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         F  

Prov. Distrito PA Comunidade Fonte 
 

QUESTIONÁRIO PARA FONTES DISPERSAS 
Preencher esta ficha para fonte principal, e todas fontes seguros (mesmo 

estes não em funcionamento) 

SECÇÃO A-1: IDENTIFICAÇÃO (preenchido antes de começar o trabalho) 

A1 Província (nome e código) 
   

 

A2 Distrito (nome e código)    
 

A3 Posto Administrativo (nome e código)    
 

A4 Comunidade/ bairro (nome e código)     
 

A5 Nº de Fonte (segundo atribuição)  F  
 

SECÇÃO A-2: IDENTIFICAÇÃO (preenchido no campo) 

A6  Data de entrevista      ./     /    (dia/mês/ano) 

A7 Nome do entrevistador 
 

 
  

 

A8 Latitude 
S ____ ____ , ____ ____ ____ ____ ____ 

A9 Longitude 
E ____ ____ , ____ ____ ____ ____ ____ 

SECÇÃO A-3: GERAL  

A10 

Posições das pessoas 

entrevistadas 

 

Permitidas respostas múltiplas 

Operador .. ..........................................................................  

Presidente do comité de agua ............................................  

Tesoureiro do comité de agua.. ...........................................  

Secretario do comité de água.. ...........................................  

Membro de comité de agua. ...............................................  

Chefe da aldeia. ..................................................................  

Secretário de bairro.. ...........................................................  

Cobrador .............................................................................  

Outros (especificar                ___________       ) 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

 

 

A11 

 

A. População total servida 

 

________________  

Não sabe -2   A12 

B. Fonte de informação 

Estimativa da comunidade ..............................................  

Livro do registo ................................................................  

Administração distrital .....................................................  

Outro (especifica ____________________________) 

1 

2 

3 

4 

C. Em que ano foi actualizado a 

informação? 

________________  

Não sabe .........................................................................   

A12 

A. Número total de agregados 

familiares servidos 

 

________________  

Não sabe .........................................................................  -2  B1 

B. Fonte de informação 

Estimativa da comunidade ..............................................  

Livro do registo ................................................................  

Administração distrital .....................................................  

Outro (especifica _______________________________) 

1 

2 

3 

4 

C. Em que ano foi actualizado a 

informação? 

________________  

Não sabe -2  
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SECÇÃO B: ASPECTOS TÉCNICOS 

B1. Código de Identificação da fonte 

de agua  

 

 

Não sabe..................................................................................  

Não aplicável (a fonte não é segura) ......................................  

-2 

99 
 

B2. Qual é o nome da fonte? 
 

 

  

B3. Qual é o tipo de fonte de agua? 

Furo. ........................................................................................  

Poço protegido. .......................................................................  

Poço não protegido (poço tradicional). ...................................  

Nascente protegida. ................................................................  

Nascente não protegida. .........................................................  

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 B9 

 B9 

 B14 

Captação de Agua de chuva. ..................................................  

Carro tanque de agua. ............................................................  

Carroça com tanque / tambor. ................................................  

Rio, riacho, Lago, lagoa. .........................................................  

Outra (especificar ________________________________) 

6 

7 

8 

9 

10 

 B9 

 C1 

 C1 

 B14 

 

B4. A fonte tem bomba? 
Sim. ..........................................................................................  

Não. .........................................................................................  

1 

2 

 

 B9 

B5. Qual é o tipo de bomba? 

Afridev. .....................................................................................  

Volanta. ....................................................................................  

Bomba de corda.......................................................................  

Nira. .........................................................................................  

Bomba eléctrica. ......................................................................  

Bomba diesel. ..........................................................................  

Outras (especifica__________________________________) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

B6. Quanto tempo levou para reparar 

a bomba na última avaria? 

Mais de três (3) meses. ...........................................................  

Entre 2 e 3 meses. ...................................................................  

Entre 1 e 2 meses ....................................................................  

Entre uma semana e um mês. .................................................  

Menos de uma semana. ..........................................................  

1 

2 

3 

4 

5 

 

Não sabe..................................................................................  

Não aplicável (nunca avariou) .................................................  

-2 

99 

 

 B9 

B7. Quem foi responsável para a 

reparação da fonte? 

 
Permitidas respostas múltiplas 

Comité de agua........................................................................  

Governo. ..................................................................................  

Canalizador privado. ................................................................  

Mecânico privado. ....................................................................  

Não tomam nenhuma acção. ...................................................  

Dono da fonte ..........................................................................  

Outros (especificar                              ______) 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

 

B8. Onde procuram as peças para 

reparar as avarias? 

 

Permitidas respostas múltiplas 

Capital de distrito. ....................................................................  

Capital de província. ................................................................  

Loja local. .................................................................................  

Mecânico que traz  ..................................................................  

Outros (especificar                                ____)  

Nunca compraram. ..................................................................  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

 

B9. 
Qual foi o ano de construção da 

fonte? 

, se tem data exacta, indique:  ___/ ____/_______     

Não sabe..................................................................................  -2  

B10. 
Qual foi a data da última 

reabilitação? 

____________________/_______________(mês / ano) 

Não sabe..................................................................................  

Não aplicável (nunca foi reabilitada). .......................................  

-2 

99 

 

B11. Estado da fonte 
Operacional..............................................................................  

Operacional parcial (com problemas). .....................................  

Inoperacional. ..........................................................................  

1 

2 

3 

 B15 

 

 

B12. Quando passou a ter problemas? 
Se foi há mais de um ano, 
escrever só o ano 

___________________/_______________(mês / ano) 

Não sabe..................................................................................  -2  

B13. 
 
 

A fonte de água está seca neste momento. ............................  

Falta uma pequena peça. ........................................................  

A 

B 
 



Questionário WASHCost - Fonte de água  

 

  Página 3 de 8 
 

 
Porque está parcialmente 
operacional ou inoperacional? 
 
 
Permitidas respostas múltiplas 

Precisa de uma reabilitação grande. .......................................  

Reabilitação em curso. ............................................................  

Bomba roubada. ......................................................................  

Abandonada.............................................................................  

Outro (especifique           _________________________) 

C 

D 

E 

F 

G 

Não sabe -2  

B14. 
Em algum momento ao longo do 
ano, a fonte seca? 

Sim. ..........................................................................................  

Não. .........................................................................................  

1 

2 

 

 C16 

B15. 

 
 
 
 
 
Indicar todos os meses durante o  
ano em que a fonte normalmente 
está seca ? 
 
 
 
 
Permitidas respostas múltiplas 

Janeiro. ....................................................................................  

Fevereiro. .................................................................................  

Março. ......................................................................................  

Abril. .........................................................................................  

Maio. ........................................................................................  

Junho. ......................................................................................  

Julho. .......................................................................................  

Agosto. .....................................................................................  

Setembro. ................................................................................  

Outubro. ...................................................................................  

Novembro . ..............................................................................  

Dezembro. ...............................................................................  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

 

B16 
Qual é a profundidade? 
 

 

_____________ (m) 

 

 

 

 

 

Não sabe..................................................................................  -2  

B17 
 

Nº de varetas? 
 

_____________ unidades 

Não sabe..................................................................................  

 

 

-2 

 

B18 Quem foi o empreiteiro? 
 

_________________________ 

Não sabe..................................................................................  

 

 

-2 

 

B19 Quem foi o financiador? 

Governo ...................................................................................  

Comunidade.............................................................................  

ONG, específica .......................................................................  

Igreja  ......................................................................................  

Outros, específica ....................................................................  

1 

2 

3 

4 

5 

 

B20 
Tem observações sobre a 
qualidade das construções? 

Muito bom ................................................................................  

Razoável ..................................................................................  

Pequeno problema...................................................................  

Muito mau ................................................................................  

1 

2 

3 

4 

 

Observações sobre qualidade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

B21 
Quantos dias no ano passado 
não saíram 

Sempre saiu água ....................................................................  

Menos duma semana ..............................................................  

Entre uma semana e um mes ..................................................  

Mais dum mes..........................................................................  

Outros______________________________ 

1 

2 

3 

4 

5 
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SECÇÃO C: Aspectos de Gestão 

C1. Existe actualmente um operador 

ou um comité de água? 

Sim. ..........................................................................................  

Não. .........................................................................................  

1 

2 

 

 C6 

C2. Quando foi criado o comité de 

água/ operador? 

 

 (ano) 
    

  

 

Não sabe -2  

C3. Quantos membros estão no 

comité de agua actualmente? 

(incluindo sub-comités) 

Quantos trabalhadores 

(operador) 

Masculino. ................................................................................  

Feminino. .................................................................................  

[      ] 

[      ] 

Não sabe -2  

C4. Este comité esta também para 

outras fontes na comunidade 

Sim. ..........................................................................................  

Não. .........................................................................................  

1 

2 

 

 

C5. 

Quantas vezes é que foram 

realizadas reuniões do comité de 

água nos últimos 12 meses? 

Nunca .......................................................................................  

Uma vez por ano......................................................................  

2 vezes por ano .......................................................................  

3-11 vezes por ano ..................................................................  

Uma vez por mês. ....................................................................  

Mais de 12 vezes por ano. .......................................................  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Não sabem -2  

 

C6. 
Como e o sistema de pagamento 

de água no tempo seco? 

Método  Nº famílias Dinheiro por pagamento 

Não pagam. A   

Por balde……….…… B   

Por mês……………. C   

Por avaria……………. D   

Outra _______________ E   

 

C7. 
Como e o sistema de pagamento 

de água no tempo chuvoso? 

Método  Nº famílias Dinheiro por pagamento 

Não pagam. A   

Por balde……….…… B   

Por mês……………. C   

Por avaria…………….  Já foi preenchido no D6 

Outra _______________ E   

C8. Tem mecanismos que permitem 

certos membros da comunidade 

tirar água a custo menor ou 

grátis? 

Sim. ..........................................................................................  

Não. .........................................................................................  

É grátis para todas ...................................................................  

Todas pagam ...........................................................................  

1 

2 

3 

4 

 

 C12 

 C14 

 C14 

C9. Quem decide sobre estas regras? 

Permitidas respostas múltiplas 

Comité de agua........................................................................  

Por consenso comunitário. ......................................................  

Líderes comunitários. ..............................................................  

Outros (especifica_________________________________) 

A 

B 

C 

D 

 

C10 Quais são os membros da 

comunidade que são permitidos 

tirar água a custo menor ou 

grátis?  

 

Permitidas respostas múltiplas 

Pessoas muito pobres. ............................................................  

Viúvas . ....................................................................................  

Família de órfãos. ....................................................................  

Famílias alargada. ...................................................................  

Membros do comité de agua. ..................................................  

Idosos ......................................................................................  

Outras (especifica__________________________________) 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

 

C11 Estimativa do número total das 

pessoas que tiram água grátis, 

segundo Pergunta C8? 

 

 

________ pessoas 

  

C12 Os utentes que não podem 

pagar pelo uso da água (porque 

são pobre de mais), são 

penalizados?  

Não estão penalizados, podem tirar agua. ..............................  

Não são permitidos usar a fonte de água. ...............................  

Outros (especificar                        _______     ) 

1 

2 

3 

 

C13 Os utentes que recusam pagar 

pelo uso da água, são 

penalizados? 

Não estão penalizados, podem tirar agua. ..............................  

Não são permitidos usar a fonte de água. ...............................  

Outro (especificar                        _______     ) 

1 

2 

3 
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C14 O comité de água tem um 

caderno de contas? 

Sim. ..........................................................................................  

Não. .........................................................................................  

1 

2 

 

 

C15 Qual é o saldo actual?  

           ______           MT 

  

Não sabe..................................................................................  -2  

C16 Quais são os gastos fixos cada 

mês? 

 

____________________________MT 

  

Não sabe  ................................................................................  -2  

C17 Qual é o horário da fonte?  Sempre aberto 24 sobre 24 .....................................................  

 

As _______ até _______ e as _______ até _______ 

1  

C18  Perto da fonte foi construída uma 

lavadora?  

Sim, lavadora simples. .............................................................  

Sim, lavadora duplo .................................................................  

Não. .........................................................................................  

1 

2 

3 

 

C19 Perto da fonte foi construída uma 

bebedora para os animais? 

Sim, simples.............................................................................  

Sim, grande..............................................................................  

Não. .........................................................................................  

1 

2 

3 

 

C20 Existem problemas com 

qualidade de água?  

 

Respostas múltiplas permitidas 

Água é salobra. ........................................................................  

Tem sabor de ferro. .................................................................  

Tem sabor amargo...................................................................  

Água é turva/suja. ....................................................................  

Tem cheiro mau. ......................................................................  

Contaminação por animais. .....................................................  

Outro, especifica: ____________________________ 

Não tem problema, água está boa ..........................................  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

1 

 

 

SECÇÃO D: Apoio e Monitoria 

D1. 

 

Durante o ano passado, quantas 

visitas do Governo (fora da sua 

comunidade) você recebeu?   

 

 

Estimadas ___________ vezes 

  

Nenhuma .................................................................................   

Não sabe  ................................................................................   

A 

-2 

 E1 

 E1 

D2. O que eles vieram fazer?  

 

Permitidas respostas múltiplas 

Recolher informação ................................................................  

Avaliar desempenho ................................................................  

Trazer informação ....................................................................  

Ajudar resolver problemas .......................................................  

Assuntos ligado com registo da Sistema .................................  

Responder ao a nosso solicitação ...........................................  

Outro, especifica _________________________________ 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

 

D3 Qual é a sua opinião em relação 

em estas visitas? 

Muito útil...................................................................................  

Complicou a vida .....................................................................  

É rotineiro.................................................................................  

Outro, especifica _________________________________ 

1 

2 

3 

4 

 

 

SECÇÃO E1: Recolha 

E1 Foi tirada uma amostra de água 

durante esta visita 

Sim ...........................................................................................  

Não ..........................................................................................  

1 

2 

 

E2 Data:  

 

E3 Foi recolhida informação pormenorizado sobre custos o consumo? 

 

Registar nas fichas seguintes os gastos e custos através do caderno das contas. 

SECÇÃO E2: Observações 

Outros observações (Estado, história, gestão etc.): 
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F: Registo das despesas correntes (despesas fixos)  

ANO Folha:   

   
     

  
Mês Pormenores Valor 

Janeiro     

Fevereiro     

Marco     

Abril     

Maio     

Junho     

Julho     

Agosto     

Setembro     

Outubro     

Novembro   

  

 

Dezembro     

 TOTAL:   

Utilizar uma página para cada ano 
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         F  

Prov. Distrito PA Comunidade Fonte 

Registo das despesas das reparações 

G1 Tem alguma informação sobre as reparações feitas das fontes? 

Sim .........................................................................................  

Não houve nenhum custo ...........................................................  

Não sabem  ..............................................................................  

1 

2 

-2 

 Tabela baixo 

 Fim 

 Fim 

G2 Em que ano começou o registo? 

 

      

G3 
Indicar quais foram os anos que não teve nenhuma despesa  

(circular os anos): 

1990, 1991, 1992,1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 
  

Mês/ano 
Descrição tipo de 

reparação/reabilitação 

Quantos dias não 

funcionou 

Quem faz a 

reparação 

Custos do 

Transporte 

Custos da mão de 

obra 
Custos das Pecas Valores totais 

                

                

                

                

                

        

   
TOTAL:         
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H: Registo das contribuições SUMARIO 

 

ANO 

 

    

 

Folha:  _____ 

Mês Nº das famílias Valor das famílias mensais Quantidade venda por bidão Valor da venda por bidão Observações 

Janeiro           

Fevereiro           

Marco           

Abril           

Maio           

Junho           

Julho           

Agosto           

Setembro           

Outubro           

Novembro           

Dezembro           

Utilizar uma página para cada ano 


