FORMULÁRIO DO AGREGADO FAMILIAR
(APE-1)
HH1.

Data da entrevista

HH2.

Província

HH3.

Distrito

|___|___|___|

HH4.

Posto administrativo

|___|___|___|

HH5.

Localidade /Vila

|___|___|___|

HH6.

Bairro

|___|___|___|

HH7.

Área de Enumeração

|___|___|___|

HH8.

Povoação/Unidade Comunal

|___|___|___|

HH9.

Zona /Quarteirão

|___|___|___|

HH10.

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
|___|___|

Número de casa

|___|___|___|

HH11. Qual é o nome do chefe do agregado familiar ?________________________________________
HH12. Qual é o nome do inquirido?_______________________________________________________
Consentimento
INQUIRIDOR: Leia o formulário de consentimento ao inquirido. Pergunte ao inquirido se ele ou ela
tem alguma dúvida. Uma vez respondidas as perguntas, pergunte ao inquirido se ele ou ela está
disposto a participar do estudo.
Inquiridor: O inquirido deu o seu consentimento? Sim=1, Não=2
 Se Não agradeça ao inquirido pelo tempo disponibilizado e termine a entrevista.

HH13.
a. Qual é o número de membros que residem habitualmente no agregado familiar? |___|___|
b. number of other people (visitors) who slept last night in the household?
|___|___|
c. Total number of other people (residents and visitors) in the household?
|___|___|
Listagem dos membros que vivem habitualmente no agregado familiar
1.

Por favor, peço os nomes das pessoas que vivem habitualmente nesta casa e convidados
(visitantes) que passaram a noite de ontem nesta casa.
2.
Faça a listagem dos membros do agregado familiar do seguinte modo: comece com o chefe do
agregado familiar, depois a primeira esposa (no caso de múltiplos cônjuges que vivem na mesma
casa), depois os filhos da primeira esposa do mais novo ao mais velho, etc.
3.
Escreva o nome completo (Nome Apelido) com espaço no meio.
Nome
Residente=1
Sexo
Idade em anos Grau
de
visitante=2
(Masculino=1, (Anote 0 (zero) parentesco em
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(APE-1)
Feminino=2)
(2)

(3)

(4)

para menores de relação ao chefe
1 ano)
do AF
(5)
(6)

Códigos da coluna (6)
01. Chefe 02. Marido/Esposa
03. Filho(a) Biológico 04. Pai/Mãe
05. Enteado(a)
06. Filho(a) adoptivo(a)
07. Genro/Nora
08. Neto(a)
09. Outro parentesco
10. Sem parantesco

