___ ___] 

 Pesca 

2.23 Algum membro do seu AF pescou para consumo próprio ou 
venda nos últimos 6 meses? 

1=sim 
2=não (vá a q. 2.33) 

 

2.24 Na semana passada (últimos 7 dias), quantas caixas de peixe o 
seu AF pescou? 

Unidade do volume 
1=caixas pequenas           2=caixas médias 
3=caixas grandes 

[_____] caixas 

2.25 No mês passado, o AF pescou com redes? 1=sim                   2=não (vá a q. 2.27) [_____] 

2.26 Se sim, a rede é sua ou alugada? 1= rede própria      2=rede alugada      
3=rede emprestada (sem pagamento) 

[_____] 

2.27 O seu AF pescou em barcos ou canoas no mês passado? 1=sim                   2=não [_____] 

2.27b Se sim,o barco/canoa é sua ou alugada? 1= própria      2=alugada      
3= emprestada (sem pagamento) 

[_____] 

2.28 O seu AF pescou em lagoas, rios ou estuarines no mês 
passado? 

1=sim                   2=não [_____] 

2.29 O que o seu AF fez com o peixe pescado durante o último mês 
(assinale todas as opções aplicáveis) 

1=Secou ao sol             2=Fumou 
3=Salgou                      4=Congelou 
5=Vendeu fresco          6=Comeu 

[_____] 

2.30 O seu AF vendeu peixe durante no último mês 1=sim 
2=não (vá a q.2.32 ) 

[_____] 

2.31 Se vendeu peixe, aonde venderam o peixe? 
(assinale todas as opções aplicáveis) 

1=Na própria vila/comunidade 
2=Nos districtos 
3=Na província (Zambézia ou Nampula) 
4=Fora da província (Zambézia ou Nampula) 

[_____] 

2.32 No último mês, o seu AF colectou frutos do mar, tais como 
amejoas, mexilhões, oriços? 

1=sim                   2=não [_____] 

2.33 Tem árvores fruteiras em Produção? 1=sim       2=não (vá a q.2. [_____] 

 
2.34a Se sim, qual 
tipos? 

2.35a Número aproximado de árvores 
1=1 a 9;        2=10 a 50;      3=mais de 50 

2.24b Se sim, qual 
tipos? 

2.35b Número aproximado de árvores 
1=1 a 9;        2=10 a 50;      3=mais de 50 

A [_____] [_____] D [_____] [_____] 

B [_____] [_____] E [_____] [_____] 

C [_____] [_____] F [_____] [_____] 

Códigos das Fruteiras 

1 Bananeira 5 Limoeiro 10 Jambalueiro 

2 Mangueira 6 Abacateiro 11 Mafurreira 

3 Larangeira 7 Goiabeira 12 Coqueiro 

4 Papaeira 8 Tangerineira 13 Cajueiro 

  9 Ananazeiro 14 Canhoeiro 

2.36 Nos últimos 12 meses, quantas árvovres frutíferas o seu AF plantou? 1=Nenhuma     2=Entre 1 e 9     3=10 ou mais [_____] 

2.37 O seu AF adoptou novos tipos de tecnologias para crescimento de 
caju, tais como semente resistentes ou uso de pesticidas? 

1=sim      2=não       3= não planta caju [_____] 
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 B Caprinos (cabras) [___ ___] E Burros                 [___ ___] 

 C Patos                     [___ ___] F Galinhas              [___ ___] 

 ÁGUA E SANEAMENTO 

3.4 Qual foi a sua principal fonte de água para beber durante a última época chuvosa? Ver códigos abaixo [_____] 

3.5 Qual foi a sua principal fonte de água para beber durante a última época seca? Ver códigos abaixo [_____] 

 Código para Fonte de água 

 1 Água canalizada dentro da casa ou quintal 5 Água de chuva  

 2 Torneira público/Fontenário 6 Poço não protegido  

 3 Furo com bomba de água 7 Rio, lago, lagoa  

 4 Poço protegido 8 Cisterna/água comprada 

   9 Nascente 

3.6 
Qua foi o principal tipo de saneamento usado pelo seu AF 
nos últimos 12 meses? 

1 Latrina não melhorada 4 Nenhum/mato/praia 

[___] 2 Fossa séptica 5 Rede de esgotos 

3 Latrina melhorada   

 

 SECÇÃO 4: RECEITAS DO AF 

4.1 Algum membro do AF recebeu remessas em dinheiro  nos últimos 12 meses? 1=sim    2=não [____] 

4.2 Algum membro do AF transferiu dinheiro nos últimos 12 meses? 1=sim    2=não [____] 

4.3 Algum membro do AF recebeu alimentos ou espécies nos últimos 12 meses? 1=sim    2=não [____] 

4.4 Algum membro do AF transferiu alimentos ou espécies nos últimos 12 meses? 1=sim    2=não [____] 

 Principais Fontes de Reendimento 

4.51 Qual foi a principal fonte de reendimento do seu AF nos últimos 12 meses? Ver código abaixo [____] 

4.52 Qual foi a Segunda principal fonte de reendimento do seu AF nos últimos 12 meses? Ver código abaixo [____] 

4.53 Qual foi a Terceira principal fonte de reendimento do seu AF nos últimos 12 meses? Ver código abaixo [____] 

4.54 Qual foi a Quarta principal fonte de reendimento do seu AF nos últimos 12 meses? Ver código abaixo [____] 

4.55 Qual foi a Quinta principal fonte de reendimento do seu AF nos últimos 12 meses? Ver código abaixo [____] 

 
1 

Produção/Venda de culturas 
alimentares básicas 

6 Ganho-ganho 11 Venda da lenha/carvão 16 
Materiais de 
Cosntrução 

 
2 

Produção/Venda de culturas 
de reendimento 

7 
Venda de peixe (mercado 
local/districto) 

12 Fabrico/venda bebidas 17 Aluger de tração animal 

 
3 

Produção/Venda de hortículas 8 
Venda de peixe (mercado 
externo/fora do districto) 

13 Transporte 18 
Pensão Mensal 
(velhiçe) 

 4 Produção/Venda de frutas 9 Processamento de peixe 14 Emprego Formal 19 Remessa 

 
5 

Prod. de Colheita/caça/caniço 10 
Pecuária (venda de 
animal/produtos animais) 

15 
Trabalho Informal 
(pago em dinheiro) 

20 
Comércio 
informal/formal 

       88 Não tem 

4.6 Nos últimos 12 meses, alguém do seu AF trabalhou por pagamento em éspecie? 1=sim     2=não [____] 

4.7 Nos últimos 12 meses, alguém do seu AF trocou bens, produtos agrículas ou peixe por outras 
necessidades como roupa, comida, medicamentos? 

1=sim     2=não 
[____] 

4.8 Nos últimos 12 meses, alguém do seu AF vendeu algum produto por meio de associações?   1=sim     2=não [____] 

skinner
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 SECÇÃO 6: PARTICIPAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES LOCAIS E SUPORTE SOCIAL 

6.1 Algum membro do seu AF faz parte duma Associação ou grupos? 1=sim  2=não [____] 

6.2 Se sim, quais são as associoes/grupos/comites/ONG/cooperativa em que 
participa activamente? 

Códigos abaixo A[____] B [____]  C[____] 

 1 Agricultores 7 Poupanca e credito Informal 13 Jovens 

 2 Comercial 8 Crédito Formal 14 Desportivo 

 
3 Desenvolvimento Comunitário 9 Assoc. dos Pais na Educação 15 

COV (Crianças órfãs e 
vulneráveis)   

 4 Grupos de Mulheres 10 Escolas 16 Religioso (Igreja) 

 5 Conselho Comunitário de Pesca 11 Saúde 17 Comités de pesca 

 6 Associacao de Pesca 12 Água/Saneamento  18 Comités de floerstamento 

 CRÉDITO 

6.3 Nos últimos 12 meses, seu AF pediu emprestado dinheiro ou recebeu algum tipo de crédito? 1=sim      2=não [____] 

6.4 Se sim, de quem foram? Códigos abaixo A[____] B [____]  C[____] 

 1 Bancário 4 Família / amigos 7 Xitique 

 2 Projecto de Pecuária/Agricultura 5 ONGs 8 Associação 

 3 Poupança e crédito Informal 6 Igreja   

6.5 Se recebeu crédito, qual foi o principal propósito do mais alto empréstimo? Códigos abaixo [____] 

 1  Construção casas novas 5 Compra de comida 10 Saúde/medicamentos 

 2 Reparacao de casas/mordias antigas 6 Compra de insumos 11 Funeral 

 3 Outra construção 7 Compra de animais/medicamentos 12 Negocios 

 4 Aluguer/compra de terra 8 Compra de outros bens   

 5 Compra de materiais de pesca 9 Lobolo/casamento   

 SECÇÃO 7 CONSUMO ALIMENTAR DO AF 

7.1 Quantas refeições os adultos (18+) comeram neste AF ontem? [____] 

7.2 Quantas refeições os jovens e crianças (5 a 17 anos) comeram neste AF ontem? [____] 

7.3 Quantas refeições as crainças menores (6 a 59 meses) comeram neste AF ontem? [____] 

 O que o seu AF comeu ontem 
7.4 Comeu ontem? 
1=sim          2=não 

 a. Milho em grão, Xima, papa de milho, mexoeira, mapira, arroz  

 b. Outros cereais manufaturados: Pão, esparguete, bolachas  

 c. Mandioca, inhame  

 d. Batata Reno  

 e. Batata doce, bóbora, cenoura  

 e. Açúcar  

 f. Feijões, ervilha, lentilha  

 g. Amendoim e castanha de caju  

 h. Hortícolas/vegetais  

 i.Folhas verdes   

 j. Frutas – somente mangas e papaias maduras  

 k. Frutas outras (incl frutas silvestres)  

 l. Carne de vaca, cabrito, outras carnes ex carne de caca, insectos, etc.   

 m. Aves (frangos, pato, coelho, etc)  

 n. Porco  

 o.Fígado, rins, tripas, dobrados, coração, outros orgãos.  

 p. Ovos  

 q. Peixe ou mariscos frescos/secos  

 r. Óleo da cozinha/gorduras/manteiga/banha  

 s. Leite/Iogurte/outros lacticínios  

 t. CSB (mistura de farinha de milhoe soja)  

 u. Sementes de gergelin, melancia, abobora  

 v. Sal  

skinner
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 SECÇÃO 8: DOENÇAS CRÔNICAS E MORTALIDADE 

8.1 Nos últimos 12 meses, algum membro do seu AF entre 18 e 59 anos tem estado 
sempre doente (doença cronica), ficando incapaz de trabalhar pelo menos durante 3 
meses no último ano?    

1=sim 
2-=não (vá q.8.3) [___] 

8.2 O chefe ou conjuge do chefe do AF estão cronicamente doentes? 1=sim            2=não [___] 

8.3 Algum membro do seu AF faleceu nos últimos 12 meses? 1=sim  2-=não (vá a 
secção 9) 

[___] 

 Se sim, quem foram? 

8.4 Quantos anos completou no último aniversário antes 
de falecer? 

8.5 Qual era o sexo? 
1=masculino          
2=feminino 

8.6 O membro esteve doente por 3 meses ou 
mais antes de morrer? 
1=sim 
2=não 

A    

B    

C    

skinner
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SECÇÃO 9: ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA 

(marcar com um          a resposta certa , uma apenas, em cada mecanismo) 

 No último mês quantas vezes seu AF recorreu a um ou mais dos 

seguintes mecanismos para ter acesso a alimentos?  
Nunca 

Raras 
vezes 

Algumas 
vezes 

Várias 
vezes  

Diariamente (1-3 

dias/ 

mês) 

(1-2 dias 

por 

semana) 

(3-6 dias 

por 

semana) 

01 = Mudou dieta para alimentos mais baratos e menos preferidos 0 1 2 3 4 

02 = Pediu comida emprestada 0 1 2 3 4 

03 = Comprou comida em crédito 0 1 2 3 4 

04 = Consumiu maior quantidade de frutos silvestres/comida de fome 0 1 2 3 4 

05 = Diminuiu a quantidade de comida para todos os membros 0 1 2 3 4 

06 = Adultos comeram menos para deixar as crianças comerem 0 1 2 3 4 

07 = Reduziu o número de refeições 0 1 2 3 4 

08 = Passou dias sem comer nada 0 1 2 3 4 

 Nos últimos 12 meses quantas vezes seu AF recorreu a um ou mais dos 

seguintes mecanismos para ter acesso a alimentos?  
Não Sim    

09 = Consumiu reservas de sementes da próxima campanha 0 1    

10a = Alguns membros migraram temporariamente (menos de 6 meses) para a 
parte Norte da Costa (incl. Moma, Pebane e Angoche)? 

0 1    

10b = Alguns membros migraram temporariamente (menos de 6 meses) para a 
parte Sul da Costa (incl. Moma, Pebane e Angoche)? 

0 1    

10 c= Alguns membros migraram temporariamente (menos de 6 meses) para a 
parte Interior do Districto (incl. Moma, Pebane e Angoche)? 

0 1    

10d = Alguns membros migraram temporariamente (menos de 6 meses) para fora 
dos Districto (incl. Moma, Pebane e Angoche)? 

0 1    

11 = Algum(s) membros migraram por mais de  6 meses 0 1    

12 = Diminuiu gastos em educação 0 1    

13 = Tirou criança da escola 0 1    

14 = Diminuiu gastos em saúde 0 1    

15 = Pegou dinheiro emprestado ou em crédito de familiares/amigos 0 1    

16 = Pegou dinheiro em crédito de penhoristas 0 1    

17 = Vendeu materiais agrículas 0 1    

18 = Vendeu materiais de contrução 0 1    

19 = Vendeu mais animais pequenos 0 1    

20= Vendeu mais animais grandes (bois, vacas) 0 1    

21 = Vendeu bens/móveis  do AF 0 1    

22 = Trocou produtos agrícolas 0 1    

23 = Cedeu terra 0 1    

25 = Trabalhou por comida 0 1    

26 = Trabalhou por mais horas/intensificou trabalho 0 1    

27 = Mudou de casa 0 1    

28=Mandou filhos trabalharem para outros AF 0 1    

29= Gastou poupança 0 1    

30= Colheu culturas antes do tempo (ex. milho verde). 0 1    

skinner
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SECÇÃO 10: CHOQUES      

10.1 O seu AF sofreu alguma situação fora do comum, que afectou sua capacidade de se manter, comer normalmente, ou reter os seus 
bensnos últimos 6 meses? 

1 Sim 2 Não → Terminar 

10.2 Se Sim, que problemas o seu agregado sofreu? Pergunte qual foi o pior e siga insistindo se houve outros problemas que afectaram o AF. Não leia as opções mas insista: “O seu AF sofreu algum outro 
problema que lhe afectou?» 

 

|__| 
A. Seca/Falta de chuvas/chuvas 
irregulars 

|__| B. Enchente/Cheias |__| C. Erosão Costeira |__| D.  Confisco pela Fiscalizacao 

|__| 
E. Epidemias de doença em 
animais 

|__| 
F. Epidemias de doença agudas em 
pessoas (ex. Cólera, malaria, diarreia) 

|__| 
G. Doença crônica e séria de 
membro (s) 

|__| 
H. Aumento de preços dos produtos 
agriculas (sementes, pesticidas etc) 

|__| 
I. Perca ou redução de empregos 
de membros da familia 

|__| 
J. Perca ou redução de dinheiro de 
membros da familia 

|__| 
K. Aumento de preços dos 
alimentos 

|__| L. Morte do Chefe do AF  

|__| M. Morte de um mebro do AF |__| N. Roubo ou perca de bens e recursos |__| O. Inseguraca/violência |__| P. Chuva de gelo 

|__|  Q. Ciclones |__| R. Terremoto |__| 
S. Aumento do preco do 
combustível 

|__| T. Aumento no preco das licensas 

|__| 
U.  Niveis acima do normal de 
pestes ou doença da lavoura em 
Coqueiros 

|__| 
Niveis acima do normal de pestes ou 
doença da lavoura em Cajueiros 

|__| 
Niveis acima do normal de pestes 
ou doença da lavoura em 
Mandioqueira 

  

 

10.3 – [Choque] 
 
Indicar  até 4 choques (os piores). 

10.4 O [choque] criou 
decréscimo/perca de receitas 
em dinheiro ou em especie?  
 
(1. =SIM  2=NÃO) 

10.5 O [choque] criou um 
decresimo/perca de bens? 
 
(1. =SIM  2=NÃO) 

10.6 O [choque] criou redução na 
produção de alimentos? 
(1. =SIM  2=NÃO) 

10.7 – O seu AF ja se recuperou das perdas? 
0 = NÃO 
1.=SIM 
2.=PARCIALMENTE 

1. |__| |__| |__| |__| |__| 

2. |__| |__| |__| |__| |__| 

3. |__| |__| |__| |__| |__| 

4. |__| |__| |__| |__| |__| 

skinner
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Name Question Levels Notes

Community

Community the response is 

from

NA, Mecane (Oua,) Nanheua, Nacalela, Nauluco, Moebase, 

Iarupa, Nambui, Namame, Mtopa, Naheco, Namige, 

Monudo/Murudo, Pulizica, Mavele, Namiepe, Munar, 

Mucoroma, Corane, Nacocolo, Murateia, Mituco, Namichir, 

Pacone, Hori, Macogone, Lalaue, Ampuitine, Namaquete, 

Tipane, Txotxo, Magene , Natere, Solulo, Manene, Thapua, 

Mingolene, Mucuto, Nacololo

Probably want to subset by 7 key 

communities for analysis:  

Manene, Macogone, Namiepe, 

Namame, Nauluco, Mingolene, 

Pulizica, Corane  

Gender

Gender of head of 

household Male, Female, NA

Literacy

Does the head of household 

know how to read and write 

in Portuguese? 0=NO, 1=YES, NA

Community_Group

Is some member of your 

household a part of an 

association or group?  0=NO, 1=YES, NA

Year Year survey was taken 2008, 2014, 2018

Income_source

Primary source of income 

for household

Fruit, Subsist_crops, Informal_formal_business, NA, 

Monthly_pension, Formal_work, Fish_sale_external, 

Fish_sale_local, Informal_work, Cash_crops, Hort_crops, 

Fish_processing, Firewood_charcoal, Animal_husbandry, 

Sell_drinks, Construction_materials, Transportation, 

Remittances, Forraged_products, Other, None

Pay attention to underscores, in 

a couple cases they mean "or" 



Food_source

Primary source of food for 

household

Fruit, Subsist_crops, Informal_formal_business, NA, 

Monthly_pension, Formal_work, Fish_sale_external, 

Fish_sale_local, Informal_work, Cash_crops, Hort_crops, 

Fish_processing, Firewood_charcoal, Animal_husbandry, 

Sell_drinks, Construction_materials, Transportation, 

Remittances, Forraged_products, Other, None

Pay attention to underscores, in 

a couple cases they mean "or". 

Also, no data taken in 2008 

Education_HH

Education level of head of 

household

None, Incomplete_secondary, Complete_primary, 

Incomplete_primary, Illiterate, 

Complete_secondary_or_higher, NA

Education_spouse Education level of spouse

None, Incomplete_secondary, Complete_primary, 

Incomplete_primary, Illiterate, 

Complete_secondary_or_higher, NA

Conservation_Interven

tion_gen

Did the community get any 

conservation intervention 0=NO, 1=YES, NA

Devel_Intervention_ge

n

Did the community get any 

development intervention 0=NO, 1=YES, NA

Fish_NTZ

Specific conservation 

intervention: fish no take 

zone 0=NO, 1=YES, NA

FFS

Specific development 

intervention: Farmer Field 

School 0=NO, 1=YES, NA

CGRN_Miombo

Specific conservation 

intervention: community 

based Miombo (coastal 

forect) management 0=NO, 1=YES, NA

CGRN_Mangrove

Specific conservation 

intervention: community 

based mangrove 

management 0=NO, 1=YES, NA



VSLA

Specific development 

intervention: Village savings 

& loan association 0=NO, 1=YES, NA

Association_Alliance

Is a member of the 

household a member of a 

community association that 

was influenced by the 

Alliance 0=NO, 1=YES, NA

Food_Groups

Total number of food groups 

household reported eating 

in the last 24 hours numeric

This is the sum of the following 

24 columns

Grains

Did your household eat 

grains in the last 24 hours 0=NO, 1=YES, NA

Manufactured Cereals

Did your household eat 

manufactured cereals in the 

last 24 hours 0=NO, 1=YES, NA

Banana

Did your household eat 

banana in the last 24 hours 0=NO, 1=YES, NA

Potato

Did your household eat 

potato in the last 24 hours 0=NO, 1=YES, NA

Sweet Potato

Did your household eat 

sweet potato in the last 24 

hours 0=NO, 1=YES, NA

Pumpkin/Carrot

Did your household eat 

sweet potatoes with orange 

inside (pumpkin, carrots) in 

the last 24 hours 0=NO, 1=YES, NA

Sugar

Did your household eat 

sugar in the last 24 hours 0=NO, 1=YES, NA



Beans/Lentils

Did your household eat 

beans or lentils in the last 24 

hours 0=NO, 1=YES, NA

Nuts

Did your household eat nuts 

in the last 24 hours 0=NO, 1=YES, NA

Vegetables

Did your household eat 

vegetables in the last 24 

hours 0=NO, 1=YES, NA

Dark Leafy Greans

Did your household eat dark 

leafy greens in the last 24 

hours 0=NO, 1=YES, NA

Mango/Papaya

Did your household eat ripe 

mango or papaya in the last 

24 hours 0=NO, 1=YES, NA

Wild Fruits

Did your household eat 

other fruits (including wild 

fruits) in the last 24 hours 0=NO, 1=YES, NA

Red Meat

Did your household eat red 

meat in the last 24 hours 0=NO, 1=YES, NA

White Meat

Did your household eat 

white meat in the last 24 

hours 0=NO, 1=YES, NA

Pork

Did your household eat pork 

in the last 24 hours 0=NO, 1=YES, NA

Organs

Did your household eat 

onimal organs in the last 24 

hours 0=NO, 1=YES, NA

Eggs

Did your household eat eggs 

in the last 24 hours 0=NO, 1=YES, NA

Fish

Did your household eat fish 

in the last 24 hours 0=NO, 1=YES, NA



Oils/Fats

Did your household eat oils 

or fats in the last 24 hours 0=NO, 1=YES, NA

Dairy

Did your household eat dairy 

in the last 24 hours 0=NO, 1=YES, NA

CSB

Did your household eat CSB 

in the last 24 hours 0=NO, 1=YES, NA

Seeds

Did your household eat 

seeds in the last 24 hours 0=NO, 1=YES, NA

Salt

Did your household eat salt 

in the last 24 hours 0=NO, 1=YES, NA

Insects

Did your household eat 

insects in the last 24 hours 0=NO, 1=YES, NA

Weighted_Dietary_Div

ersity Weighted sum of food goups 0-28.5

Assets

Total number of reported 

assets in household numeric

this is the sum of the next 26 

columns

Bicycle
Does your household have a 

bicycle 0=NO, 1=YES, NA

Radio
Does your household have a 

radio 0=NO, 1=YES, NA

Bed
Does your household have a 

bed 0=NO, 1=YES, NA

Cellphone
Does your household have a 

cellphone 0=NO, 1=YES, NA

Watch
Does your household have a 

watch 0=NO, 1=YES, NA

Stove
Does your household have a 

stove 0=NO, 1=YES, NA

Chair
Does your household have a 

chair 0=NO, 1=YES, NA



Table
Does your household have a 

table 0=NO, 1=YES, NA

Cups & plates
Does your household have 

cups & plates 0=NO, 1=YES, NA

Gas
Does your household have 

gas (lantern) 0=NO, 1=YES, NA

Television
Does your household have a 

television 0=NO, 1=YES, NA

Axe
Does your household have 

an axe 0=NO, 1=YES, NA

Machete
Does your household have a 

machete 0=NO, 1=YES, NA

Mortar & pestle
Does your household have a 

mortar & pestle 0=NO, 1=YES, NA

Wagon
Does your household have a 

wagon 0=NO, 1=YES, NA

Sewing Machine
Does your household have a 

sewing machine 0=NO, 1=YES, NA

Fishing rod
Does your household have a 

fishing rod 0=NO, 1=YES, NA

Fishing net
Does your household have a 

fishing net 0=NO, 1=YES, NA

Harpoon
Does your household have a 

harpoon 0=NO, 1=YES, NA

Canoe
Does your household have a 

canoe 0=NO, 1=YES, NA

Canoe Moma
Does your household have a 

canoe moma 0=NO, 1=YES, NA

Raft
Does your household have a 

raft 0=NO, 1=YES, NA

Tractor
Does your household have a 

tractor 0=NO, 1=YES, NA

Motorcycle
Does your household have a 

motorcycle 0=NO, 1=YES, NA



Mattress
Does your household have a 

mattress 0=NO, 1=YES, NA Grass or regular mattress

Asset_weight_sum Sum of all asset weights 0:7, numeric, non-integer

TotalAssetValue
total value of all reported 

assets for which we have 

value estimates 0:56600 integer

ProductiveAssetValue
total value of all reported 

productive assets for which 

we have value estimates 0:52500 integer

NonProductiveAssetVa

lue

total value of all reported 

non-productive assets for 

which we have value 

estimates 0:13300 integer

Econ_dec

Who makes decisions in 

your household in regards to 

finances head, spouse, together, NA

Make sure data is being read as 

categorical 

Chng_livli Did you change your 

livlihood in the last 5 years 0=NO, 1=YES, NA

Days_seafood In the last week, how many 

days did you eat seafood 0,1,2,3,4,5,6,7,NA Read as integer

Fish_freq

In the last week, how many 

days did a member of your 

family (household?) go 

fishing 0,1,2,3,4,5,6,7,NA Read as integer

Fish_sanct_impct

What was the impact of the 

fish sanctuary on your 

household benefited, harmed, none, NA

Make sure data is being read as 

categorical 

Prohb_fish

Are there fishing 

prohabitions in your 

community? NA, No, Yes

Should read as logical for 

analysis



No_fish_spec

Are there fish species that 

cannot be fished? NA, No, Yes

Should read as logical for 

analysis

CF_USE_YN

Does your household use 

coastal forests? 0=NO, 1=YES, NA

These should probably be logical 

as well

CF_USE_Construction

Do you use them for 

construction? 0=NO, 1=YES, NA

CF_USE_Honey Do you use them for honey? 0=NO, 1=YES, NA

CF_USE_Medicine

Do you use them for 

medicine? 0=NO, 1=YES, NA

CF_USE_Fruit Do you use them for fruit? 0=NO, 1=YES, NA

CF_USE_Other

Do you use them for other 

reasons? 0=NO, 1=YES, NA

Mang_USE_YN

Does your household use 

mangroves? 0=NO, 1=YES, NA

Mang_USE_Firewood

Do you use them for 

firewood? 0=NO, 1=YES, NA

Mang_USE_Home

Do you use them for home 

construction? 0=NO, 1=YES, NA

Mang_USE_CrabSnail

Do you use them for 

collecting crabs/snails? 0=NO, 1=YES, NA

Mang_USE_FishProd

Do you use them for fish 

production? 0=NO, 1=YES, NA

Mang_USE_medicine

Do you use them for 

medicine? 0=NO, 1=YES, NA

Mang_USE_Honey Do you use them for honey? 0=NO, 1=YES, NA

Mang_USE_FishTrap

Do you use them for fish 

trap construction? 0=NO, 1=YES, NA

Mang_USE_Other

Do you use them for other 

reasons? 0=NO, 1=YES, NA

Crop_Rotation

Do you practice crop 

rotation on your land? 0=NO, 1=YES, NA



Legumes_BRS

Do you plant legumes 

between rainy seasons on 

your land? 0=NO, 1=YES, NA

Minimum_tillage

Do you practice minimum 

tillage on your land? 0=NO, 1=YES, NA

Mulching

Do you practice mulching on 

your land? 0=NO, 1=YES, NA

Live_cover

Do you use live cover on 

your land? 0=NO, 1=YES, NA

Organic_Fertilizer

Do you use live fertilizer on 

your land? 0=NO, 1=YES, NA

Any_fert

This is a combination of 

columns 95 & 96. i.e. "either 

or" 0=NO, 1=YES, NA

This covers all three years. This is 

in line with AC principle C. Can 

be thought of as taking actions 

to enhance soil fertility on your 

land

Borrow

In the last 12 months did 

your household borrow 

money? 0=NO, 1=YES, NA

Credit_from_A

Where did you borrow 

money from (three options)

Informal_credit, Friends_family, Bank, Religious_institution, 

Other, NA

These options are simplified so 

that they could be harmonized 

across years

Credit_from_B

Where did you borrow 

money from (three options) Informal_credit, Friends_family, Religious_institution, NA

Make sure these are being read 

as categorical

Credit_from_C

Where did you borrow 

money from (three options) Informal_credit,  Religious_institution,  NA

These should be combined into 

columns for each option in 

column 100 and listed as a 

logical or binary variable 



Credit_reason

Why did you borrow 

money?

NA, Health_medicine, Food, Funeral, Other_construction, 

Home_repair, New_home, Fish_equiptment, Other_goods, 

Business, Agricultural_inputs, Pride_wedding, 

Animals_medicine, Land, Other

FFS_Participation

Has someone in your 

household participated in 

farmer field school? 0=NO, 1=YES, NA

WEDM

In the last five years, has 

women's participation in 

decision-making in your 

household changed? Decreased, Same, Increased, NA Analyze as factor

Food_prov

Where there months, in the 

last 12 months, in which you 

didn't have enough food to 

satisfy the needs of your 

family? 0=NO, 1=YES

Food_prov_change

Compared to five years ago, 

did the number of months 

that your household have 

enough food change? Worsened, Stayed the same, Improved, NA

This was ONLY asked to people 

who said "NO" to the previous 

question (column 2). This should 

probably also be analyzed as a 

factor

Gender

Gender of head of 

household Male, Female

Literacy

Is the head of household 

literate? TRUE/FALSE

Community_Group

Is the head of household a 

member of a community 

group? TRUE/FALSE

Months_adequate_fp

In the last year, how many 

months did you have 

adequate food provisioning Numeric, 1-12 Aggregated from two columns



Fish_change_quantity

How has the quantity of fish 

changed in the last 5 years Less, More, Same, NA Probably analyze as factor

Fish_change_species

How has the quantity of fish 

species changed in the last 5 

years Less, More, Same, NA Analyze as factor

Fish_change_size

How has the size of the fish 

changed in the last 5 years Less, More, Same, NA Analyze as factor

Community

Which community the 

survey was taken

Manene Macogone Namiepe Namame Nauluco Mingolene 

Pulizica Corane

Conservation_Interven

tion_gen

Did the community get any 

conservation intervention 0=NO, 1=YES, NA

Devel_Intervention_ge

n

Did the community get any 

development intervention 0=NO, 1=YES, NA

Fish_NTZ

Specific conservation 

intervention: fish no take 

zone 0=NO, 1=YES, NA

FFS

Specific development 

intervention: Farmer Field 

School 0=NO, 1=YES, NA

CGRN_Miombo

Specific conservation 

intervention: community 

based Miombo (coastal 

forect) management 0=NO, 1=YES, NA

CGRN_Mangrove

Specific conservation 

intervention: community 

based mangrove 

management 0=NO, 1=YES, NA



VSLA

Specific development 

intervention: Village savings 

& loan association 0=NO, 1=YES, NA

Language

Language spoken in 

household Macua, Koti, Portuguese, Other

Make sure this is being read as 

character

Religion Religion of household Muslim, Christian, Athiest, Traditional_beliefs, Other

Other options were available on 

survey but no one chose them

Mang_prohb

in your community are there 

prohabitions on 

where/when mangroves can 

be harvested? 0=NO, 1=YES, NA

Apply_FFS

If you attended FFS, have 

you applied the principles 

you learned to your land 

management? 0=NO, 1=YES, NA

Mang_replant

Have you, someone in your 

household, or someone you 

know participated in 

mangrove replanting?

I_participated, Members_of_household, 

People_in_community, No_one_i_know, NA Analyze as factor

Mang_select_extr

Do you, someone in your 

household or someone you 

know practice selective 

extraction of mengroves?

I_practice, Members_of_household, 

We_cut_mangroves_but_non_selective, We_dont cut, 

Dont_know_what_select_extract_is
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Appendix 5.1  Focus Group Discussion Protocols   
 

 

 

Focus Group Discussion Protocols on Natural-Resource Dependent 

Livelihoods and Well-Being (2018) 
 

 

Shauna Mahajan† and Althea Skinner‡  
 

†World Wildlife Fund US, Washington, D.C., USA. 

‡CARE-WWF Alliance US, Washington, D.C., USA. 

 

 

For further information please contact: 

Shauna Mahajan at shauna.mahajan@wwf.org   

 

The qualitative research was designed specifically to understand (1) general perceptions of change over 

time, and (2) perceived changes over time in well-being, community participation, and household 

decision-making. 

In each community, focus groups were organized to address these questions, and specifically 

disaggregate perceptions held by men versus women, and community members who participated in the 

interventions versus those who did not. Four focus group protocols were designed to explore these 

disaggregated perceptions:  

 

 Protocol title Research questions Participants 

1 Community 
timeline  

All Men and women (Alliance participants and non-participants) 

2 Women’s 
well-being 

All, especially RQ1A and 
RQ2C 

Women (Alliance participants and non-participants) 

3 Men’s well-
being 

All, especially RQ1A and 
RQ2C 

Men (Alliance participants and non-participants) 

4 CBNRM and 
well-being 

All, especially RQ1B and 
RQ2B 

CBNRM committee members (men and women, Alliance 
participants only) 

 

mailto:shauna.mahajan@wwf.org
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Manual de Campo: 

Discução de Grupo Focal 

Parte A: Guião Geral Aplicáveis a todas as Discuções de Grupo Focais 
(DGF) 

Parte B: Protocols para os quatro tipos de DGF  

Anexo 1: Consentimento a Ser Lido antes de todas as DGF  

Anexo 2: Tratamento por comunidade com logistica do facilitadores e 
protocolo por dia 

 

Parte A: Guião Geral  - Aplicáveis a todas as Discuções de Grupo Focais 

1. Objetivos das Discões de Grupo e Protocolos deste estudo: Os objectivos principais são: 

• Identificar mudanças nas principais variáveis dos resultados, bem-estar economico e 
segurança alimentar  

• Entender os caminhos de mudança de bem-estar, seja empoderamento economico 
ou de genero, governança sustentável dos recursos naturais, ou outro. 

• Obter informações sobre o entendimento da comunidade sobre os principais eventos 
que afetam o seu bem-estar e a compreensão dela sobre governança sustentavel de 
recursos naturais. 

• Identificar diferenças entre mulheres e homens, agregados familiares chefiados por 
mulheres e chefiados por homens, especialmente nas discuções com apenas 
mulheres. 

 
2. Participantes das Discuções de Grupo Focal  (DGF) 

Em geral, participantes das DGF devem: 

• Somar a em torno de 10 pessoas (mas não passar de 10 pessoas) 

• Não serem jovens (não deve haver pessoas com menos de 18 anos participando das 
discuções) 

• Disposição para se envolver, se encaixar na categoria definida, seleção aleatória dentro 
dos limites (por exemplo, não apenas amigos ou familiares, ampla representação em 
toda a comunidade) 

• Comprometimento de aproximadamente 90 a 120 minutos 
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Para cada Protocolo, será dado guião sobre o género dos participantes e se devem ou não serem 
participantes da Aliança.  

3. Materiais e Ambiente Necessários para as discuções: 

• Um espaço confortável, onde os participantes se sentem seguros e livres para expressar 
suas próprias opiniões. Se dentro, cartolina e marcadores caso precisar. 

• Supondo que seja ao ar livre, um local com sombra e tranquilidade confortável para se 
sentar por um longo período de tempo e longe de possíveis distrações, protegido do 
vento e de outros sons para garantir uma boa gravação.  

• Dispositivo de gravação (se for relevante, com baterias de reserva) e telefone celular com 
aplicativo de gravação (para backup adicional). 

• Papel e canetas para anotações. 
 

4. Responsabilidades do facilitador: 

• Lembre-se de que grupos focais fornecem informações críticas para confirmar e / ou 
explicar as descobertas das pesquisas domiciliares. Queremos entender que que tem 
influenciado os principais resultados que nos importam, a riqueza e a segurança 
alimentar (bem como o empoderamento economico/de genero e uso sustentável dos 
recursos naturais como caminhos importantes para entregar esses resultados). 

• Perspectivas diversas são importantes. Especialmente quando estamos incluindo homens 
e mulheres no mesmo DGF é fundamental garantir que as vozes e as perspectivas das 
mulheres sejam ouvidas já que estamos particularmente interessados nos impactos de 
nossas intervenções nas mulheres pobres. Também é importante chamar os membros 
mais quietos em grupo. 

• A DGF é a nossa melhor oportunidade para entender se as suposições da nossa teoria de 
mudança estão corretas, então investigar os caminhos da mudança se for levantado é 
especialmente crítico. A teoria de mudança da Alianca disse que os caminhos de 
mudança de bem-estar vao er occurido atraves do empoderamento economico e de 
genero e da governança de recursos naturais sustentáveis. 

 
 

5. Método de sondagem (probing)  

• Se os participantes levantaram elementos das intervenções da Aliança, investiguem 
especificamente sobre a participação: 

o que que motivou a participação; 
o como diferentes pessoas foram envolvidas;  
o se os impactos no bem-estar eram diferentes pra homens e mulheres.  

• Evite sugerir resposas ou perguntar de uma maneira que incentive uma resposta 
especifica. Por exemplo: 
o melhor perguntar: “O que mudou” do que perguntar “Piorou?”  
o embora nossa teoria da mudança assuma que as Associações de Poupança e 

Empréstimo da Vila melhorem a renda e empoderamento das mulheres, não se 
poderia perguntar: “As mulheres tem mais dinheiro e poder nas decisões por 
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causa das Associações de Poupança e Empréstimo da Vila perguntar?”. No 
entanto, deveria se perguntar: “Houve algum impacto das Associações de 
Poupança e credito rotativo na vida das pessoas? Se sim, qual impacto? O 
impacto foi igual entre homens e mulheres?”  

 
6. Notas de encerramento do facilitador: 

• Suplemente notas de campo com reflexões do grupo de foco imediatamente após a 
discussão notando que: 

o As anotações de campo devem capturar dinâmicas intragrupo ou diferenças que 
surgiram entre as experiências de indivíduos ou subgrupos. Por exemplo, homens 
e mulheres geraram diferentes tipos de eventos/conhecimento (protocolos 1, 4) 
ou impactos (protocolos 2, 3)? Isso inclui expressões faciais e linguagem corporal 
que poderiam lançar luz sobre o que foi dito ou não dito. 

o As reflexões devem cobrir os principais temas, mensagens para levar para casa ou 
narrativas que surgiram desse grupo focal. 
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Parte B. PROTOCOLOS PARA FACILITAÇÃO DE 
GRUPOS 

Inclui 4 Protocols: 

- Protocolo 1: Homens e Mulheres—não-membros dos comites da gestao dos recursos naturais  

- Protocolo 2: Mulheres de Agregados chefiados por homens e mulheres—Participantes e não participantes  

- Protocolo 3: Homens de Agregados chefiados por homens e mulheres—Participantes e não participantes  

- Protocolo 4: Homens e Mulheres—membros dos comites da gestao dos recursos naturais  

 

Notas Gerais sobre os protocolos: 

- Protocolo 1 e 4 acontecem em paralelo nas manhãs: 

- Protocolo 1 é geral sobre os eventos dos ultimos 10 anos que aconteceram na comunidade (usa a Linha 

Histórica) que poderia ter afetado mudanças no bem-estar e nos recursos naturais.  

- Protocolo 4 é para entender em detalhe de membros dos comites de base responsavis pra governar os 

recursos naturais como que a governanca mudou ao longo desse mesmo periodo. 

- Protocolo 2 e 3 acontecem em paralelo nas tardes. 

- Protocolo 2 e 3 é para entender em detalhe se houve, quais mudanças houveram no bem-estar economico 
e segurança alimentar nos ultimos 10 anos. E entender por que houve essas mudanças a nível do agreagdo 
e comunidade. Pretende-se ver se a comunidade relaciona as intervenções ambientais (ou intervencoes de 
genero/economica/agricultura) com as mudanças. Finalmente, esses protocolos pretender ver se há 
diferenças entre grupos sociais, especificamente entre mulheres e homens e agregados chefiados por 
mulheres e homens.  
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PROTOCOLO 1: LINHA DE TEMPO GERAL  

NÃO CBNRM (Homens e Mulheres) 

 

Orientações especificas pra o facilitador do protocolo 1 

• Materiais especiais: Leva fio, fita e cartões de ícones laminados e marcadores dry-erase. 

• Durante a linha do tempo, desenvolva um cronograma histórico / uma narrativa dos 
principais eventos ou tendências que poderiam ter influenciado mudanças nas principais 
variáveis de resultado, bem-estar economico e segurança alimentar. A linha de tempo 
histórica nos ajuda a identificar outros fatores (além das intervenções da Aliança) que 
poderiam ter influenciado os principais resultados que nos importam (bem como o 
empoderamento e uso sustentável dos recursos naturais como caminhos potenciais para 
entregar esses resultados). 

• A linha de tempo poderia incluir eventos importantes ate 15 anos atrais, mas enfoque os 
eventos de sondagem e as mudanças nos últimos 10 anos (duração maxima da 
intervenção da Alianca). Em vez de falar sempre “faz 10 anos atrais,” use indicadores não 
numéricos de tempo gerado na linha do tempo histórica, por exemplo, “como que e 
diferente hoje comparado com antes do Ciclone Jokwe?” 

• Notas de encerramento do facilitador: Anote qualquer discrepância na colocação de 
eventos (que que foi a discrepância e entre quem). 

 

 

 

 

Objectivo Principal 

• Desenvolver uma linha de tempo histórica / narrativa dos principais eventos ou tendências que 
poderiam ter influenciado mudanças nas principais resultado, bem-estar economico e 
segurança alimentar (bem como caminhos potenciais para entregar esses resultados, o 
empoderamento e o uso sustentável dos recursos naturais).  

• Obter informações sobre a compreensão da comunidade em geral sobre as tendencias do 
ambiente local / clima global e eventos e mudancas na governança de recursos naturais.  

Participantes:  

• Não-participantes das actividades da Aliança da conservação (pode ter participado ou não das 
atividades do desenvolvimento) 

• Homens e Mulheres (meio a meio) 
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1. BOAS VINDAS E FORMALIDADES 
[Tempo de duração: aprox.: 10 minutos] 

 

• Acolhendo a todos- agradecer pelo tempo 

• Explique brevemente o exercício - Estamos interessados em aprender sobre a história 
do [insira o nome da comunidade aqui] e como as coisas mudaram nos últimos 10 
anos.  

• Garanta a confidencialidade – leia a Nota de Confidencialidade. 
o Lembrar aos participantes que a participação é voluntária, eles podem sair a 

qualquer momento 
o Reiterar que não há respostas certas ou erradas, estamos interessados em ouvir a 

diversidade de perspectivas nesta discussão e aprender com sua experiência 
o Lembre aos participantes que a sessão sera gravada 

• Definir regras em torno do engajamento, por examplo salientar que todos podem 
falar, que o facilitador pode chamar pessoas, que não devem julgar a respostas do 
outro, que não devem interromper uns aos outros, que devem perguntar quando não 
entenderme bem, etc. 

• Faça uma rodada de apresentações (somente nomes) 
 

2. LINHA DO TEMPO 
[Tempo de duração: aprox.: 25 minutos] 

 
Faça um discução aberta (brainstorm) sobre os principais eventos e mudanças, colocando-os 
cronologicamente em uma linha do tempo seguindo o guião abaixo: 
 

A. Construa uma linha do tempo: 

• Usa fio pra desenhar uma linha do tempo, colocando cartoes com os anos ~2005 e 
2018 (10-15 anos) nos dois extremos da linha.  

• Peça aos participantes para compartilhar verbalmente eventos memoráveis ou 
mudanças importantes que afetaram a comunidade nesses últimos 10-15 anos.   

• Use imagens de ícone (ou desenhe símbolos simples se nao tiver uma imagem 
apropriada) para representar esses eventos principais.  

• Colocá-las em uma linha do tempo aproximada. Use consenso para refinar a linha e 
tempo com foco na orden dos principais eventos.  

 
B. Vá mais fundo, nas três áreas (político, social e economico): 

Uma vez feita essa linha do tempo e os eventos e mudanças principais terem sido identificados, 
faça perguntas específicas sobre coisas boas e más que aconteceram, SONANDO nas seguintes 
três áreas: 
 
 

i. Politico (governação):  
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[SONDAGENS POTENCIAIS: Durante nos últimos 10 anos... 
houveram mudanças na governança local? Governança regional? Governança nacional? A 
relação entre os três?]  
 

ii. Economico (e modernização):  
[SONDAGENS POTENCIAIS: Nos últimos 10 anos...  
houve mudancas na valorizacao do Metical ou outras tendências econômicas notáveis?  
o transporte ou o acesso a estradas e mercados mudaram?  
houve tecnologias que foram introduzidas ou se tornaram mais difundidas? (ex. prevalencia de 
celulares ou mudanças nas práticas agrícolas?)] 
 

iii. Social (communidade):  
[SONDAGENS POTENCIAIS- Nos últimos 10 anos...  
houve grupos externos que começaram ou pararam de ajudar a comunidade?  
As pessoas se deram bem? Houve grupos de pessoas que cooperaram melhor ou pior?] 
 

C. Identifique se há algum evento ou mudança a mais: 
Depois de todos os eventos terem sido gravados visualmente, pergunte aos participantes se há 
algum evento importante...  

i. que esteja no lugar errado? Revise a cronologia coletivamente na linha do 
tempo. 

 
ii. que esteja faltando? Como transicao, pergunta sobre a quarta area, o ambiente e clima... 
 

3. QUESTÕES AMBIENTAIS  
[Tempo de duração: aprox.: 20 minutos] 

Pergunte sobre as mudanças ambientais na última década com um pouco mais de detalhes, 
seguindo as seguintes questões gerais: 

A. Durante os últimos 10 anos, houveram mudanças no ambiente ou no clima?                   
[SONDA - mangais, peixes / frutos do mar, solos para agricultura, floresta costeira, 
precipitação / tempestades]  

 
 
 
 
 
 

B. Durante os últimos 10 anos, houve alguma mudança de como que as pessoas usam os 
recursos naturais?  

[SONDA - mangais, peixes / frutos do mar, floresta costeira] 
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C. Durante os últimos 10 anos, houveram mudanças nas regras sobre como as pessoas usam 
recursos ou a conscientização das pessoas sobre as regras?                                               
[SONDA - há mudanças em como as regras são aplicadas?] 

 
 
 

D. Durante os últimos 10 anos, houveram mudanças em como as pessoas tomam decisões 
sobre o uso de recursos?  

[SONDA– sobre o processo e quem que participa] 
 
 
 

E. Durante os últimos 10 anos, houveram conflitos sobre o uso de recursos naturais?           
Se sim, como foi resolvido?                                                                                                                
[SONDA-  dependendo se as pessoas reagem traquilamente a esta questão: 
conformidade com as regras de recursos] 

 
 
 
 

4. QUESTÕES SOBREM BEM ESTAR  
[Tempo de duração: aprox.: 20 minutos 

Pergunte sobre as mudanças bem-estar nos últimos 10 anos seguindo as seguintes questões 
gerais: 

• O que o bem-estar significa para vocês? 
 
 

A. Houeveram mudanças no bem-estar de sua comunidade hoje em comparação a 10 anos 
atrás? Se sim, quais foram as maiores mudanças?                                                                              
[SONDA – acesso aos alimentos / estado nutricional / renda ou ativos dos agregados / 
empoderamento e participacao?] 

 
 
 
 

B. Quais sao os grandes motivos pelas mudanças de bem-estar na comunidade na última 
década? Os seja, quais dos eventos da linha do tempo contribuiram para essas 
mudanças?  

[SONDA indireitamente- contribuiu participação em algum(a) initiativa ou programa?] 
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5. AGRADECIMENTO E ENCERRAMENTO  
[Tempo de duração: aprox.: 5 minutos] 

Avise que já está a se encerrar a discução mas antes de terminar a discussão, pergunte se: 

i. Há mais alguma coisa que eu precise saber sobre como o bem-estar da comunidade 
mudou na última década? Se for, por quê que mudou?  

 
ii. Há qualquer questão que gostariam de fazer pra mim?  

Agradeça o tempo e deseje um bom dia.  
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PROTOCOLO 2: MULHERES PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES 

 

1. BOAS VINDAS E FORMALIDADES 
[Tempo de duração: aprox.: 10 minutos] 

 

• Acolhendo a todos e agradecer pelo tempo 

• Explique brevemente o exercício - estamos interessados em aprender sobre a história 
do [insira o nome da comunidade aqui] e como as coisas mudaram nos últimos 10 
anos 

• Garanta a confidencialidade – leia a Nota de Confidencialidade. 
o Lembrar aos participantes que a participação é voluntária, eles podem sair a 

qualquer momento 
o Reiterar que não há respostas certas ou erradas, estamos interessados em ouvir a 

diversidade de perspectivas nesta discussão e aprender com sua experiência 
o Lembre aos participantes que a sessão sera gravada 

• Definir regras em torno do engajamento, por examplo salientar que quero ouvir de 
todos presentes, que o facilitador pode chamar pessoas, que não devem julgar a 
respostas do outro, que não devem interromper uns aos outros, que devem perguntar 
quando não entenderme bem, etc. 

• Faça uma rodada de apresentações (somente nomes) 
 

2. MUDANÇAS GERAIS AO LONGO DO TEMPO 
[Tempo de duração: aprox.: 10 minutos] 

 
Em geral, estamos interessados em saber como as coisas mudaram em [inserir nome da 
comunidade] ao longo do tempo.  
 

A. Quais são as mudanças mais importantes que você presenciou nos últimos 10 anos?           

Objectivo Principal 

• Obter percepções sobre mudanças no bem-estar econômico da família, segurança alimentar e 
empoderamento (autonomia, participação e influência)  

• Entender diferenças nos impactos de bem-estar entre mulheres e homens e entre agregados 
familiares chefiados por mulheres e chefiados por homens 

• Obter percepções sobre caminhos de impactos (por exemplo, através de uma melhor gestão 
sustentável dos recursos naturais ou de tomada de decisão das famílias mais equitativa) 

Participantes:  

• Mulheres chefes e nao chefes da familia (meio a meio)  

• Participantes e que não participantes das actividades da Aliança   
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[Use potencialmente um indicador não numérico de tempo gerado na linha do tempo histórica, 
por exemplo, Ciclone Jokwe] 
 

 

B. Como essas mudanças afetaram as mulheres em [inserir nome da comunidade] em 
particular?                                                                                                                                                    
[SONDA - Existem diferenças em como essas mudanças afetaram as mulheres nos lares 
chefiados por homens em comparação com os chefiados por mulheres?]  

 
 
 

3. QUESTÕES SOBRE SEGURNAÇA ALIMENTAR (ACESSO A ALIMENTOS)  
[Tempo de duração: aprox.: 15 minutos] 

 

Agora, gostaria de ouvir sobre segurança alimentar aqui. Pergunte sobre o acesso a comida para 
mulheres e se houveram mudanças nos últimos 10 anos seguindo as seguintes questões e 
sondagens gerais: 

• O que o bem-estar significa para vocês?   
 
 

A. Como é o acesso a alimentos das mulheres hoje?  
[SONDA – Elas têm comida suficiente? Há diferenças na disponibilidade da comida entre épocas 
do ano?                           
Há diferenças no acesso a alimentos para mulheres em agregados familiares chefiados por 
homens vs. agregados chefeados por mulheres? 
Como é o acesso a alimentos para crianças de mulheres em agregados onde há apenas mulheres 
adultas?] 
 
 
 

B. Houveram mudanças no acceso de mulhers a alimentos aqui sua comunidade em 
comparação a 10 anos atrás? Se forem, Quais foram as maiores mudanças? 

[SONDA – não so quantidade de comida mas tambem diversidade e nutrição de alimentos 
consumidos  
Há diferenças nas mudanças da seguranca alimentar para mulheres em agregados familiares 
chefiados por homens vs. agregados chefeados por mulheres?  
Para crianças de mulheres em agregados onde há apenas mulheres adultas?] 
 
 
 
 

C. Por que vocês acham que houveram essas mudanças no bem-estar alimentar?  
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4. QUESTÕES SOBREM BEM-ESTAR ECONOMICO 

[Tempo de duração: aprox.: 15 minutos 

Pergunte sobre o nível de bem estar das mulheres e se houveram mudanças nos últimos 10 anos 
seguindo as seguintes questões e sondagems gerais: 

 
A. Como é o bem-estar econômico das mulheres hoje [na comunidade]?                                                                 

[SONDA - renda, bens/propriedade das famílias, acesso ao crédito;                                   diferenças 
para mulheres em agregados familiares chefiados por homens vs. agragados chefeados por 
mulheres] 
 
 
 

B. Houveram mudanças no bem-estar das mulheres aqui sua comunidade em comparação a 
10 anos atrás? Se forem, Quais foram as maiores mudanças? 

[SONDA - renda, bens/propriedade das famílias, acesso ao crédito;                                   diferenças 
para mulheres em agregados familiares chefiados por homens vs. agragados chefeados por 
mulheres] 
 
 
 

C. Por que vocês acham que houveram essas mudanças no bem-estar econômico? 
5. QUESTÕES SOBRE PARTICIPACAO E EMPONDERAMENTO  

[Tempo de duração: aprox.: 20 minutos] 
Pergunte em como as mulheres se envolvem em atividades comunitárias seguindo as seguintes 
questões e sondagens: 

A. Em quais grupos comunitárias as mulheres tendem a participar?                                         
[SONDA: política, ambiental, social, meio de vida, financeira.                                                            
Se os grupos de intervenção da Aliança aparecerem em discussão, indiretamente sondar 
para entender quem no grupo participou versus não e por quê.] 

 

 

 

Para os grupos mais importantes identificados, pergunte o que são eles (descrição) e como as 
mulheres participam, identificando se há mulheres na liderança. Preencha a tabela a seguir: 

Nome do 
Grupo 

Breve descrição Como as mulheres participam 
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Os objetivos e atividades do grupo Incluir como membro / Liderança 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
i. Se tiver tempo, Algum desses grupos é novo – ou seja, foi criado nos últimos 10 anos? 

 
Para grupos que existiam há 10 anos, as coisas mudaram durante esse tempo?  
[SONDA - os participantes mudaram? A dinâmica do grupo mudou? A maneira de como as 
mulhers participam em grupos comunitários mudou?]  
 
Se sim, o que vocês acham que causou essas mudanças? 
 
 

ii. Se tiver tempo, Existem outras maneiras pelas quais as mulheres se engajaram nesta 
comunidade? 

 
 

B. Mulhers participam na tomada de decisão para quais tipos de decisões que afetam a 
comunidade? 

[SONDA - recursos naturais]  
 
 

C. Como e que as mulheres participam dessas decisões [insira o nome da comunidade]? 
[SONDA - as opiniões das mulheres são ouvidas? suas prioridades afetam os resultados 
da decisão?]  
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D. Isso mudou nos últimos 10 anos? Se sim, o que causou essas mudanças? 
 
 
 

E. Vocês sentem que as pessoas procuram mulheres para aconselhamento aqui na 
comunidade?  

[SONDA - Características de mulheres procuradas para aconselhamento, por exemplo, idade; 
que tipo de conselho?] 
 

 

6. PARTICIPAÇÃO FAMILIAR, AUTONOMIA E RESPEITO  
[Tempo de duração: aprox.: 15 minutos] 

Pergunte sobre como as decisões são tomadas em casa seguindo as seguintes questões e 
sondagens gerais: 

A. Que tipos de decisões que vocês, e mulheres desta comunidade, paraticipam na tomada 
de decisão em seu agregado famíliar?  

[SONDA – tipo, e.g., despesas financeiras, seleção de culturas, decisões de alimentação e 
nutrição;  
Tomada de decisão individual versus conjunta (com conjuge);  
Diferenças para mulheres em agregados chefeados por mulheres versus agregados chefiadas por 
homens] 
 
 
 

B. Houveram mudanças em como as mulhers tem poder de tomar decisão no agregado 
familiar aqui sua comunidade em comparação a 10 anos atrás? Se sim, quais foram as 
maiores mudanças? 

 
 
 

C. Por que vocês acham que houveram essas mudanças?  
 

7. QUESTÕES SOBRE A ALIANÇA CARE-WWF  
[Tempo de duração: aprox.: 10 minutos] 

Pergunte especificamente sobre a Aliança CARE-WWF seguindo as seguintes questões e 
sondagems gerais: 
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A. Vocês acham que a Aliança CARE-WWF afetou o bem-estar das mulheres nessa 
comunidade? Se sim, como que mudou?  

[SONDA: indiretamente sondar os participantes - quais intervenções fizeram a maior diferença 
em qual aspeto do seu bem-estar] 
 
 
 

B. As atividades da Aliança afetou o bem-estar das mulheres na comundiade diferentemente 
do que o bem-estar dos homens?   

[SONDA: mulheres em agregados chefiados por mulheres vs. Mulheres aem agregados chefiados 
por homem] 
 
 
 

• Se tiver tempo, Há algo mais que vocês gostariam de falar sobre a Aliança CARE-WWF?  
 

 
 

8. AGRADECIMENTO E ENCERRAMENTO  
[Tempo de duração: aprox.: 5 minutos] 

Avise que já está a se encerrar a discução mas antes de terminar, perngunte se: 

i. Há mais alguma coisa que eu precise saber sobre como o bem-estar da comunidade 
mudou na última década? Se for, por quê que mudou?  

 
 

iii. Há qualquer questão que gostariam de perguntar para mim? 
 

Agradeça o tempo e deseje um bom dia.  
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PROTOCOLO 3: HOMENS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES 

 

1. BOAS VINDAS E FORMALIDADES 
[Tempo de duração: aprox.: 10 minutos] 

 

• Acolhendo a todos e agradecendo pelo tempo 

• Explique brevemente o exercício - estamos interessados em aprender sobre a história 
do [insira o nome da comunidade aqui] e como as coisas mudaram nos últimos 10 
anos 

• Garanta a confidencialidade – leia a Nota de Confidencialidade. 
o Lembrar aos participantes que a participação é voluntária, eles podem sair a 

qualquer momento 
o Reiterar que não há respostas certas ou erradas, estamos interessados em ouvir a 

diversidade de perspectivas nesta discussão e aprender com sua experiência 
o Lembre aos participantes que a sessão sera gravada 

• Definir regras em torno do engajamento, por examplo salientar que: quero ouvir de 
todos, que o facilitador pode chamar pessoas, que não devem julgar a respostas do 
outro, que não devem interromper uns aos outros, que devem perguntar quando não 
entenderme bem, etc. 

• Faça uma rodada de apresentações (somente nomes) 
 

 

 

 

Objectivos Principais 

• Obter percepções sobre mudanças no bem-estar econômico da família, segurança alimentar e 
empoderamento (autonomia, participação e influência)  

• Entender diferenças nos impactos de bem-estar entre grupos diferentes da comunidade (se 
for mencionado, mulheres e homens e entre agregados familiares chefiados por mulheres e 
chefiados por homens) 

• Obter percepções sobre caminhos de impactos (por exemplo, através de uma melhor gestão 
sustentável dos recursos naturais ou de tomada de decisão das famílias mais equitativa) 

Participantes:  

• Homens proveniente de agregados tanto chefiados por mulheres como por homens (meio a 
meio) 

• Participantes e que não participantes das actividades da Aliança 

 



 

xcv 

 

2. MUDANÇAS GERAIS AO LONGO DO TEMPO 
[Tempo de duração: aprox.: 10 minutos] 

Em geral, estamos interessados em saber como as coisas mudaram em [inserir nome da 
comunidade] ao longo do tempo.  

A. Quais são as mudanças mais importantes que você presenciou nos últimos 10 anos?  
[Use potencialmente um indicador não numérico de tempo gerado na linha do tempo histórica, 
por exemplo, Ciclone Jokwe.] 
 

 

B. Essas mudanças afetaram os grupos de pessoas da comunidade de maneira diferente? 
Como? 

[SONDA - mulheres, idosos, jovens, deficientes, órfãos, outros grupos minoritários] 

 
 
 

3. QUESTÕES SOBRE BEM-ESTAR ECONOMICO 
[Tempo de duração: aprox.: 15 minutos 

Pergunte sobre o nível de bem-estar economico da comundiade e se houveram mudanças nos 
últimos 10 anos seguindo as seguintes questões e sondagems gerais: 

• O que o bem-estar significa para vocês?   
 
 

A. Como é o bem-estar econômico de pessoas hoje [na comunidade]?                                                                 
[SONDA - renda, bens/propriedade das famílias, poupanca, acesso ao crédito;                                   
diferenças pelos grupos minoritários mencionados; se for apropriado, para agregados familiares 
chefiados por homens vs. mulheres] 
 
 
 

B. Houveram mudanças no bem-estar da comunidade em comparação a 10 anos atrás?     
Se forem, Quais foram as maiores mudanças?   

[SONDA - renda, bens/propriedade das famílias, acesso ao crédito] 
 
 
 

C. Por que vocês acham que houveram essas mudanças no bem-estar econômico?  
 
 
 

D. Essas mudanças afetaram os grupos de pessoas da comunidade de manaeira diferente?  
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[SONDA- diferenças pelos grupos minoritários mencionados; se for apropriado, para agregados 
familiares chefiados por homens vs. mulheres] 
 
 
 

4. QUESTÕES SOBRE SEGURNAÇA ALIMENTAR (ACESSO A ALIMENTOS)  
[Tempo de duração: aprox.: 15 minutos] 

 

Agora, gostaria de ouvir sobre segurança alimentar aqui. Pergunte sobre o acesso a comida das 
pessoas na comunidade e se houveram mudanças nos últimos 10 anos seguindo as seguintes 
questões gerais: 

A. Como é o acesso a alimentos das pessoas [na comunidade] hoje?  
[SONDA – Elas têm comida suficiente? Há diferenças na disponibilidade da comida entre épocas 
do ano?                           
Diferenças pelos grupos minoritários mencionados; se for apropriado, para agregados familiares 
chefiados por homens vs. mulheres? 
 
 
 

B. Houveram mudanças no acceso de pessoas a alimentos aqui sua comunidade em 
comparação a 10 anos atrás? Se forem, Quais foram as maiores mudanças? 

[SONDA – não so quantidade de comida mas tambem diversidade e nutrição de alimentos 
consumidos?] 
 
 
 

C. Por que vocês acham que houveram essas mudanças na segurança alimentar? 
 
 
 

D. Essas mudanças afetaram os grupos de pessoas da comunidade de maneira diferente?   
Se sim, quais grupos? Como?  

[SONDA: Diferenças pelos grupos minoritários mencionados; entre crianças e adultos; se for 
apropriado, para agregados familiares chefiados por homens vs. mulheres]  
 
 
 
 
 
 

5. PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE, AUTONOMIA E RESPEITO 
[Tempo de duração: aprox.: 25 minutos] 
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Pergunte em como as pessoas se envolvem em atividades comunitárias seguindo as seguintes 
questões: 

A. Quais são os grupos mais ativos [na comunidade]? Quem tende a participar?  
[SONDA: política, ambiental, social, subsistência, financeira. Se os grupos de intervenção da 
Aliança aparecerem em discussão, indiretamente sondar para entender quem no grupo 
participou versus não e por quê] 
Para os grupos mais importantes identificados, pergunte o que são eles (descrição) e quem que 
tende a participar ou não participar. Preencha a tabela a seguir: 

Nome do 
Grupo 

Breve discrição 

Os objetivos e atividades do grupo 

Quem participa / nao participa?  

Incluir como membro / Liderança 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
i. Se tiver tempo, Algum desses grupos é novo – ou seja, foi criado nos últimos 10 anos? 

 
Para grupos que existiam há 10 anos, as coisas mudaram durante esse tempo?  
[SONDA - os participantes mudaram? A dinâmica do grupo mudou? A maneira de como as 
mulhers participam em grupos comunitários mudou?]  
 
 
Se sim, o que vocês acham que causou essas mudanças? 
 
Também estamos interessados em aprender mais sobre a tomada de decisões em [inserir nome 
da comunidade]. 
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B. Como as decisões comunitárias importantes são tomadas aqui? Quem esta 
normalmente envolvido nas tomada de decisões que afetam a comunidade?  

[SONDA: quem não esta tipicamente envolvido na tomada de decisões na comunidade?] 
 
 

C. Houve alguma mudança de quais grupos participam na tomada de decisões nos últimos 
10 anos? Se sim, como mudou?  

 

 

D. Ao procurar aconselhamento em [inserir nome da comunidade], para quem as pessoas 
normalmente recorrem? 

[SONDA- Que tipo de conselho? Há grupos ou pessoas que vocês procuram conselhos agora que 
vocês não procuravam há 10 anos atrás?]  
 

 

6. PARTICIPAÇÃO FAMILIAR, AUTONOMIA, RESPEITO  
[Tempo de duração: aprox.: 10 minutos] 

Agora gostaria de explorar como as decisões são tomadas em casa. Segue as seguintes questões 
e sondagens gerais: 

A. Como as decisões são normalmente tomadas dentro dos agregados familiares aqui? 
[SONDA –Para decisões sobre despesas financeiras, seleção de culturas, decisões de 
alimentação e nutrição...  

Há diferenças nos papeis de mulheres e homens? A tomada de decisão e individual vs. conjunta 
entre os conjuges? Se for mencionado ja, diferenças para agregados familiares chefiados por 
homens vs. mulheres] 
 
 
 

B. Houveram mudanças em como as decisões são tomadas nos agregados nos últimos 10 
anos? Se sim, quais foram as maiores mudanças? 

 
 
 

C. Se sim, Por que vocês acham que houveram essas mudanças? 
 

7. QUESTÕES SOBRE A ALIANÇA CARE-WWF  
[Tempo de duração: aprox.: 10 minutos] 

Para finalizar, gostaria de perguntar especificamente sobre a Aliança CARE-WWF. Pergunte 
seguindo as seguintes questões e sondagens gerais: 
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A. Vocês acham que a Aliança CARE-WWF  afetou o bem-estar dos membros desta 
comunidade? Se sim, como que mudou?  

[SONDA: indiretamente sondar os participantes - quais intervenções fizeram a maior diferença 
em qual aspeto do seu bem-estar] 
 
 
 

B. A Aliança afetou grupos de pessoas na comundiade de maneira diferente?             
[SONDA: os grupos minoritarios mecionados; se for apropriado, agregados chefiados 
por homens vs. mulheres] 

 
 
 
 

C. Se tiver tempo, Há algo mais que vocês gostariam de falar sobre a Aliança CARE-
WWF? 

 

 
8. AGRADECIMENTO E ENCERRAMENTO  

[Tempo de duração: aprox.: 5 minutos] 
Avise que já está a se encerrar a discução mas antes de terminar, pergunte se: 

i. Há mais alguma coisa que eu precise saber sobre como o bem-estar da comunidade 
mudou na última década? Se for, por quê que mudou?  

 
ii. Há qualquer questão que gostariam de perguntar para mim? 

 

Agradeça o tempo e deseje um bom dia.  
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PROTOCOLO 4: MEMBROS  DOS COMITES DA CONSERVACAO    (HOMENS 
E MULHERES) 

 

Orientacoes especificas para a facilitadora do protocolo 4 

• Este grupo de foco será usado para entender o contexto ambiental e a história da gestão 
ambiental. Pode também ajudar-nos a identificar se existem outras forças (e.g., 
mudancas climaticas) que afetam a gestão dos recursos naturais para além das 
intervenções da Aliança. 

• Este grupo focal só será usado em comunidades onde a Aliança fez uma intervenção de 
conservação baseada na comunidade. Seu foco é o CBNRM, porque a teoria da mudança 
da Aliança afirma que, por meio da participação, as comunidades têm o poder de 
gerenciar seus recursos de forma mais sustentável. E, através de uma gestão mais 
sustentável dos recursos naturais, a segurança alimentar e a renda aumentam. 

• A gestão eficaz de recursos comuns e reconhecido como requerendo atenção a oito 
princípios-chave identificados por Elinor Ostrom (ver à tabela abaixo).  

1.Fronteiras Apoiar a definição de limites de grupos 

2.Regras correspondem às condições 
locais 

Garantir que as regras que governam os recursos correspondam às 
necessidades e condições locais 

3. Participação na elaboração de 
regras 

Garantir que as pessoas afetadas pelas regras possam participar da 
modificação das regras 

4. Monitoria Apoio a monitoria de prestação decontas (liderado pelas comunidades) 
dos recursos naturais 

5. Cumprimento Sanções graduadas são aplicadas para aqueles que não seguem as regras 

6. Resolução de conflitos Fornecer meios acessíveis e de baixo custo para resoluções de disputas 

7. Regras locais são respeitadas Não tem certeza de que os usuários dos recursos têm o direito de se 
organizar e tomar decisões autônomas (e as regras são respeitadas por 
pessoas de fora) 

8. Governança aninhada Construir a responsabilidade de governar recursos comuns em camadas 
aninhadas de níveis mais baixos até todo o sistema interconectado 

Objectivos Principais 

• Obter informações sobre a governança ambiental e a história do CBNRM em comunidade, de 
acordo com os princípios de Ostrom. 

• Entender a dose de intervenções CBNRM da Alliance na comunidade e o que mais poderia ter 
influenciado os resultados de conservação. 

Participantes:  

• Homens e mulheres  

• Memberos dos comites de OCBs de conservação, ou seja dos CGRNs [Comité de Gestão de 
Recursos Naturais], dos CCP [Conselho Comunitário de Pesca], e—caso existam—monitores 
do santuário e oficiais de SMOG  
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• Este grupo de foco procura compreender a dose de intervenção da CBNRM da Alliance, 
que foi informada pelos princípios de Ostrom. O DGF explora cada um destes princípios 
ou direitamente ou indireitamente.  

• Embora a maioria das regras de governança de recursos naturais sejam escritas após uma 
decisão consciente, também é importante documentar e entender as regras informais 
que não surgiram da deliberação do governo ou da escolha de negociação da 
comunidade e não foram registradas. Isso e importante porque essas regras informais às 
vezes têm um impacto maior sobre como os recursos são usados e, por extensão, os 
meios de subsistência e o bem-estar da comunidade, do que as regras formais. 

 

1. BOAS VINDAS E FORMALIDADES 
[Tempo de duração: aprox.: 10 minutos] 

 

• Acolhendo a todos e agradecer pelo tempo 

• Explique brevemente o exercício - estamos interessados em aprender sobre a história 
do [insira o nome da comunidade] e como o ambiente tem mudado nos últimos 10 
anos 

• Garanta a confidencialidade – leia a Nota de Confidencialidade. 
o Lembrar aos participantes que a participação é voluntária, eles podem sair a 

qualquer momento 
o Reiterar que não há respostas certas ou erradas, estamos interessados em ouvir a 

diversidade de perspectivas nesta discussão e aprender com sua experiência 
o Lembre aos participantes que a sessão sera gravada 

• Definir regras em torno do engajamento, por examplo salientar que quero ouvir de 
cada um de voces, que o facilitador pode chamar pessoas, que não devem julgar a 
respostas do outro, que não devem interromper uns aos outros, que devem perguntar 
quando não entenderme bem, etc. 

• Faça uma rodada de apresentações (somente nomes) 
 

2. MUDANÇAS GERAIS AO LONGO DO TEMPO 
[Tempo de duração: aprox.: 20 minutos] 

Gostaria de comecar por falar sobre a história da gestão de recursos naturais nesta comunidade 
e o envolvimento de voces com ela. 
 

A. Quais são os recursos naturais mais importantes? Como a comunidade os usa?  
[SONDA: pexies/ frutos do mar/ mangais / floresta costeira] 
 
 
 
 

B. Como estão os recursos mais importantes hoje?  
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• A condição dos recursos naturais nesta área mudou ao longo do tempo (por 
exemplo, faz 10 anos)? 

 
 

• Se sim, como e por que essas mudanças aconteceram?  
[SONDA indiretamente, sem nomear, para atores / instituições externas, como ONGs ou 
empresas] 
 
 

C. Como é a gestão de recursos [marinhos / florestais]? A gestão desses recursos mudou 
ao longo do tempo?  

• Se sim, como era antigamente (por exemplo, faz 10 anos)? 
 
 

• Se sim, como e por quê isso mudou? 
 
 

D. Quem participa na gestão de recursos [marinhos / florestais] nesta comunidade? 

• Quem participa na gestão mudou com o tempo?  
[SONDA indiretamente- tem grupos que participam hoje que nao participavam tanto no 
passado, e.g., mulheres, jovens, outros grupos minoritarios?  
Que diferença que faz nos processos de grupo/resultados de conservação?] 
 
 

E. Quando vocês se envolveram pela primeira vez na gestão de recursos naturais?  
[SONDA: Sua participação mudou com o tempo? Por quê?] 
 
 
 

3. QUESTÕES LIMITES E REGRAS QUE REGEM OS RECURSOS NATURAIS 
[Tempo de duração: aprox.: 15 minutos] 

Gostaria de aprofundar um pouco mais nas regras que governam como os recursos naturais são 
usados na comunidade.  
 

A. Existem zonas de gestao ou protecao de recursos [marinhos / florestais]?  
Se sim, Os limites dessas zonas sao claros?  
 
 
 
 
 
 

B. Existem regras que governam o uso de recursos [florestais / marinhos] aqui?  
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Se sim, quais são elas? Como são documentadas? 
[SONDAGENS POTENCIAIS:  
Existem regras específicas que governam quem pode ou não usar recursos?  
Existem regras ou proibições sobre quando ou como as espécies importantes podem ser 
extraídas?  
Existem regras sobre como habitats importantes devem ser geridos? 
Tem conhecimento de algum lei que contem essas regras? 
Qual e a fonte das outras regras, se nao seja lei?] 
 
 

• Essas regras mudaram ao longo do tempo? Se sim, como / por quê? 
 
 

C. As pessoas e grupos que usam esses recursos conhecem as regras?  
[SONDA: As regras são claras para pessoas de fora que querem usar os recursos?] 
 
 

• Isso mudou com o tempo? Se sim, como? 
 

• Se sim, por que vocês acham que mudou? 
 
 

D. Como as pessoas se sentem sobre as regras dos recursos naturais [marinhos / florestais] 
nesta comunidade? 

[SONDA:  
As regras e limites correspondem às condições dos recursos e as pessoas que usam os 
recursos?  
Quem que participa na elaboração de regras?  
Qualqer usuario e capaz de propor modificações nas regras?] 
 
 

• Isso mudou com o tempo? Se sim, como? 
 
 

• Se sim, por que vocês acham que mudou? 
 
 

4. QUESTÕES SOBRE MODO DE DECISÕES  
[Tempo de duração: aprox.: 10 minutos] 

Gostaria de falar agora sobre como as decisões são tomadas em torno dos recursos naturais [na 
comunidade]. 

A. Como as decisões são tomadas sobre o gerenciamento de recursos [marinhos/florestais] 
nesta comunidade?  



 

civ 

 

 
 

B. Quem toma decisões sobre a gestão de recursos [marinhos / florestais]? 
[SONDAGENS POTENCIAIS:  
Quais grupos (por exemplo, comitês comunitários de CBNRM/pescas, comitês distritais de GRN 
/ sindicatos de pescadores, funcionários de governos locais / distritais / provinciais / nacionais) 
afetam mais a governança de recursos naturais?  
Se for apropriado: A nível local, as opiniões das mulheres que participam nos grupos CGRN´s 
influenciam as decisões tomadas?  
 
 

• Isso mudou com o tempo? Se sim, como? 
[SONDA—Houve alguma mudança em como as comunidades ou seus representantes se 
comunicam ou influenciam os níveis mais altos de tomadores de decisão em torno dos recursos 
naturais?] 
 
 

• Se sim, por que vocês acham que mudou? 
 
 

5. MECANISMOS DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONFORMIDADE E RESOLUÇÃO DE 
CONFLITOS  

[Tempo de duração: aprox.: 20 minutos] 

Pretende se entender como as regras que regem os recursos naturais são monitoradas e 
fiscalizadas e conflitos resolvidos. Seguir as questões: 
 

A. Como as regras que gerem os recursos [marinhos / florestais] nesta comunidade são 
aplicadas e monitoradas?  

[SONDA- Quem aplica e monitora? Quais ações eles tomam? Onde e quando?  
Quanto os usuários de recursos respeitam as regras?  
Quais são as penalidades para incentivar o cumprimento dos regulamentos que regem o uso de 
recursos? Se for pego quebrando regras, com que frequência os infratores de regras recebem 
uma dessas penalidades?] 
 
 
 

• Isso mudou com o tempo? Se sim, como e por que?  
 
 

B. Ocorrem conflitos sobre recursos nesta comunidade? Se sim, qual é a razão para esses 
conflitos?  
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[SONDA: Entre quem esses conflitos occorrem (por exemplo, entre usuários locais, ou entre 
usuários e empresas ou o governo?)]   
 
 

• Como os conflitos sobre recursos são resolvidos? 
[SONDA sobre o processo mais que resultados:  
Quem faz o quê para resolver conflitos? Quando e onde?  
É diferente se o conflito é entre usuários e entre usuários e outras partes interessadas ou 
grupos?] 
 
 

• A ocorrencia ou natureza dos conflitos mudou com o tempo? O jeito de resolver 
conflitos mudou com o tempo?  

 
Se sim, como que mudou? Por que? 
 
 
  

6. QUESTÕES SOBRE A ALIANÇA CARE-WWF  
[Tempo de duração: aprox.: 10 minutos] 

Se foi mencionado especificamente, pergunte sobre a Aliança CARE-WWF seguindo as seguintes 
questões gerais: 

A. A Aliança CARE-WWF teve algum impacto na gestão de recursos naturais [nesta 
comunidade]? 

 
 

B. Se sim, que significa bem-estar para voces?  
 

• Essas mudanças na gestão de recursos naturais tiveram algum impacto no bem-
estar dos membros da comunidade?  

 
 

• Se sim, quais foram?         
 
 

• Se sim, teve alguma diferenca em como grupos de pessosa na comunidade foram 
afetados por essas mudanças?  

 
 

• Se tiver tempo, Há algo mais que vocês gostariam de falar sobre a Aliança CARE-
WWF?  
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7. AGRADECIMENTO E ENCERRAMENTO  

[Tempo de duração: aprox.: 5 minutos] 
Avise que já está a se encerrar a discução mas antes de terminar, pergunte se: 

iii. Há mais alguma coisa que eu precise saber sobre como gestao dos recursos naturais 
mudou na última década? Se sim, por quê?  

 
iv. Há qualquer questão que gostariam de perguntar para mim?  

 

Agradeça o tempo e deseje um bom dia.  
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Annex 1 – CONSENTIMENTO [Nota de Confidencialidade] 

 

 [____] Consentimento Lido 

 

Numero de protocolo  ___________________________ 

 

Nome d@ facilitador@ ___________________________ 

Nome d@ anoutador ___________________________ 

 

Nome da comunidade   ________________________ 

Hora de começa:  _____ : _____ 

Hora de finalização:  _____ : _____ 

 

Eu sou [NOME D@ FACILTADOR(A)] e este é o [NOME DO TRADUTOR]. Nós estamos aqui para 
coletar informações das pessoas que vivem em [NOME DA COMUNIDADE]. Estamos 
interessados em compreender as mudanças nos meios de vida ao longo do tempo. Gostaríamos 
de fazer algumas perguntas, que devem levar no máximo duas horas.  

A discussão será gravada pra facilitar analasis dos dados depois.Mas q ualquer informação que 
me digam será tratada confidencialmente. 

Vocês são livre para decidir se quer responder as perguntas ou não e se estiver desconfortável a 
qualquer momento, pode optar por não responder ou sair da discussão a qualquer momento. 
Não há respostas certas ou erradas, são as suas próprias experiências e pontos de vista que nos 
interessam.  

Vocês tem alguma dúvida sobre esta pesquisa? Estão dispostos a participar desta discussão? 

Se vocês disserem sim, eu vou marcar esta caixa para indicar que li esta informação para vocês, 
que vocês entendem e que estão disposto a participar. 
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Annex 5.2 Extended Qualitative Methods  
Rafaella Lobo‡, Shauna MahajanŦ and Althea Skinner†.  

‡ Duke University, Nicholas School of the Environment, Durham, NC, USA.  

Ŧ World Wildlife Fund, D.C., USA.  

† CARE-WWF Alliance US, Washington, D.C., USA. 

 

For further information please contact:  
Rafaella Lobo r.lobo@duke.edu  
  

mailto:r.lobo@duke.edu
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Detailed Qualitative Methods  
Four trials coding random FGDs were carried out to identify a coding scheme that (1) worked across all 

protocols and (2) was relevant to the research questions. A first pass of coding was carried out on all 

FGD transcripts (500+ pages).  New nodes1 emerged during the initial coding, such as Government Laws 

(Forest and Fisheries), Forest Fires and Monkey Conflicts. Transcripts were reviewed two additional 

times to ensure consistency in coding and incorporate new nodes emerging from the data. A second 

pass of coding was completed to include nodes missed the first time and to ensure consistency across all 

FGD coding. A third pass was conducted on all Intervention nodes, Values of Change, and Intervening 

Institutions. It is important to highlight, that ideally, at least one more pass should be conducted, but 

that did not happen due to time restrictions.  

To facilitate analysis and comparisons on NVIVO: 

• Files in NVIVO were separated by protocol type: 

• P1- Timeline of community events and change over time  

• P2- Women’s perceptions of change in well-being over time 

• P3- Men’s perceptions of change in well-being over time 

• P4- Community Based Natural Resource Management Committee members only - 
perceived conservation interventions and change over time in natural resource 
governance. 

• A Case was created for Focus Groups, and Case Classifications2 for each FGD. 

• Each Case Classification has two Case Attributes3 that were utilized: 

• Location, i.e., community name(Nauluco, Namame, Pulizica, Namiepe, Macogone, 
Manene, Corane/M’pive Praia, or Mingolene); and  

• Type of Intervention (Conservation only, Development Only, Both, or None). 

• The coded sections were kept brief. As such, lack of overlap between two nodes does not 
necessarily indicate a lack of correlation between subjects.  

• Coding Query4 was used to automatically generate codes that overlap with each other, what we 
called Co-Occurrence nodes. 

                                                           
1 The footnotes in this section are definitions adapted from NVIVO’s glossary, available at: http://help-

nv10.qsrinternational.com/desktop/welcome/welcome.htm. A node is a collection of references about a specific theme, 
place, person or other area of interest. One gathers references by 'coding' sources such as interviews, focus groups, articles 
or survey results. For example, while exploring your sources (documents, datasets, pictures, video or audio) one codes any 
content related to 'illegal fishing practices' in the node illegal fishing. Then when one opens the node in NVIVO, one sees all 
the references in one place. Note that nodes can be aggregated using a hierarchy of parent and child nodes. For example, 
we have a parent node "Conservation Interventions", and child nodes for each conservation intervention (No-Take Zones, 
Mangrove Community Management, Miombo and Coastal Forest Management).  

2 A case classification stores descriptive information about one’s sources, people, places or other project cases. Classifications 
provide a way to record relevant descriptive information about the cases. In this analysis, each FGD was classified as a case. 
If one wants to record information about the project cases, one does this by assigning the case to a classification, and then 
setting the attribute value for each attribute (see next footnote).  

3 One can create attribute values when classifying a specific case. For example, you could open the properties for the case Mary 
and create attribute values (age=22 and occupation=teacher). When an attribute has a finite list of possible values, you can 
define these values when you create the attribute. For example, the attribute sector may have industry, agriculture and 
retail as the possible attribute values. In this project, case attributes included location, type of intervention, and level of 
Intervention (low, medium, high). Rafaella then used this information to gather material and make comparisons by 
attribute (though we ultimately did not use the last one). 

4 A Coding query seeks to find all content coded at selected nodes, a combination of nodes, or a combination of nodes and 
attributes. One can use coding queries to automatically generate new nodes with the overlaps of the nodes queried. For 
example, one can gather content coded at coral bleaching where it overlaps with content coded at rising sea temperatures. 

http://help-nv10.qsrinternational.com/desktop/welcome/welcome.htm
http://help-nv10.qsrinternational.com/desktop/welcome/welcome.htm
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• Co-Occurrence nodes were created to try to analyze overlapping while still being able to sort by 
region/type of intervention (matrix queries), but those were automatically generated, so might 
not necessarily mean what it sounds like (e.g.: Forest + Positive might not necessarily be a 
positive change associated with forest per se, but with some other node that was also 
overlapping. These are just useful indicators to help us find areas to explore.) 
 

The final steps of qualitative analysis involved exploring matrix coding queries5, co-occurrences and 

individual nodes.  

Detailed Limitations 
There are limitations to the qualitative analysis due to the nature of qualitative FGD data and the short 

timeframe for analysis. These constraints limit the extent to which we can attribute perceived changes 

in food security and wealth to Alliance interventions or understand differences between individuals 

(e.g., men v. women) or groups (e.g., CBNRM committee members and non-members). Answers to 

many of the research sub-questions would require a more detailed analysis of each node and its 

interactions with other nodes, as well as the creation of additional sub-nodes. In other words, the 

results could be further refined with deeper analysis, but a longer time commitment would be 

necessary.  Because the qualitative data come from FGDs rather than individual interviews, we do not 

have consistent individual data on the respondents (e.g., gender, marital status).  

Moreover, these FGDs were implemented in the context of a real-world project, where we do not 

control external factors, like inflation. Nor do we have the luxury of counterfactuals (e.g. we can’t 

meaningfully compare increases in wealth, e.g., cell phone ownership, with and without identical 

interventions under identical conditions). Finally, the qualitative data represent community members’ 

perspectives on change over time interventions and attribution, not necessarily an objective reality. As 

the results make clear, people’s perceptions on any given intervention vary greatly. Indeed, significant 

variation exists between interventions, FGD facilitators and respondents within a small sample. For 

example, the interventions were not consistent across cases (e.g., only one community received no 

Alliance interventions and Namiepe and Corane received different types of conservation and 

development interventions), so this limits the extent which generalizations can be made about the 

impact of conservation only v. development only vs. both vs. no interventions. For the aforementioned 

reasons, most of the qualitative answers involve “general perceptions” of “community members” and 

what worked and did not relative to specific interventions, rather than more specific statements about 

perceptions of different groups, attributions to particular actors or more general conclusions about the 

effectiveness of conservation v. development approaches. 

Taking these limitations into consideration, we do not feel confident we can attribute with certainty any 

change to any specific intervention using the qualitative results alone. Moreover, Rafaella has refrained 

from making any inferences about the power of only conservation v. only development v. both types of 

interventions. Within the limits of the data, what we trust is reliable and valid, and a strength of 

                                                           
In this case, Rafaella generated many co-occurrence nodes particularly with change values (positive, negative, or 
ambiguous). When we refer to “overlaps” in the data, it means a passage was coded at two or more nodes, and we are 
analyzing those instances.  

5 A matrix coding query finds a combination of items (usually nodes and attributes) and display the results in a table. This allows 
us to compare results across different cases and identify areas for further exploration. 
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qualitative analyses, is explore what worked and what did not about each intervention, and which 

interventions communities perceived to be most helpful. 
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6. Qualitative Codebook  

 

 

 

CARE-WWF Alliance in P&S Qualitative Codebook for NVivo Analysis of Focus Group 

Discussion Transcripts (2019) 
 

 

Rafaella Lobo† 
 

†Duke University, Nicholas School of the Environment, Durham, NC, USA. 

 

 

For further information please contact:  
Rafaella Lobo r.lobo@duke.edu  

 

mailto:r.lobo@duke.edu
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• Perceived Development Interventions: 
o Water Sanitation and Hygiene 
o Savings and Rotating Credit 
o Nutrition Interventions 
o Improved Seed Distribution 
o Gender Interventions 
o Farmer Field School 
o Chicken Vaccination 

 

• Perceived Conservation Interventions: 
o Mangrove Restoration or Replanting 
o Mangrove Community Management 
o Government Laws 

▪ Fisheries Laws 
▪ Forests Laws 

o Fish Sanctuaries – NTZs 
o Coastal Forest and Miombo Management 
o CGRN (Community Based Natural Resource Management committees) 
o CCP (Community Fisheries Councils) 

 

• Other Interventions 
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• Change 
o Positive 
o Negative 
o Ambiguous or Neutral 

 

• Issues & Themes: 
o Social 

▪ School 
▪ Population Growth 
▪ Conflicts 

o Natural/Climate Change 
▪ Strong wind & Cyclones 
▪ Rain & Flooding 
▪ Erosion 
▪ Temperature & Drought  
▪ Crop & Animal Diseases 
▪ Forest Fires 
▪ Monkey Conflicts 

o Economic 
▪ (Un)employment 
▪ Local Economy  

o Basic Needs 
▪ Water Access 
▪ Infrastructure, Technology & Commodities 
▪ Health 
▪ Food Production 
▪ Food Access 

 
o Other 
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• Natural Resources 
o Ocean 

▪ Mangroves 
▪ Invertebrates 
▪ Fish 

o Forest 
o Other 

 

• Power Relations 
o Most Affected 
o Leadership & Participation 
o Decision Making 
o Job Specialization 
o Marital Status 

▪ Single 
▪ Married 

 

• Gender 
o Men 
o Women 

 

• Well-Being 
 

• Intervening Institutions 
o WWF 
o CARE 
o AENA 
o Ophavela 
o Government 
o Other or Unknown 
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Name Description Files References Examples 

Change Any talk of perceived change.  0 0  

Negative Perceived Negative Changes 31 259 R:Gostaria de saber se aqui quando vocês 

plantam as vossas culturas não tem tido 

nenhum problema de doenças nas culturas 

que cultivam?  

H:Podridão da mandioca e este ano esta pior.   

R:Em que ano surgiu?   

M:2016 para 2017, este ano esta pior. 

 

Neutral or Ambiguous These include passages where they 

acknowledge change happened, but there 

is no value associated to it, e.g. there is no 

clear perception of benefits or 

disadvantages associated to that change. 

This node also include ambiguous 

responses. E.g., (and I believe this is the 

largest category here), they agree food 

production increased considerably with 

FFS, but consider that did not help since 

what they needed was money from selling 

the product, and there were no 

buyers/markets. Would be good to 

detangle.  

30 135 R:O projecto OPhavela tem ajudado a 

comunidade? H:Não ajudou porque só 

ensinaram as práticas e foram embora.  

R:Os aprendizados que tiveram impactos 

aqui a nível da comunidade?  

H:Aprenderam como cultivar, aprenderam 

como guardar dinheiro. Ophavela não vem 

comprar esses produtos que ensinou a 

cultivar, cultivam e não tem ninguém para 

comprar.  

R:As 30 pessoas que o OPhavela ensinou 

costumam a ensinar as outras pessoas?  

H:Sim, entre eles.  

R:Ensinam o que?  

H:Ensinam como cultivar, como proteger o 

solo e como semear.  

R:Como protegem o solo? O que usam nas 

machambas? H:Quando lavram a terra levam 

o capim cobrem a terra com o capim, e 
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Name Description Files References Examples 

passam por cima areia antigamente 

queimavam o capim.  

 

Al – Houve alguma mudança em termos de 

modernidade, como uso de fontes modernas 

de energia? 

C – Sim. Antes usavamos candieiros a 

petroleo, mas em 2016, nessa campanha 

conseguiram comprar paineis solares. Se os 

preços dos produtos se mantivessem altos, 

hoje em dia toda a aldeia já teria paineis 

solares. Entretanto, logo em 2017, os preços 

depreciaram. 

Positive Perceived Positive Change 32 271 R:Houveram mudanças negativas ou 

positivas em relação ao bem-estar económico 

nos últimos 10 anos? M:Houve.  

R:Quais foram as mudanças?  

H:Ultimamente eles estão mais ou menos, a 

água eles vão buscar perto, antigamente eles 

iam para longe para conseguir água, já tem 

latrinas antigamente defecavam de qualquer 

maneira, agora eles são visitados por 

organizações como WWF, agora são 

conhecidos, hoje já lavam roupa, já tomam 

banho antigamente não tomavam banho, 

ultimamente cozinham nas panelas normais 

antigamente eram nas panelas de barro, hoje 

em dia tem cadeiras antigamente não 

tinham, ultimamente tem telefones 

antigamente não, hoje em dia conseguem 
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Name Description Files References Examples 

fritar o peixe antigamente preparavam o 

peixe só com água. 

 

 

Al: Perceberam algumas mudanças na 

qualidade de vida à parir dessas praticas que 

foram ensinados? 

H:Viram uma mudança, numa machamba de 

50m produzíamos pouco porque não 

sabíamos como plantar em linha, agora 

produzimos muito. 

Gender Refers to the subject, not the gender of 

who is speaking. For example, “women” is 

tagged when they talk about how finding 

water is a women’s job.  

0 0  

Men  26 100 Al: São homens que fazem essa pesca ou as 

mulheres também fazem?  

M: Só homens 

 

 

Al - E no dinheiro, quem e que decide?  

C – Alguns homens quando conseguem 

algum valor dividem, e outros quando 

conseguem não falam nada. Depende das 

casas, outras até apanha se porrada. 

Women  30 183 C - A partir do mês de Outubro as nossas 

mulheres terão de percorrer cerca de 15 km 

para buscar/carregar água para beber. 
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Name Description Files References Examples 

Al – com que frequência vocês conseguem 

comer peixe? Conseguem comer peixe toda a 

semana? 

M – sim. Quem tem dinheiro compra. 

Al – e as mulheres chefes de família também 

conseguem? 

M – não 

Intervening Institutions Direct mentions of intervening 

institutions. We are measuring 

perceptions, so I did not code an 

institution that was not mentioned, even if 

I knew an intervention came from them. 

For example, in discussions of Cajueiros 

(cashew trees), I know it was a 

government intervention, but I only coded 

as government if there is direct mention of 

government and/or related agency. 

0 0  

AENA Development, conservation 10 28 Al: Em que ano a Aena apareceu?  

H: 2010.  

Al: O que a Aena veio fazer em 2010?  

H: Abriram machambas, ensinou que não 

devemos fazer queimada de capim, nos 

ensinou sobre forma de fazer produtos que 

fertilizam a terra e como podemos associar as 

plantas. 

CARE Mentions of CARE and NACC 16 53 Al: Depois de 2014 tem alguma organização 

que veio fazer trabalho aqui?  

H: A CARE.  

Al: O que a CARE fez aqui?  

H: Ensinou agricultura, ensinou como 
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Name Description Files References Examples 

poupar o dinheiro.  

Al: Mais alguma coisa?  

H: A CARE ensinou o que fazer quando 

houver ciclone. Al: Pode dar um exemplo 

sobre o ciclone, não percebi bem?  

H: Ensinaram as pessoas como devem 

proceder, que quando há cheias devem fugir 

para zonas altas. 

 

 

R: O que a NACC ensinou?  

H: A NACC estava fazer tudo que a  

AENA estava fazer.  

R: O que?  

H: Escola na machamba, poupança mas 

também apanhou enquanto já havia 

implementado. 

R: Quando é que surgiu a NACC? H: 2016. 

Government  29 117 R: Vocês costumam a pescar com rede 

mosquiteira? H:Não, as redes mosquiteiras 

são proibidas, pois quando eles levavam para 

mar, o governo apanhava levava as suas 

redes, queimava e o dinheiro que eles 

vendiam levavam e ai eles preferiram não 

pescar com essas redes. 

 

 

Al – Quando é que isso aconteceu?  

M – Quando houve a imacipação da mulher, 

aqui também começamos a desenvolver. 

Quando as mulheres começaram a ser eleitas 
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para grandes cargos do Governo, nós também 

começamos a ter voz dentro de casa.  

Al - Aqui na comunidade, tem alguma 

mulher que é líder a nível da comunidade?  

M – Sim  

M – Temos Secretária e tem outra 

Ophavela Development 9 27 R:Qual foi essa associação?  

H:Houve um grupo, a OPhavela.  

R:Só ensinou a vacinar galinhas?  

H:Sim só isso.  

R:O que eles ensinaram que vocês têm 

implementado? H:Não implementam porque 

a OPhavela já não vem, já não tem a vacina.  

R:O que tem acontecido com as galinhas?  

H: Estão a morrer muitas galinhas.  

R:Porque?  

M: Vacinavam as galinhas mas continuavam 

a morrer, explicaram se vacinar enquanto já 

tem a doença a vacina já não terá efeito. 

Other or Unkown Other or unmentioned institution These 

include institutions that are named but 

don’t have a code on their own (e.g. 

Tchova Tchova), times when they claim 

an institution/association 

helped/interacted with them, but they 

can’t name them, and finally, some cases 

where “the Chinese” brought them solar 

panels in exchange for their crop 

production.  

22 67 H: A partir de 2016,2017e 2018 houve uma 

empresa que acolheu algumas pessoas, esta 

dar subsídios, arranjam as zonas, fazem 

urbanização das zonas, fazem limpeza nos 

bairros, nas secretarias esta a dar subsidio, 

surgiu para fazer limpeza, organizaram uma 

associação tipo Município para organização 

da zona. 
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WWF Conservation 18 75 C – wwf incentivou para que proibíssemos 

outras comunidades de usar os recursos 

naturais mas vimos que isso iria causar uma 

confusão e preferimos deixar que eles usem. 

Porque esta é a única floresta e as outras 

comunidades também dependem desta 

floresta, por isso não temos coragem de 

proibir. Há pessoas que vem buscar argila 

para fazer panelas de barro. 

 

 

Al – Então foi o WWF que estava a dar essas 

informações?  

M – Sim, WWF  

Al – Depois que WWF foi embora, vocês 

sentaram para decidir se iriam aceitar ou não 

essa proposta?  

M – Sim, sentamos para nos entendermos e 

cumprirmos essa decisão  

Al – E quem é que tomou essa decisão? Era 

do Comité, Secretário?  

M – Era o vice-presidente do Comité, 

Secretário e a população 

Issues & Themes Major issues and themes 

talked/complained about. Major areas 

affecting their lives. 

0 0  

Basic Needs  0 0  

Health Lack of hospitals or basic healthcare, 

sanitation (i.e. midwives, etc.). These 

might refer to the actual physical space 

27 131 Al: Vocês tem malária aqui?  

H: Sim tem muita malária e hospital fica 

longe.  
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(e.g. hospitals, posto de saude), or talking 

about their health in general (e.g. how 

some types of cassava makes them sick) 

Al: Onde fica o hospital?  

H: A 10km daqui existem pessoas que não 

tem mota nem bicicleta, não conseguem ir, e 

aqui a comunidade é a grande.  

Al: Tem algum posto de saúde aqui?  

H: Só tem socorristas.  

Al: Sempre teve socorristas?  

H: Desde a muito tempo.  

Al: Este hospital que fica a 10km daqui é de 

quando? H:2007. 

 

 

Mi: Alguém ia falar de temperatura aqui?  

M: Ela ta dizer que falou da temperatura por 

causa de mandioca, esta mandioca que não 

apodrece, amarga muito e o bicho não gosta, 

e provoca doenças?  

Al: Essa mandioca tem um lado bom e um 

lado mau?  

Mi: Que tipo de doenças provoca essa 

mandioca?  

C: Provoca doenças de pernas, hérnias, 

barrica, bexigas 

Infrastructure, 
Technology & 
Commodities 

Infrastructure, Technology, commodities; 

Sources of power/energy, roads/highways, 

telephones, boats, houses, etc. It might be 

interesting later to split this, but it can be 

tricky - Are solar panels infrastructure or 

technology? Are TVs technology or 

commodities? Maybe split into “big goods 

(e.g. bridges, solar panels)” and “small 

31 184 H- As casas ficam iluminadas através de 

painéis 

R- Quando é que surgiram os painéis solares 

aqui?  

H- 2013  

R- Mais o que mudou nesses últimos 10 

anos?  

H- Telefone para comunicar com a família 
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goods (tvs, cell phones, clothes, shoes)”? 

Not crucial to the analysis at this moment, 

but interesting future analysis for sure. 

 

 

R: Quando e que começar a surgir telefones 

nesta comunidade? C: Surgiram em 2010 

[depois de uma discussão] R: A que se devem 

o surgimento de telefones? C: Deve-se a 

pesca. R: Só foram telefones que surgiram 

neste ano? C: Aqueles que conseguem pescar 

mais, vendem e conseguem comprar cama, 

televisores, e chapas de cobertura. 

Water Access Discussions on the importance of water 

access (or lack thereof). This might refer to 

the difficulty of finding water, how 

getting water is a women’s job, how they 

depend on it for not only drinking but 

showering, cooking, washing clothes, etc.  

28 94 Havia muita falta de água, mas já esta normal 

porque o governo abriu um furo mas ainda 

não chega só melhorou um pouco.  

R:Em que ano abriram o furo?  

H:Em 2018.  

R: E só um furo?  

H:Sim.  

R: Quantos furos acham que seria melhor?  

H:4 furos. 

 

 

Al – Tem outras mudanças importante na 

comunidade que afecta vida de vocês, 

negativa ou positiva?  

C – Não tem. Positiva e só aparecimento do 

poço.  

AL – Qual e a mudança disso na vida de 

vocês, o que mudou?  

C – Antes sofria se muito por causa de água.  

Al – Sofriam porque iam buscar onde água?  
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C – Se fosse tempo com falta de água a Sra. 

não ia encontrar ninguém aqui, toda gente 

estaria lá a procurar água. 

Economic  0 0  

(Un)employment Direct mentions of jobs or lack of jobs. 17 28 Al – está a ver? ( risos) tem essa questão do 

crescimento populacional. (risos) porquê é 

que vocês acham que as pessoas têm muitos 

filhos hoje?  

M – antes como havia emprego, os homens 

voltavam para casa a noite e voltavam 

cansados e não tinham tempo para mais 

nada. Mas hoje em dia como os homens não 

trabalha, vão apenas a machama e ficam com 

muito tempo livre e a única coisa que resta 

( o único divertimento) é dormir com suas 

mulheres e fazer filhos. 

 

 

H- também os jovens tem problema de 

emprego  

Mi- Isso mudou ou não mudou?  

H-Eles na altura tinham pequenos projectos 

que entravam nos palmares e recolhiam os 

cocos e agora já não tem, porque todos 

palmares já morreram. 

 

 

Al – Notaram a mesma coisa, todos?  

H – Essa situação começou por falta de 

emprego e começou a abranger até no mar.  
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Al – Então quer dizer que há mais pessoas 

que vão ao mar?  

H – Sim, porque na altura as pessoas 

trabalhavam em companhias e outras nas 

lojas. 

Local Economy Related to money in the community. I.e.: 

lack of buyers for production, unvalued 

currency, source of income, poverty, 

market dynamics, purchasing power, etc. 

It would be really interesting in the future 

to split this category for a more nuanced 

analysis, particularly the creation of a 

“markets” category. 

31 220 R:Gostaria de saber se houveram algumas 

mudanças negativas ou positivas económicas 

notáveis, como a valorização da moeda?  

H:Há muita desvalorização da moeda 

ultimamente, antigamente conseguiam 

algum valor agora conseguem algum 

dinheiro mas não sabem o que fazer.  

R:Desde quando e que começaram a sentir 

essa desvalorização da moeda?  

H:2016. 

 

H:Eles guardam dinheiro para comprar 

telefone.  

R:Esse dinheiro que guardam, guardam nas 

associações ou vendem alguma coisa?  

H:Vendem alguma coisa depois guardam o 

dinheiro.  

R:O que vendem?  

H:Caracata, amendoim, gergelim.  

R:Para quem vendem? Vendem no mercado 

aqui ou vão vender fora?  

H: Levam vão vender em Moma ou em 

Megane, se estivessem a vender aqui não 

estariam a sentir.  

R:Voces aqui não tem mercado?  

H:Não.  
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Food Security  0 0  

Food Access Access to food, availability of food, 

hunger. Capability to buy food for 

consumption (also obviously highly 

correlated with “local economy”). 

30 209 H:Ultimamennte tem mais comida  

H: Ultimamente tem variedades de 

alimentos. 

R: Qual é essa variedade de alimento a que 

referem? 

C: Conseguem comprar 10 kg de farinha, 

conseguem comprar arroz, conseguem 

comprar pão. 

 

 

Al: Houve outros eventos importantes 

naturais que aconteceram aqui na 

comunidade nos últimos 10 anos  

M: Em 2014, as pessoas nesse mesmo ano 

começaram a comer nanuferas  

Al: Não houve alimentação suficiente em 

2014?  

M: Não havia comida as crianças enchiam e 

os adultos também por falta de alimentação 

 

Al: Vocês experimentam tempo de fome 

durante o ano com frequência? 

 C: sim  

Al: Quando?  

C: Março é que tem mandioca podre e 

comida estragada. 

Food Production Ability to diversify food production. Crop-

related events (e.g. clearing forests for 

machambas, planting, agriculture 

techniques, etc.). Ability to farm animals 

31 293 Al: Ainda quero entender algo, o solo estava 

piorar?  

H:Nessa altura não fazia muito sol, só depois 

de chover ficou inundado, a terra ficou 
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(i.e. chickens, sheep, etc.) One instance of 

“cotton” production, but so related to 

agriculture that coded here. 

compacta e isso desgastou o solo , e também 

tinha problema de podridão radical.  

Al: Em que ano houve podridão radical?  

H: Desde a muito tempo em 2010 piorou.  

Al: O que aconteceu em 2011?  

H: Deixei a minha machamba por causa da 

podridão e abri outra machamba.  

Al: Onde abriu a nova machamba?  

H:Em moma.  

Al: Percebi que talvez tenha havido uma 

erosão do solo é isso?  

H:Toda produtividade foi arrastada só ficou o 

solo.  

Al: Depois disso o solo ficou mais duro:  

H:Sim. 

 

 

Al: Perceberam algumas mudanças na 

qualidade de vida à parir dessas praticas que 

foram ensinados?  

H:Viram uma mudança, numa machamba de 

50m produzíamos pouco porque não 

sabíamos como plantar em linha, agora 

produzimos muito.  

Al: Isso um dos motivos da subida da 

produtividade?  

H: Sim. Mas alguns produtos nos criaram 

problema, por exemplo feijão bóer não temos 

compradores. 

Natural  0 0  
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Crop and Animal 
Disease 

Mention of any crop or animal disease, 

such as chicken’s New Castle disease, 

cassava-rot (podridão radical), cattle 

disease, etc. 

22 78 R:Quais foram os estragos que o sol 

provocou?  

H:Os produtos não crescem bem, podridão da 

mandioca.  

R:Entao a podridão da mandioca surgiu em 

2016?  

H:Sim. 

 

 

R: As culturas não tem nenhuma doença?  

H: Podridão Radical de Mandioca, surgiu a 

partir de 2008  

C: As galinhas estão a morrer, cabritos, e 

ovelhas estão a morrer  

R: Vocês não vacinam as suas galinhas? 

Nunca apareceu nenhum projecto para 

vacinar as galinhas?  

C: Não. 

Draught & 
Temperature 

Direct mentions of draught, or unusual 

lack of rain, as well as high temperatures. 

22 62 Al: Tem outros exemplos de eventos 

importantes que foram importantes;  

H; Houve seca e muito sol;  

Al: Quando falou que houve muito sol, foi a 

temperatura que subiu ou houve muito sol?  

H: A temperatura subiu. 

 

 

Al - Mas não está a produzir bem, isso e 

devido a chuvas, podridão?  

C – Devido as chuvas. A podridão só ataca 

mandioca, mas outros produtos estragam se 

por falta de chuvas.  
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Al – Ta certo. Por isso há mas fome hoje 

apesar de ter mas variedade de produtos?  

C – Sim. Porque ultimamente cultiva se 

muita comida mas não cresce bem por causa 

do sol.  

Al – Ta certo. 

Erosion Direct mentions of erosion, due to, for 

example, to natural disasters and/or 

destruction of mangroves. Or, likewise, 

mentions of support for mangrove 

protection since it helps with erosion. 

7 10 M – Sim. Viamos benefícios. Eu sei que 

quando as pessoas vao cortar o mangal, a 

água do mar vem com mais força e invade  

Al – Entao tem uma desprotecçao agora com 

esse mangal cortado?  

M – Alí há protecçao porque ainda tem 

arvores de mangal  

Al – Mas a quantidade é menor do que no 

passado?  

M – é pequena. Por exemplo quando corta-se 

uma estaca de mangal, quando a água vem, 

derruba aquilo que ficou e vem com mais 

força  

Al – Mas está a dizer que apesar do corte do 

mangal, ainda há protecção?  

M – Sim  

Al – Mas tem menos protecção do que no 

passado?  

M – Tem menos protecçao  

M – Agora já há erosao. Nos entendemos que 

isso provoca erosao, mas não temos como 

 

 

Al – Mais alguma coisa que gostariam de 

dizer?  
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H – Só queremos que reforcem o plantio de 

mangais.  

Al – Por que isso seria importante?  

H – Para evitar erosão.  

Al – A erosão traz que aspectos negativos?  

H – Basta a água encher chegara à 

comunidade. 

Forest Fires Most often talking about the practice of 

burning the forest to open machambas 

and/or scare (and hunt) animals. 

13 29 Al - E antigamente queimava também?  

C – Antigamente queimavam, mas agora não.  

Al - Quer dizer que tem menos queimadas 

descontroladas na floresta ou não?  

C – Sim, tem menos. 

 

 

R: Vocês fazem queimadas?  

H: Nos já aprendemos que não podemos fazer 

queimadas, o governo proíbe, as queimadas já 

acabaram. 

Monkeys Issues with monkeys destroying crops/ 

eating their food. 

5 8 H – Sim, há anos que produzimos muito e 

outros não. Por exemplo, no ano passado 

tivemos muita mandioca mas amendoim e 

feijão jogo não tivemos por causa dos 

macacos.  

Al – Os macacos sempre foram um 

problema?  

H – Surgiram há um ano e são muitos e 

pioraram este ano. 

 

C – Sim: feijao jorgo, amendoim, mas não 

fica. Nós podemos plantar muita coisa mas 

não fica por causa de macacos.  
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Al – Tem muitos macacos aqui?  

C – Muitos. Dormimos com eles (risos), até 

lutamos com eles. Se não fosse esta reuniao, 

eu vos levava para a minha casa e voces iriam 

ver muitos macacos nas mangueiras a 

brincarem com as crianças.  

Al – entao esses macacos comem as culturas 

que voces plantam?  

C – sim. Eles destroem toda a machamba.  

Al – Inclusive mandioca?  

C – mandioca só tiram quando é pequena 

Rain & Flood Excessive rain, floods. “Cheias” 24 83 R:Além disso quais foram os outros 

acontecimentos?  

H:Em 2011 ventos e chuvas destruíram 

machambas, galinhas e cabritos foram 

levadas pelas chuvas e ventos. 

    

 

H:As outras coisas negativas que 

aconteceram foram as ventanias fortes, as 

cheias, as machambas estavam inundadas 

tínhamos fome.  

Al: Quais os anos que foram mais fortes os 

desastres naturais?  

H:Fome 2008 até 2010 começou a reduzir.  

Al: O que aconteceu em 2014?  

H: Cheias. Por causa das cheias as águas 

arrastaram uma pessoa doutra comunidade 

até aqui.  

Al: As cheias de 2014 aconteceram por causa 

de muita chuva?  
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H:Sim, até aqui onde estamos estava cheio de 

água, muita gente dizia que nunca viu chuva 

assim.  

Al: O que houve de diferente com essas 

chuvas em relação as chuvas passadas?  

H: Choveu mais de 1 mês. Aqui não era 

normal haverem inundações mas tivemos. 

Wind Excessive (destructive) wind and/or 

hurricanes, cyclones, etc. 

19 32 Al – Porque é que houve essa fome em 2015, 

o que é que aconteceu?  

M – Houve chuvas e ventanias, mandioca 

apodreceu, produtos na machamba...  

Al - E as casas?  

M – Cairam 

 

 

Al – Falaram que a escola foi arruinada. 

Quando e que isso aconteceu?  

M – Caiu com o ciclone  

Al – E não houve mais?  

M – Tinham feito um alpendre (feito com 

base de bambu) mas também já caiu com o 

vento. 

Other So far, just relating to well being 

“amanhecer sem preocupações”, and “ter 

hospede e cuidar bem do hospede”, “se 

entender com a esposa”, “não sofrer”, 

“respeitar e ser respeitado”, etc. Issue with 

monkeys eating crops. Fires (queimadas 

por caçadores) 

22 48 C - é não ter muitas preocupações; é não 

andar a pé; é ter aquilo que você precisa; é 

ter suas próprias coisas; é ter aquilo que você 

sente falta; é viajar; é ter condições na sua 

própria casa; é ter bom humor. 

 

 

M - Estar bem é entender-se bem com o 

marido, dizer vamos a machamba e irem, é 
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rir com o marido; Bem-estar é entender-se 

bem com a família toda em casa. 

 

 

Social  0 0  

Conflicts Conflicts with other communities. 

Conflict within them (i.e. they know the 

rules but are too hungry to follow, so fight 

over it). It might also be conflicts among 

married couples. 

25 49 R:Já houve alguns conflitos sobre o uso dos 

recursos naturais?  

H:Outras comunidades vêm fazer conflitos.  

R:Que tipos de conflitos existem?  

H:Ele vem fazer estragos e nos proibimos.  

R:Que tipo de estragos?  

H:Cortar árvores e fazer carvão. 

R:De que comunidades estamos a falar?  

H:Cocoto, Manene, Namaluco, Migane, 

Moma, Nahavara, Colocoto, Mutacuzi, 

Nhorocue.  

R:Esses conflitos ainda existem ou já foram 

resolvidos?  

H:Ainda existem, os que estão longe já 

deixaram, os que estão próximo ainda fazem. 

Population 
Growth 

Direct mentions of population growth, e.g. 

perception that there is not enough food 

for everybody anymore or not enough fish 

in the ocean because now there’s too 

many people. 

19 28 Al: O que gere esse conflito?  

M: Enchente de pessoas, todo mundo querer 

tirar água ao mesmo tempo 

 

 

Rg – em relação a 10 anos atras a tendência 

dos recursos é diminuir? 

C – sim. A quantidade de pessoas que entra la 

na floresta ‘e muito grande 
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Al – Que e que mudou então, ouvi que há 

mais pessoas na comunidade?  

C – Sim.  

Al – Isso afecta a fome em algum sentido?  

C – Ultimamente há muita gente porque 

fazem muitos filhos. 

 

 

Al - Então como e que aproveitam, não estou 

a perceber se dizem que há produção de 

peixe, e que cresce muito peixe. 

C – Entende que os maridos vão buscar o 

peixe, mas porque o número dos pescadores e 

grande, e que se não tivesse santuário a 

situação piorava. 

Al - Ta certo. Vocês também entendem desse 

jeito? 

C - Sim porque se não fosse santuário 

estaríamos na pior situação. 

Al - Então essa situação esta ter mais 

produção de peixe não e? 

C – Há produção de peixe, mas também há 

pescadores em excesso. 

School Discussions about (lack of) schools in the 

community. They might be talking about 

how much they want it, describing the 

poor conditions/non existence of it, 

describing what grades are offered, etc. 

These might include the school as a 

23 66 Al: Como é que a escola esta mudar?  

H:Esta ficar bonita, tínhamos escola de capim 

agora de chapa, sentávamos no chão agora 

nas carteiras.  

Al: Quando é que mudou a escola?  

H:Em 2012. 
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physical location, or discussions about 

kids’ education. 

 

C – já aprendemos a incentivar as crianças a 

ir a escola  

Rg – Antes as crianças não a escola?  

C – iam, mas eram forçadas.  

Rg – quando é que começaram a ir a escola 

sem serem forçadas? Veio um algum projecto 

a sensibilizar ou partiu de vocês?  

C – O Chefe do Posto Adm é que apareceu a 

sensibilizar a comunidade a incentivar seus 

filhos a ira escola. 

Memorable Quotes Some of the most 

interesting/impactful/useful quotes for 

easy and fast access. May not be 

representative, and it is highly subjective. 

25 88 R- Normalmente quanto tempo ficam nas 

machambas para poderem mudar para outra 

machamba?  

H- Tem outros que utilizam 1 ano e outros 

que utilizam dois anos a terra depois saem.  

R- Para aqueles que aprenderam com NACC, 

quanto tempo usam a mesma machamba?  

H- Já contou 5 anos na mesma machamba. 

 

 

R- Se dantes só cultivavam mandioca e hoje 

tem outros produtos?  

H- Hoje tem hortícolas, tem tomate, cebola, 

batata alaranjada, feijão IT 18, cana valha 

(feijão para fertilizar a terra, não se come)  

R- O que vocês acham que foram os grandes 

motivos dessas mudanças?  

M- Por causa do projecto R- qual é o 

projecto?  

H- CARE, AENA e NAKI 
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Natural Resources Talking about natural resources in general 2 2 R- Como é que são discutidas e tomadas as 

decisões sobre o uso dos recursos naturais 

nesta comunidade?  

H- Aparecem as pessoas que vem explicar, 

juntam a comunidade para discutir e tomar 

as decisões sobre o uso dos recursos naturais  

R- Os técnicos e as comunidades discutem 

sobre como devem ser usados os de recursos 

naturais?  

H- Sim  

R- Fora disso a comunidade não costuma 

discutir sobre como devem usar os recursos 

naturais?  

H- Não sentam 

Forest Specifically talking about forest as a 

natural resource, and as a source of 

dependable goods, not the management of 

it. (Even though it frequently overlaps 

with the management/law codes). 

27 92 R:Da floresta o que tiram?  

H:Aproveitam fazer machambas, usam as 

árvores para queimar carvão, palhas para 

cobrir a casa, cortam as árvores vem fazer a 

casa, fazem a caça na floresta, vão buscar 

pedras para venda, as pedras que viu na 

estrada. 

 

 

R:Houve alguma mudança com essas regras? 

Melhorou alguma coisa?  

H: As árvores estão a crescer mais na floresta, 

valeu a pena não cortarem as árvores porque 

quando aparece a ventania não vem muito 

forte vem normal, a chuva não vem com 

muita força. 
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Ocean  4 4 R: Quais são os recursos naturais que os 

membros desta comunidade mais usam?  

H: O Mar 

Fish This was a tricky one. It might refer to: 1- 

the act of fishing - an important economic 

activity. It often co-occurs with “local 

economy” and “job specialization” 2- The 

actual fish in the ocean - as in “there’s 

more fish because of the sanctuary” - often 

co-occurs with NTZ of government 

fisheries laws And/or 3- Fish as a food 

source. - highly correlated with “food 

access”. Depending on future projects, it 

might be useful to split these. 

23 120 Al: Houve mudança na quantidade de peixes 

que estão a pescar nos últimos 10 anos? 

Quanto ao numero de pescadores?  

H: O numero de pescadores aumentou.  

Al: Desde quando numero de pescadores vem 

crescendo?  

H: Desde 2012.  

Al: Qual é o impacto desse todo esforço?  

H: Eles trazem o peixe para nos vender.  

Al: Esses novos pescadores estão a prestar 

serviços para vocês?  

H: Sim.  

Al: Tem algum impacto esse esforço quanto a 

quantidade de peixe, tamanho?  

H:Sim.  

Al: Qual?  

H:Eles trazem muito peixe. 

 

 

R: A que se devem o surgimento de 

telefones?  

C: Deve-se a pesca.  

R: Só foram telefones que surgiram neste 

ano?  

C: Aqueles que conseguem pescar mais, 

vendem e conseguem comprar cama, 

televisores, e chapas de cobertura. 
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Invertebrates Clams, shrimps, crabs, etc. 19 61 Al: Disseram que pescam procuram 

amêixoas, isso chega a ser parte da 

alimentação.  

H: Depois de comermos cara cata pensamos 

em ir procurar amêixoa e caramujo, aqui nem 

todos vão a pesca por causa da agricultura já 

tem problema de coluna. 

 

Al – Ta certo. E a mulher por exemplo 

apanhar caramujos, amêijoas, caranguejos 

por exemplo?  

C – Sim. Al E isso e para vender ou comer?  

C – Lá não tem para vender, só tem para 

comer  

Al – Então come se fruto de mar em casa 

como caramujo do que peixe?  

C – As mulheres casadas e que tem facilidade 

de ter peixe e as não casadas só comem 

caramujo.  

Al Chega se varias vezes na semana que se 

come coisas do mar?  

C – Sim comem. 

Mangroves Specifically talking about mangroves as a 

natural resource, and as a source of 

dependable goods, not the management of 

it (Even though it frequently overlaps 

with the management codes). 

14 39 R- Não tem mais nada ao redor do mar que 

vocês aproveitam do mar?  

H- Aproveitam o mangal para construção da 

casa. 

 

 

Al - E hoje em dia e proibido cortar mangal 

aqui no santuário?  

C – Sim.  



 

cxl 

 

Name Description Files References Examples 

Al - Os mangais que tem aqui são mais ou 

menos comparando com antigamente?  

C – Esta aumentar o mangal.  

Al - Isso no santuário, e lá fora?  

C – Lá ainda tem muito, que não seja lá no 

santuário, elas nem sempre vão para lá, só 

vão para lá quando há muita falta lá na mata. 

Other Salt as a natural resource. 1 2 Al – E não sei quem que falou que também 

usa se esse agua para fazer se sal?  

Al - Como é que é esse processo?  

C – Nos organizamos uma chapa de lata 

comprido, e vamos para lá, mangal, nos 

tiramos o matope e colocamos ao redor de 

lata, aqui nos colocamos lenha, e nos 

colocamos a lata no lume e tiramos agua 

salgada acendemos o fogo. Ela vai para lá 

pega uma chapa de lata e tira o matope do 

mangal põe ao redor da lata, acende o lume, 

leva a agua salgada do mangal para lá aquece, 

ferve aquela água e água evapora, ai acaba 

contínua a por mesma agua, continua 

evaporar ate sair sal. 

Other or Unsure Intervention These are cases of clear interventions that 

do not belong in any of the Alliance’s 

interventions, such as the Cashew trees 

efforts coming from the Government. 

Also, cases that don’t provide enough 

context for us to decide exactly which 

intervention it belongs to. 

14 24 Al: Tem alguma regra sobre o que pode e não 

pode não floresta?  

H: Existe uma regra que diz que devemos 

plantar mais árvores.  

Al: Estão a plantar aqui na comunidade?  

H: Nos plantamos aqui na comunidade 

estamos a plantar plantas fortificas, 

laranjeiras, mangueiras.  
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Al: Quem trouxe a mensagem de plantar 

árvores?  

H: Estruturas locais.  

Al: Quando chegou essa mensagem?  

H: 2005. O presidente Guebuza disse vamos 

plantar árvores, e ele plantou árvore.  

Al :Quem estava lá?  

H: Técnicos do governo e do projecto. Vinha 

também para plantar xanfuda, e xanbire.  

Al: Quem devia plantar essas árvores?  

H: Secretário e estruturas mandavam 

comunidade plantar. 

Perceived Conservation 

Intervention 

Participants are describing specific 

conservation interventions. These are 

perceived interventions, and therefore are 

coded even if the intervention did not 

actually happen in that community (i.e. 

they heard about it from other 

communities), or even if it was 

implemented by a different institution 

other than the alliance (i.e. Government 

fisheries laws) 

0 0  

CCP Conselho Comunitário de Pesca (Local 

Fishing Council). Similar to CGRN, also a 

local structure, but focused on fishing 

activities. 

7 20 Mi- Tem polícia comunitária que controla a 

mata e não faz parte do Comité? É outro 

grupo?  

H- Tem CCP que trabalha no mato e na 

pesca. 

CGRN Comitê de Gestão de Recursos Naturais 

(Natural Resources Management 

Committees). Committees assembled by 

17 76 R- Pode se tirar qualquer espécie de árvore 

na Floresta?  

H- Não  
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WWF and/or others, composed by locals 

to manage and enforce various 

conservation interventions, such as the 

sanctuary, fishing laws, forest best 

practices. It was a little tricky to code 

since sometimes it is not clear where 

exactly the code should “end”. For 

consistency, I tried to code only more 

explicit mentions of the CGRN, so there 

might be more nuanced passages left out. 

R- Não existe m proibições de árvores que 

não podem cortar?  

H-CGRN é que dizem que vão reservar este 

lado para cortar, enquanto outro lado é para 

deixar desenvolver.  

R- Aqui todos sabe que existe esse grupo de 

CGRN ?  

H- Conhecem as pessoas que proíbem….  

R-O que é que eles proíbem?  

H- Proíbem tirar árvores grandes, fazer 

queimadas descontroladas. 

Coastal Forest & 

Miombo Management 

Often related to the communities’ 

enforcement and awareness-raising 

(sensibilização) of Government Forest 

Laws and other sustainable practices 

brought by WWF, implemented by 

CGRN, etc. It relates to enforcing/raising 

awareness of existing laws, but it also 

encourages other management practices 

like cutting instead of burning to open 

machambas, use of strategic zones when 

timber is needed, to allow for the forest to 

replenish itself, as well as no unnecessary 

killing of forest animals. 

12 49 Ml – ajudou ou não ajudou?  

C – ajudou pouco  

Ml – o que faltou para deixar de ser pouco?  

C – nos ajudou porque naquele tempo em 

que proibiu ali, estavamos a ver qualquer 

coisa.  

C – nos ajudou porque nos ensinou algo que 

não sabiamos. Porque aquela é nossa 

mata/floresta, não podemos fazer queimadas 

descontroladas, devemos controlar, não 

podemos queiar carvao nem derrubar 

árvores, devemos tirar palha apenas para 

fazer esteira para uso e não para vender, 

devemos saber como conservar aquela mata.  

C – nos ajudou porque nos ensinou que 

devemos saber como usar as coisas, que 

devemos tirar palha e capim para cobrirmos 

as nossas casas.  

Rg – já ouviram falar das regras para o uso 

dos recursos naturais?  
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C – Não derrubar árvores, não fazer 

machambas  

C – se apanharmos cobras ou outros animais 

não podemos matar para permitir que eles se 

reproduzam.  

Ml – essas regras foram cumpridas?  

C – Sim. Até hoje estao a ser cumpridas  

Rg – em que ano foram cumpridas essas 

regras?  

C – 2015 a 2016. Seguimos as regras, temos 

medo.  

C – o problema é que a wwf não vinha fazer 

visitas para vir dar suporte 

Fish Sanctuaries - NTZs No take zones (NTZ), Tapua/Tapwa, 

and/or any mention of a fish sanctuary 

implemented as a conservation initiative - 

*different than governmental laws such as 

fisheries closures.* It might overlap with 

fisheries laws, but it goes way beyond 

those. 

16 74 R- Qual é a percepção que tem sobre o Mar? 

Sobre as regras que são aplicadas lá?  

H- Ele esta ver vantagens na proibição, 

antigamente tiravam pouco, mas agora tem 

os santuários conseguem tirar mais peixes, já 

tem uma forma de peixe crescer, que é o 

santuário Corane  

R- Costumam a pescar nos santuários?  

H- Não  

H- Os pescadores não podem lançar suas 

redes e anzóis, ao redor do santuário quando 

o peixe sai e apanhado com a comunidade  

R- Quem benefícios que a comunidade tem 

dos santuários?  

H- Conseguem peixe ao redor dos santuários, 

levam para casa e as crianças ficam contente  
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H- O santuário esta cercado, quando peixe 

sai eles conseguem pescar, lá no santuário 

tem muito peixe. 

Government Laws  0 0  

Fisheries Laws Government Fisheries Laws, such as 

temporary closures, protected species, and 

prohibition of specific fishing nets (e.g. 

redes mosqueteiras).  

17 38 Al: Apesar de ter mais pescadores no mar a 

quantidade de peixes manteve se ao longo 

dos anos ou houve alguma mudança?  

H: A quantidade de peixes é maior, porque 

chega um tempo de veda proíbem pescar.  

Al: Quais são os períodos de veda?  

H: Março, Abril, Maio.  

Al: São quantos meses no total?  

H: 3.  

Al: Essa veda tem impacto positivo, ai 

mantem a quantidade de peixe?  

H: Os peixes ficam grandes e aumentam.  

Al. Sempre teve veda?  

H: Não tinha, veio a 7 anos.  

Al: Como é que ficaram a saber da veda?  

H: Vem policias da capitania com armas e 

mandam tirar todas redes e não pescar, voltar 

para casa. 

Forest Laws Government Forest Laws, mostly about 

cutting down specific tree types (species 

and/or sizes). It can be tricky to 

distinguish from forest laws and forest 

management, since many times the 

management goal is to raise awareness 

about existing forest laws, so they often 

overlap. As a rule of thumb, if they are just 

7 13 R:Quais são as espécies que são proibidas de 

tirar tanto na praia como na floresta?  

H:Cortar a floresta para tirar carvão, eles 

fazem isso ilegalmente.  

R:Quais são as árvores que são proibidas?  

H:As maiores.  

R:Mbila, pau-preto, Itapuí, embondeiro, 

acácia, pau fero. 
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talking about what’s forbidden, it’s forest 

laws, but if in any way the passage 

mentions raising awareness to those laws, 

or any strategy to implement and/or go 

beyond them, that falls under “Coastal 

Forest & Miombo Management” (maybe 

both).   

 

 

C – Há uma coisa que mudou sim, porque a 

Agricultura (Governo) controla as florestas e 

os lagos, eles proibem o abate indiscriminado 

de arvores.  

Al – Mas o que é que mudou com essa 

situação? Foi sempre assim? Qual é a 

diferença nos ultimos 10 anos?  

C - No passado a comunidade era capaz de 

derrubar árvores e abandonar na floresta 

porque não conheciam o seu valor, mas agora 

já tem consciencia que não podem usar 

indevidamente os recursos. Actualmente, 

quando queremos usar os recursos da 

floresta, temos que pedir autorização da 

Agricultura, seja para obter estacas para 

construção ou madeira, precisamos de 

autorização. 

Mangrove Community 

Management 

This relates to strategies of mangrove 

management, in parallel to what happened 

to ocean resources in the sanctuaries, or to 

forests in the Coastal Forest & Miombo 

Management intervention. It can 

sometimes be tricky to distinguish from 

the sanctuary rules regarding mangroves 

within the sanctuary, but these happen 

independently. 

4 8 Al – Houve alguma vez proibiçao de corte de 

mangal aqui nesta comunidade?  

M – Sim. Até agora é proibido  

Al – é proibido?  

M – Mas quando está fresco. Quando está 

seco pode-se cortar  

Al – Se está a acabar o mangal, significa que 

ninguem está a respeitar essa regra?  

M – estamos a respeitar  

M – como não tem outra mapa nem floresta, 

não tem outro lugar onde as pessoas possam 

buscar estacas para construir entao as pessoas 
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vao cortar la as escondidas mesmo sabendo 

que é proibido. 

Mangrove Restoration or 

Replanting 

Instances when perceived 

efforts/teachings to restore and/or replant 

mangroves are mentioned. 

11 18 R- Vocês já ouviram falar do remplantio de 

Mangal?  

H- Sim  

R- Quais são as vantagens do remplantio do 

mangal  

H-Tem vantagem quando crescer, fica cheio 

de camarão e caranguejos , e ai onde põem os 

seus ovos e reproduzem  

R- Que beneficio já tiveram com remplantio 

do mangal?  

H- Cresce lá caranguejo, camarão e peixe  

R- Vocês costumam pescar no mangal?  

H- Não, lá é para reproduzirem  

R-Vocês já fizeram o remplantio de mangal?  

H- Sim em 2013 a 2012  

R- Quem participou?  

H- Talvez o CGRN, esse trabalho e feito por 

esse grupo  

R- Vocês como comunidade que não fazem 

parte desse CGRN, sentem que tem benefício 

com os santuários e remplantio do mangal?  

H- Eles estão a ver que tem beneficio e estão 

a gostar, porque agora estão a reproduzir 

Perceived Development 

Interventions 

Participants are describing specific 

development interventions. These are 

perceptions, and therefore are coded even 

if the intervention did not actually happen 

in that community (i.e. they heard about it 

from others), or even if it was 

0 0  
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implemented by a different institution 

other than the alliance (i.e. there are 

examples of improved seed distribution by 

different entities, they were all coded as 

such. Or for example if the government 

provides wells and/or latrines, that is still a 

WASH intervention). 

Chicken Vaccination Vaccine distribution for New Castle’s 

disease. 

11 12 R:Não terá existido um projecto sobre saúde 

de como vacinar bois, etc.?  

H:Sim houve de vacinação de galinhas.  

R:Qual foi essa associação?  

H:Houve um grupo, a OPhavela.  

R:Só ensinou a vacinar galinhas?  

H:Sim só isso.  

R:O que eles ensinaram que vocês têm 

implementado?  

H:Não implementam porque a OPhavela já 

não vem, já não tem a vacina.  

R:O que tem acontecido com as galinhas?  

H: Estão a morrer muitas galinhas.  

R:Porque?  

M: Vacinavam as galinhas mas continuavam 

a morrer, explicaram se vacinar enquanto já 

tem a doença a vacina já não terá efeito. 

 

 

Al – Teve também na parte de tomada de 

decisão, teve conhecimento de nutrição, 

vacinação de galinhas, alguém beneficiou 

disso?  

C – Sim ela já mandou vacinar .  
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Al - E morreram as galinhas ou não?  

C – morreram poucas.  

Al - E antigamente?  

C - Todas elas morriam  

Al Tem outras pessoas aqui que ouviram falar 

da vacinação que participaram?  

C - Ela também vacinava  

Al - E deu algum efeito?  

C - Sim 

Farmer Field School These are “Agriculture Schools”, that 

taught them how to plant in line, which 

crops to plant together, when to plant 

each crop (e.g. provided calendars), rotate 

crops, taught them not to burn the forest 

in order to clear space, but rather to leave 

foliage behind to increase soil fertility - 

which in turn allows them to spend more 

time in the same machambas, etc.  

19 69 Al – Qual é a diferença?  

M – aprendemos a cultivar em linha, 

aprendemos em que tempo podemos semear; 

não cavar fundo ao lavrar, não queimar 

capim;  

M - fizemos uma experiência de plantação 

em linha e plantação desordenada e, 

verificamos que usando a plantação em linha 

produzia-se mais.  

Al – Essa experiência mostrou os resultados 

da antiga prática e da nova prática?  

M – Sim A 

l – E aqueles que não participaram ouviram 

falar dessa nova prática?  

M – sim, tem pessoas não participam na 

associação mas que ouvem falar dessas novas 

práticas e vêm que fica bem. Percebem que 

quando elas plantam em linha, conseguem 

obter maior produção que antigamente.  

Al – Por essa percepção está a mudar alguma 

coisa na sua machamba.  
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M 1- Eu não sou da associação mas uso essa 

prática na minha machamba e tenho tido 

bons resultados.  

Al – Se não é da associação, como é que 

conhece essas práticas?  

M – chamam para ir ver/assistir  

Al _ então aquele que não faz parte da 

associação também tem a oportunidade de 

assistir?  

M – sim. A associação tem limite de 

membros que participam, mas também abre 

espaço para a população e faz uma escola. 

Gender Interventions Gender dialogues, female empowerment, 

planned parenthood. Gender dialogues 

include accounts of men saying how the 

projects helped bring more awareness that 

women should be treated more like an 

equal partner, with voice and decision-

making power, not as a “slave”. 

10 13 R- Nesses últimos 10 anos , sempre foi assim, 

as decisões tomadas em conjunto eram assim?  

H- Não era assim, as mulheres eram 

humilhadas Mi- Que tipo de humilhações 

sofriam as mulheres?  

H- Na altura quando as mulheres voltavam 

da machamba carregavam bebe e tinhas 

trouxas na cabeça e o homem sem levar nada, 

hoje em dia você pode ajudar a levar lenha e 

ela o bebe. Na altura o homem poderia dizer 

a mulher para levar tudo sozinho.  

R- A que se deve essas mudanças?  

H- Ao desenvolvimento  

H- Religião e diferentes culturas, algumas 

religiões dizem que mulher não e 

instrumento para casa  

H-Mesmo o Governo e projecto dizem que 

não podemos tratar mal as mulheres, não 

podemos fazer de escravas, as pessoas que 
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ouvem as mensagens tentam ajudar as 

esposas.  

R- Quais são os projectos?  

C- CARE, NACC, AENA, Mulher e Acção 

Social, Religião Muçulmana  

H- Agora a violência domestica já diminuiu, 

na altura era elevada  

R- Esse projectos que mencionaram o que 

vos ensinaram?  

H- Ensina que mulher e homem são iguais, 

deve haver respeito, tem de haver simbiose 

entre mulher e homem 

Improved Seed 

Distribution 

Distribution of seeds/seedlings of specific 

crops, particularly cassava, that are more 

resistant to diseases. Sometimes includes 

seeds/seedlings of other cultures, like 

cashew plant, beans, etc. 

14 18 Al: Esse projecto teve algum efeito em 

resolver esse problema?  

H: Não se interessaram, só se interessaram 

pela podridão radical porque traziam estacas 

de mandioca de Nacala  

Al: Que mandioca?  

H: Nziva e nacala.  

Al: Essas mandiocas têm problema de 

podridão radical?  

H:Não tem.  

Al: Hoje em dia ainda tem problema de 

podridão radical aqui na comunidade?  

H: Não, já não tem.  

Al: Pararam de usar as outras variedades?  

H:Sim.  

Al: Como as pessoas que não faziam parte do 

projecto recebiam as sementes? 

H: Esperamos eles produzir e esperamos 

acabar para pedir estacas.  
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Al: Perceberam que quem não fez parte viu 

que estava produzir melhor?  

H: Sim, outros saiam para outras 

comunidades traziam para aqui. 

 

 

Al: Existe alguma coisa que aconteceu para 

ajudar a tratar a podridão na mandioca? Que 

ajudou a fazer essa diferença entre 2014 e 

2016?  

C: Eles disseram que mudou essa podridão da 

mandioca, porque eles já não usam a mesma 

mandioca que usavam, que o bicho gostava 

muito.  

Al: Donde tiraram essa mandioca?  

H: AENA que trouxe, desde 2015 a 2018.  

Mi: Alguém ia falar de temperatura aqui?  

M: Ela ta dizer que falou da temperatura por 

causa de mandioca, esta mandioca que não 

apodrece, amarga muito e o bicho não gosta, 

e provoca doenças?  

Al: Essa mandioca tem um lado bom e um 

lado mau?  

Mi: Que tipo de doenças provoca essa 

mandioca?  

C: Provoca doenças de pernas, hérnias, 

barrica, bexigas 

Nutrition Culinary demonstrations were expected in 

pre-coding. In reality, this turned out to 

be more closely related to babies’ 

nutritional needs and how to prepare baby 

8 10 Mi- Isso mudou alguma coisa na vossa casa?  

H- Eu não aprendi, mas existe outras pessoas 

nesta comunidade que aprenderam, aquelas 

crianças antigas comiam de qualquer 
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food, as well as care and nutrition since 

pregnancy. 

maneira, porque não sabiam como tratar os 

alimentos e as barrigas ficavam grandes, 

começaram aprender aquelas coisas, e 

organizaram boa papinha e já não tinham 

barriga grande. 

 

 

R- Mais alguma dessas outras intervenções 

ajudaram?  

H- Na parte de nutrição, já davam as crianças 

água antes de atingir idade, a criança não 

bebia água e tinha diarreia, mas agora a 

situação esta normal, as crianças deixavam de 

mamar antes dos 2 anos, mas agora mamam 

até dois anos. Tudo isso aprendemos por 

causa dos projectos. 

Savings & Rotating 

Credit 

PCR/VSLA (Village Savings and Loans 

Associations). Any mentions of access to 

credit, savings, loans, etc. These include all 

types: poupança, stik/xtike/xitique, 

empréstimo, credito, etc. 

20 66 Al: Hoje em dia mais ou menos da metade da 

população faz poupança?  

H:Muitos não fazem poupança, querem mas 

não conseguem.  

Al: Como assim não conseguem?  

H:Falta de dinheiro.  

Al: Acham que é por isso que muita gente 

não adere a poupança?  

H: Nos gostamos muito, porque a poupança 

nos ajuda a comprar algo depois.  

Al: Tem alguém que já comprou algo com 

dinheiro de poupança?  

H:Essa senhora:  

Al: Comprou o que?  

M: Conseguiu 5000mt comprou cama.  
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Al: Mais quem comprou algo com poupança?  

M: Fiz estique, comprei painel.  

H: Fiz estique, comprei uniforme,  

M:Fiz estique comprei minha cama.  

Al: Estou a ver que apesar de não poupança 

esta gerar bens para vocês.  

M:É bom, estique poupança tudo é bom.  

Al: Alguma de vocês tirou empréstimo ou 

facto poupou? Ou só tem costume de poupar 

aqui.  

M: Fiz empréstimo de 3000mt.  

H: Fiz empréstimo de 4000mt.  

Al: Para que fez empréstimo?  

M: Pedi empréstimo porque tinha 

dificuldade.  

H:Emprestimo tem vantagem porque você 

pode pedir 1000mt, depois ir comprar peixe 

vir vender aqui ter 1300.  

M: Fiz empréstimo para comprar cama.  

Al: Tinha dito que faz xitique não poupança.  

M:Fazia poupança deixamos e passamos a 

fazer xitique então levei emprestado no 

tempo de xitique.  

Al:Foi todo grupo que mudou?  

M: Sim todo grupo.  

Al: Porque mudaram?  

M: Mudamos porque na poupança perdíamos 

dinheiro, cada um perdia 500mt  

Al: Esse xitique todos fazem mesma coisa?  
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M: xitique cada um tira 10mt para uma 

pessoa, por exemplo na quarta feira o grupo 

vai sentar tira 50mt.  

Al: Em que ano o grupo de poupança foi 

criado?  

H:2016 xitique, 2017 para 2018 poupança.  

Al: Hoje em dia diriam que tem mais bem 

estar em relação ao passado?  

H:Sim.  

Al: Quais são os motivos para essa melhoria?  

M: Por causa das técnicas que aprendemos, 

xitique, acesso a crédito do governo que 

vinha 7000. 

Water Sanitation and 

Hygiene 

As defined by the broader UN’s WASH 

framework. Any intervention that would 

help them improve water access, 

sanitation and hygiene conditions, such as 

wells, water pumps and latrines. 

14 36 Al – Em que sentido deu água, construiu 

furos fontenários é isso?  

H – Colocaram uma bomba de água.  

Al – Ahm ta certo. Essas duas coisas que é 

que gerem o bem-estar da comunidade?  

M – Traz um bem-estar porque tempo de 

seca, as mulheres sofriam muito, uma criança 

passava 2 dias sem tomar banho por essa 

causa, ate íamos a outras comunidades por 

esse motivo.  

Al – E a primeira vez que vão ver essa 

questão?  

H - Sim porque e a primeira vez. 

 

 

Al: Foi o mesmo projecto que aconselhou a 

fazer latrinas?  

M: Sim.  
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Al: Tem agora diferenças na comunidade de 

formal geral quantas latrinas tem na 

comunidade?  

C: Saiu um bom resultado porque la na mata 

não se apanha fezes.  

Al: Certo. Isso foi no ano?  

H:No ano 2015  

Al: Então a saúde melhorou em 2015?  

C: sim. 

Power Relations  0 0  

Decision Making Passages about decision making processes. 

Who, how, what and when decisions are 

made. 

27 78 R:Nos últimos 10 Anos houveram mudanças 

de como as pessoas discutem e tomam 

decisões sobre os recursos naturais?  

H:Sim, sentam e falam que não podem 

estragar  

R:Como são discutidas as decisões sobre os 

recursos naturais?  

H:O secretário nos chama e sentamos para 

decidir.  

R:São todos que participam nessas tomadas 

de decisão?  

H: são todos.  

R:Não escolhem entre algumas pessoas para 

participar?  

H:Sim não escolhem.  

R:E o secretário e quem mais?  

H:O secretário do Bairro, chefe da 

comunidade, regulo, agricultores e a 

comunidade.  

R:Esses agricultores fazem parte da 

comunidade?  
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H:Não, são técnicos da agricultura.  

R:Antigamente discutiam e tomavam 

decisões?  

M:Sim.  

R:não mudou?  

M:Não, desde esta assim?  

R:Quando são tomadas decisões sobre como 

usar recursos naturais não participa nenhuma 

pessoa do care ou wwf?  

H:Vem contribuir. 

Job Specialization Descriptions of jobs that only a specific 

group can carry. It’s mostly about 

differences in gender roles (e.g. men fish 

and women finds water). 

23 45 R:Normalmente quem vai as florestas buscar 

os produtos?  

H:Os homens.  

R:As mulheres?  

H:Buscam lenha e vão tirar cogumelo  

R:E o homem?  

H:Vao buscar o Bambu para fazer a cama.  

R:No mar? Quem vai a pesca?  

H:O Homem.  

R:E as mulheres?  

H:As mulheres vão buscar amêixoa e algum 

caranguejo. 

Leadership & 

Participation 

Mentions of who participates in various 

groups/programs, as well as who leads 

these programs, committees, or even 

communities (e.g. religious leader). 

26 138 Al - E quem participa nesta associação são 

homens e mulheres?  

C – Os dois.  

Al - E tem liderança mulher também?  

C – Não só homens.  

Al - Nos dois na poupança tanto como 

machamba?  

C – Sim. 
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Marital Status Self-explanatory. It refers to the topic 

being discussed, not necessarily the 

participant’s actual status (we most often 

than not do not have marital status info on 

who is responding). For example, whether 

it is easier or harder for single women to 

access food, make decisions, etc. 

0 0  

Married  19 53 Al – Ta certo. E quem é casada tem acesso de 

frutos do mar para comer com frequência?  

C – Sim, porque esta com o marido. 

 Al – Quem tem marido aqui que pesca por 

exemplo?  

C – Marido dela. 

 

 

Al- Qual é a diferença entre as mulheres 

casadas e as casadas em termos de economia?  

Ms – vantagem é daquelas que tem marido 

porque quando a mulher está doente, o 

marido ajuda, ajudam-se mutuamente 

[conversa entre as mulheres sobre as 

vantagens e desvantagens de ser ou não 

casada] As mulheres concordam que tem 

mais vantagem as mulheres que tem marido. 

Single  16 44 C - Aqui em Mpive toda gente vai para 

machamba, é fácil ter acesso os alimentos 

porque todos vão a machamba.  

Al – Inclusive para mulher solteira?  

C – Há diferença entre casadas e não casadas.  

Al – Como assim, quer dizer tem menos 

acesso?  
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C - Quem não é casada tem pouca comida.  

Al – Quem é que casada tem acesso a 

comidas diferentes das que não são casadas, 

dependem do peixe, frutos do mar?  

C – Não apanham diversidade dos alimentos 

comparando com a casa.  

Al – Então se e solteira e difícil apanhar esses 

produtos do mar?  

C – Essa não casada cultiva pouco, lavra 

pouco sitio por que esta sozinha. 

 

 

Al – então tem solteiras nem, tem pessoas 

casadas nem?  

Co - ela e a solteira  

Al - e ai em casa você e que faz todas a 

decisões. Ou tem alguém que também ajuda?  

Co – ninguém  

Al - tem vantagem dessa situação ou só 

sofrimento?  

Co – não tem nenhuma vantagem só tem 

desvantagem. 

Most affected Direct mentions of, or answer to questions 

about those who suffer more due to 

specific problem/dynamic. 

21 74 Al – Quem não tem tido dinheiro então, são 

solteiras?  

C – Não diferenciam, tem quem tem e que 

não tem, mesmo as casadas também que não 

tem.  

Al – Então qual e a diferença então? Quem 

tem e não tem?  



 

clix 

 

Name Description Files References Examples 

C – A diferença e que além dos bens, pelo 

menos as casadas conseguem um peixe e 

come, e a que não e casada não consegue.  

Al - Nem para comprar? Nem através de 

comprar?  

C – A mulher não casada só tem caril quando 

vende produto da machamba, se não tiver 

não tem. 

 

 

Al _ e quem é que é mais afectado nesta 

situaçao da água? Homens ou mlheres?  

M – São as mulheres  

M – os homens até sentem pena das 

mulheres e tentam cavar uns buracos para 

agua mas não conseguem nada.  

Al – Quer dizer que os homens conseguem 

cavar mais fundo que as mulheres mas 

mesmo assim não conseguem água?  

M – Sim 

Well-Being Direct mentions of well-being, or 

immediate responses to questions of well-

being. This will be mostly useful in seeing 

what themes seem more important for 

their well-being, or which interventions 

are more correlated with direct responses 

of well-being. 

26 51 Al: Que entendem por Bem estar? 

 H: È não ter muitas dificuldades, ter casa, ter 

transporte, comida, dormir bem, 

desenvolver, não ter falta de comida, ter 

dinheiro de fazer negocio, vestirmos bem. 

 

 

R-Gostaria de mudar de assunto, o que é 

bem-estar para você?  

H-Ter dinheiro, ter boa saúde, ter alimentos  



 

clx 

 

Name Description Files References Examples 

M- Quando as crianças estão bem e começam 

brincar  

M- Estar saudável,  

M- Ter telefone e crédito  

M- Se cultivar conseguir vender, compra 

mota, DVDs, bicicleta e casa melhorada  

M-Ter comida, levar os netos a escola, os 

netos escreverem uma carta para ele, se 

conseguirem fazer isso ele esta bem  

H- Estar bem de saúde coma esposa, filhos e 

os irmãos, os secretários ter boa saúde 

 

 
 


