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Overview
Identification
ID NUMBER
GBS-INE-IHPC08-09-v1.0

Version
VERSION DESCRIPTION
Primeira verso de arquivo de IHPC08-09 realizado depois da publicao dos resultados utilizado para produo de quadros e do
relatrio final.

PRODUCTION DATE
2011-03-08

Overview
ABSTRACT
O objectivo principal do Inquerito das despesas dos agregados familiares dar conhecer melhores as condies de vida dos
agregados familiares da capital (Bissau), medir o seu consumo e definir um mecanismo de acompanhamento dos preos dos
bens e servios nos mercados e os diferentes lugares de compra frequentados pela populao. O questionrio permite recolher
informaes sobre vrios assuntos dos quais:
- a natureza dos produtos/servios consumidos/utilizados pelos agregados familiares;
- a composio dos agregados familiares e as caractersticas socio-demograficas da populao
- a situao do emprego e o desemprego
O inqurito realizado simultaneamente nas principais aglomeraes dos pases-membros da UEMOA. Trata-se das cidades
Cotonou (Benim), Ouagadougou (Burquina Faso), Abidjan (Costa de Marfim), Bissau (Guin Bissau), Bamako (Mali), de Niamey
(Nger), Dakar (Senegal) e Lom (Togo).
KIND OF DATA
Dados de inqurito por amostragem [ssd]
UNITS OF ANALYSIS
Agregado Familiar

Scope
NOTES
O mbito do Inqurito por sobre as despesas dos agregados familiares na cidade de Bissau inclue:
-Caractersticas do agregado familiar
-migrao
-relegio
-educao
-sade
-situao do emprego
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-alojamento e bens do agregado.
-Despesas
-revenda
-Lucros, beneficos
KEYWORDS
Despesas, agregado, preo, custo de vida, IHPC, inflao, cabaz de compra, economia, mercado, bissau, pas, Despesas,
revenda, migrao

Coverage
GEOGRAPHIC COVERAGE
Urbano
GEOGRAPHIC UNIT
Destrito de Recenseamento (DR)
UNIVERSE
O inqurito abrangeu todos os membros do agregado familiar residentes na cidade de Bissau
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Sampling
Sampling Procedure
Durante o inqurito principal, o efectivo total de 1008 agregados familiares devem ser inquiridas na cidade de Bissau. Estes
1008 agregados familiares so repartidos em 84 zonas de inqurito (ou Destrito de Recenseamento, DR), razo de 12 famlias
por zona. A recolha desenrolar-se- em quatro ondas sucessivas de 18 dias. A recolha dos dados necessitar no total 28
inqueridores, 7 controladores e 2 supervisores.
No que respeita ao inqurito complementar, ser realizada junto de uma amostra trimestral rotativa de 504 famlias em 3
vezes. Ou seja no total 1512 agregados familiares sero tiradas e inquiridas durante 9 meses. A recolha desenrolar-se- em
quatro ondas sucessivas de 18 dias num pacote de 504 famlias. A recolha necessitar no total 21 inquiridores, 3
controladores e 2 supervisores.
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Questionnaires
Overview
Os questionrios para o IHPC08-09 Genrico eram questionrios estruturados, com algumas modificaes e adies. cada agregado
familiar foi administrado um questionrio do agregado para a recolha de informaes diversas sobre os seus membros,
incluindo sexo, idade, relao com o chefe do agregado e orfandade. O questionrio do agregado inclui as caractersticas do
agregado familiar, educao, Emprego,Habitao, gua e saneamento.
Adicionalmente ao questionrio do agregado familiar, em cada agregado, foram administrados um questionrio DESPESAS
MONETRIAS E ACQUISIES DIARIAS DE PRODUTOS OU DE SERVIOS PARA O CONSUMO DO AGREGADO FAMILIAR DURANTE UM
PERIODO DE 15 DIAS (excludo as despesas nas festas e outra cerimnias), DESPESAS E AQUISIES IMPORTANTES OU
EXCEPTIONAIS DE PRODUTOS ALIMENTARES AO LONGO DOS LTIMOS 12 MESES,DESPESAS DE VESTURIOS E DE CALADOS AO
LONGO DOS LTIMOS 12 MESES,OUTRAS DESPESAS DE VESTURIOS AO LONGO DOS LTIMOS 6 MESES ,DESPESAS DE
ALOJAMENTO, GUA, ELECTRICIDADE, GS E OUTROS COMBUSTVEIS AO LONGO DOS LTIMOS 6 MESES,DEPESAS EM MOBILIRIO,
EQUIPAMENTO, REPARAO E MANUTENO CORRENTE DA CASA AO LONGO DOS LTIMOS 12 MESES,DEPESAS EM MOBILIRIO,
EQUIPAMENTO, REPARAO E MANUTENO CORRENTE DA CASA AO LONGO DOS LTIMOS 6 MESES,DESPESAS DE SADE AO
LONGO DOS LTIMOS 12 MESES ,DESPESAS DE SADE AO LONGO DOS LTIMOS 3 MESES,DESPESAS DE TRANSPORTE AO
LONGO DOS LTIMOS 12 MESES,DESPESAS DE TRANSPORTE AO LONGO DOS LTIMOS 3 MESES,DESPESAS DE COMUNICAO AO
LONGO DOS LTIMOS 12 MESES ,DESPESAS DE COMUNICAO AO LONGO DOS LTIMOS 3 MESES ,DESPESAS DE LAZER E
CULTURA AO LONGO DOS LTIMOS 12 MESES ,DESPESAS DE LAZER E CULTURA AO LONGO DOS LTIMOS 6 MESES,DESPESAS
DE EDUCAO AO LONGO DOS LTIMOS 12 MESES,DESPESAS DE HOTEL E RESTAURANTE AO LONGO DOS LTIMOS 12
MESES,DESPESAS DE HOTEL E RESTAURANTE AO LONGO DOS LTIMOS 3 MESES,DESPESAS DE BENS E SERVIOS DIVERSOS
AO LONGO DOS LTIMOS 6 MESES,DESPESAS DE BENS E SERVIOS DIVERSOS AO LONGO DOS LTIMOS 12 MESES ,OUTRAS
DESPESAS DE BENS E SERVIOS DIVERSOS AO LONGO DOS LTIMOS 12 MESES ,DESPESAS EFECTUADAS NA OCASIO DE
FESTAS OU DE CEREMNIAS AO LONGO DOS LTIMOS 12 MESES,REVENDA DOS BENS DURVEIS PELO AGREGADO AO LONGO
DOS LTIMOS 12 MESES ,REEMBOLSO RECEBIDO DOS SERVIOS DE SEGUROS PARA PREJUZOS SOFRIDOS PELO AGREGADO AO
LONGO DOS LTIMOS 12 MESES, LUCROS, BENEFICIOS DOS JOGOS DE AZAR APOSTADO PELO AGREGADO AO LONGO DOS
LTIMOS 6 MESES

Todos os questionrios foram fornecidos como Recursos Externos.
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Data Collection
Data Collection Dates
Start
2008-03-02

End
2009-05-03

Cycle
N/A

Data Collection Mode
Cara cara [f2f]
DATA COLLECTION NOTES
O pr-teste do inqurito teve lugar de 15 25 de Janeiro de 2008 e foi realizado por 14 inquiridores que, posteriormente,
tornaram-se supervisores durante o inqurito principal.
Houve a realizao de um curso de formao de iquiridores e controladores. A recolha dos dados necessitar no total 28
inqueridores, 7 controladores e 2 supervisores.As intrevistas foram levadas a cabo em criolo e algumas vezes em portugus.
Em mdia a entrvista dura em mdia 35 minutos
A coordenao e superviso de todo o trabalho de campo foram realizadas por membros do pessoal da equipa tecnica do INE
coordenado por Roberto Vieira Director de Servio de Contas Nacionais e um consultor de AFRISTAT.

Data Collectors
Name

Abbreviation

Affiliation

Instituto Nacional de Estatstica

INE

Ministrio de Economia Plano e Integrao Regional

SUPERVISION
. PESSOAL DO INQURITO
O pessoal do inqurito constitudo por um lado, pela equipa de coordenao e por outro lado, do pessoal de recolha.
2.1 Equipa de coordenao
A equipa de coordenao compreende:
O Director do INSTITUTO NACIONAL DE ESTATSTICA E CENSOS, Chefe do projecto;
O Responsvel do inqurito;
O Estatstico de inqurito;
O Estatstico encarregado de estudos.
Cada um do pessoal da equipa desempenha o papel de supervisor do inqurito.
2.2 Pessoal de recolha
Destingue-se duas categorias de pessoal a saber os controladores e os inquiridores.
Na sua qualidade de controlador, colocada sob a autoridade directa do Estatstico de inqurito. Em contrapartida, tem sob a
sua responsabilidade, inquiridores responsveis pelo preenchimento dos questionrios no terreno. O Estatstico de inqurito
deve dar conta regularmente coordenao, nomeadamente ao responsvel tcnico (responsvel do inquerito) , do desenrolar dos
trabalhos.
Atribuies do controlador
Sendo responsvel do trabalho da sua equipa no terreno, deve velar para que:
- a recolha para cada onda comee e termine nos prazos previstos;
- as directivas que so dadas pelo Estatstico de inqurito sejam seguidas escrupulosamente;
- os dados recolhidos nos questionrios sejam de boa qualidade.
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O controlador serve de intermedirio entre os inquiridores e o estatstico de inqurito, porque a soluo aos problemas
encontrados pelos inqueridores e as novas directivas passa obrigatoriamente por ele. Para esse efeito, deve passar mais
tempo junto dos inquiridores que tm dificuldades. Deve tambm efectuar o trabalho do inqueridor ausente se ningum no
estiver disponvel para faz-lo no dado momento.
Em resumo, deve:
- criar e manter um clima social so onde desenvolve-se um bom esprito de equipa favorvel a um trabalho eficaz;
- velar para que os inqueridores apliquem correctamente as instrues;
- Programar a recolha em cada onda:
receber e repartir o material necessrio (lista dos agregados famliares, questionrios, manuais, cadernetas...)
estabelecer contacto com as autoridades locais;
localizar as famlias tiradas da amostra;
afectar os agregados famliares aos inqueridores de acordo com o calendrio de recolha;
- Controlar os inqueridores:
Proceder, sempre que a circunstncia exigir, sua actualizao;
Supervisionar o rendimento de cada inqueridor (rapidez, rigor, familiaridade com as instrues...)

- Controlar o trabalho de recolha:
Para o avano dos trabalhos tem que ser tomadas as medidas necessrias de modo que a recolha termine nos prazos
estabelecidos;
Encontrar solues aos problemas da equipa (materiais, procedimentos, lnguas, recusas etc...) ;
informar ao estatstico de inqurito sobre qualquer problema que necessita ou necessitou uma soluo que no foi dada nos
manuais;
comunicar qualquer nova directiva emanada pela coordenao aos inquiridores;
Verificar os questionrios;
Assegurar para que os erros detectados sejam corrigidos pelos inqueridores;
Discutir com os inqueridores dos erros cometidos de modo que estes no se reproduzam mais;
Assistir as entrevistas efectuadas por cada inqueridor;
Caso possvel fazer contra inquritos em certos agregados familiares j entrevistadas pelos inquiridores.

- Verificar o estado final dos questionrios e assegurar, se cada onda, tenha recebido e tenha examinado todos os
questionrios.
- Juntar os questionrios preenchidos e corrigidos e entrega-los ao estatstico de inqurito
- Redigir um relatrio sntese de recolha relativo zona de controlo.
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Data Processing
Data Editing
A edio teve lugar em vrias etapas durante todo o procesamento, incluindo:
a) edio e codificao de gabinete
b) Durante a entrada de dados
c) Verificao da estrutura e da integridade
d) Verificao estrurural dos ficheiros SPSS
e) Tabulao e produo de tabelas

A entrada de dados foi feita no progra CsPro e posteriormente exportado para SPSS.A produtividade mdia de cada digitador
era de 5 questionrio dirio
Depois do processamento de todos os DR, todos os dados foram concatinados e depois seguiram-se os seguintes passos
para todos os ficheiros de dados.
Exportao para SPSS em CQ01, CQ02, CQ03, CQ04,CQ05,CQ06...CQ30 (Identificao do Agregado Familiar, Membros do
agregado familiar, SITUAO DO EMPREGO E DO DESEMPREGO DOS MEMBROS DO AGREGADO FAMILIAR COM IDADES DE 15
ANOS E MAIS,ALOJAMENTO E BENS DOS AGREGADOS FAMILIARES ePRESENA DOS MEMBROS DO AGREGADO FAMILIAR,
DESPESAS MONETRIAS E ACQUISIES DIARIAS DE PRODUTOS OU DE SERVIOS PARA O CONSUMO DO AGREGADO FAMILIAR
DURANTE UM PERIODO DE 15 DIAS (excludo as despesas nas festas e outra cerimnias)...LUCROS, BENEFICIOS DOS JOGOS
DE AZAR APOSTADO PELO AGREGADO AO LONGO DOS LTIMOS 6 MESES ) .
Detalhes de cada um destes passos podem ser encontrados no documento sobre processamento de dados, nos manuais de
edio de dados, nos programas de processamento em CSPro e SPSS e no manual de tabulao.
Depois que o processamento, em CSPro, estava complete todos os ficheiros de cada DR foram copiados, antes de serem
concatinados, usando o utilitrio de CSPro para o efeito.
Para a tabulao e anlise dos dados foram usadas as verses 15.0 e 18.0 do SPSS. Inicialmente. A verso 15.0 foi usada para
todas as tabulaes, excepto para ainquerito complementar. Mais tarde foi usada a verso 18.0 para analise de pobreza .
Depois de transferir todos os ficheiros para SPSS, certas variveis foram registadas para uso como caractersticas de base
para a tabulao dos dados, icluindo idades agrupadas, educao, reas geogrficas. No processo de recodificao das idades e das
datas foram efectuadas algumas imputaes aleatrias de datas para colmatar casos de dados em falta ou "no sei" em idades e
datas.
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Data Appraisal
No content available
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