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QUESTIONÁRIO LATRINAS INSTITUCIONAIS e PÚBLICOS 
 

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) - AE     
 

A5 Nº de ordem de Latrina dentro comunidade 
(01-20) 

 L  

 

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 B: SANEAMENTO 

B1 Que tipos de 
latrinas existem? 
 
 
 

Sistema com água corrente ligado a sistema geral de esgoto .........................................  
Sistema com agua corrente ligado a fossa séptica. .........................................................  
Sistema com sifão a fossa séptica (usando balde) ...........................................................  
Sistema com sifão água corrente ligado a latrina ............................................................  
Sistema com água corrente ligado (especifica) _______________________ .................  
Sistema com água corrente onde não se sabe para onde escorre a agua .......................  

A 
B 
C 
D 
E 
F 

Latrina VIP (com tubo respiratório) .................................................................................  
Latrina com laje (cimento) ..............................................................................................  
Latrina tradicional melhorada .........................................................................................  
Latrina tradicional ...........................................................................................................  
Latrina ecológica .............................................................................................................  

G 
H 
I 
J 
K 

B2 Quantas Latrinas melhoradas 
(cimento)? 

Rapazes Meninas Mulher Homem Comum (todas)  

     

B3 Quantas latrinas com materiais 
locais existem? 

     

B4 Quantos urinários melhorados 
(cimento) existem? 

     

B5 Quantos urinários com 
materiais locais existem? 

     

B6 Números dos utilizadores 
estimados? 

 

         L  
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B7 A latrina pertence á  Escola ...........................................................................................................  
Hospital ........................................................................................................  
Mercado .......................................................................................................  
Outro, especifica  ..........................................................................................  

1 
2 
3 
4 

 

B8 Quem é responsável para 
gestão? 

Professores ...................................................................................................  
Alunos...........................................................................................................  
Grupo do Mercado .......................................................................................  
Pessoa individual ..........................................................................................  

1 
2 
3 
4 

 

B9 Em que ano foram construídas 
as latrinas melhoradas?   

 
 

      

B10 Quais foram os custos de cada 
latrina melhorada? 
 
Preenche -2 quando não sabe 
dizer o valor 
 
Preenche 0 quando não tiver 
custo 

Custos Observações/financiador: 

 
Mão-de-obra /empreiteiro __________________ Mt 

 
 

 
Material  __________________ Mt 
 

 

 
Subsidio  __________________ Mt 
 

 

 
Outro  __________________ Mt 

 

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

B11 Em que ano foram construídas 
as latrinas tradicionais?   

 
 

     

B12 Quais foram os custos de cada 
latrinas tradicionais? 
 
Preenche -2 quando não sabe 
dizer o valor 
 
Preenche 0 quando não tiver 
custo 

 Observações/financiador: 

 
Mão-de-obra /empreiteiro __________________ Mt 

 
 

 
Material  __________________ Mt 
 

 

 
Subsidio  __________________ Mt 
 

 

 
Outro  __________________ Mt 

 

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

B13 Quais são os custos para 
manutenção da latrina ou 
sistema? 
Se não tem custos, preenche 
zero 

Ultimo semana Ultimo mês Ultimo ano 

 
 

  

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

B14 Quantas vezes você mudou do 
sítio da latrina? 

Nunca  .......................................................................................................  
Uma vez .....................................................................................................  
Dois a cinco vezes  .....................................................................................  
Mais do que 5 vezes ..................................................................................  
Não sabem ................................................................................................  

1 
2 
3 
4 
-2 

 

B15 Quantas vezes você vazou a 
latrina ou fossa séptica? 

Nunca  .......................................................................................................  
Uma vez .....................................................................................................  
Dois a cinco vezes  .....................................................................................  
Mais do que 5 vezes ..................................................................................  
Não sabem ................................................................................................  

1 
2 
3 
4 
-2 

B17 
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B16 Quais foram os custos de 
vaziamento? 

 
_____________________________ Mt 

 
 

 

Fomos nos próprios ...................................................................................  
Não sabem ................................................................................................  

A 
-2 

 

B17 Existe sistema de lavar as 
mãos? 

Sim, copo e bacia .......................................................................................  
Sim, torneira ..............................................................................................  
Sim, tanque com água ...............................................................................  
Sim, outro ..................................................................................................  
Não ............................................................................................................  

1 
2 
3 
4 
5 

 

B18 Neste momento você tem 
sabão para lavar as mãos? 

Sim ................................................................................  
(pedir para ver o sabão) 

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

1 
 
2 

 

B19 Quanto você gastou de sabão 
no último mês?  

Nota: pode também ser usado 
para limpeza das latrinas? 

__________________________________ MT 

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

 
 
 
 
-2 

 

 
B20 

Como são feitos os 
pagamentos? 

Método  Nº famílias Dinheiro por pagamento 
Não paga A   

Por visita……….…… B   

Por mês……………. C   

Por avaria……………. D   

Outra _______________ E   

B21 Material da casota da latrina 
(paredes) 
 
se tem ambas latrinas 
melhoradas e tradicional, só 
preenche considerado as 
latrinas melhoradas. 

Blocos de cimento ....................................................................................  
Blocos queimados  ...................................................................................  
Blocos de adobe .......................................................................................  
Matope/argila e paus ...............................................................................  
Caniço/colmo ...........................................................................................  
Material improvisado (lata, cartão,papel, saco etc) .................................  
Outro, especifica: _____________________________________ 
Não aplicável (não tem latrina) ................................................................  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-2 

 
 
 
 
 
 
 
 C 

B22 A latrina é realmente 
utilizada?  
 
Observação directa 

Sim ...........................................................................................................  
Não ...........................................................................................................  

1 
2 

 
 

B23 Condição dentro da latrina 
 

Muito limpa  .............................................................................................  
Limpa .......................................................................................................  
Suja ..........................................................................................................  
Muito suja ................................................................................................  

1 
2 
3 
4 

 
 
 
 

B24 Condição do edifício da 
latrina (qualidade da 
manutenção) 

Muito bom ...............................................................................................  
Bom  .........................................................................................................  
Razoável ...................................................................................................  
Mau ..........................................................................................................  
Muito mau ...............................................................................................  

1 
2 
3 
4 
5 
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C Registo das despesas das reparações 

Tem alguma informação sobre as reparações feitas das latrinas? 

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

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

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

1 

2 

3 

 .......................................................................................................................T

abela a baixo 

 .......................................................................................................................F

im 

 .......................................................................................................................F

im 

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:         

 


