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Até que nível espera que eles estudem? 

Tem? Celular Rádio televisor Chapa de zinco

Tem outra ocupações? 

Caracterização Socioeconómica

Das opções anteriores, o que comprou nos últimos 2 anos? 

Na sua opinião as condições de sua casa são:

razoáveis     boas   muito boas

 Sexo:

Quantas pessoas constituem o agregado familiar?

A casa onde mora é? Própria  Arrendada De família

Realizou obras/melhoramento na casa nos ultimos 2 anos? 

Idade:

Nº de Questionário data:Entrevistador:

Nome:

Bairro:

 Casado  Viúvo Divorciado

Nível de Escolaridade:

Qual é a sua ocupação principal: 

Quais:

Sim NãoOs dependentes menores andam na escola? 

Mais alguém trabalha?

Alguns

Se sim, o que é que faz?

Sim Não

Viatura própria Viatura familiar Outro

Sim Não

 Mt insuficientes insuficientes

Sim Não

Que meios de transporte usa diariamente? Anda a pé Transportes públicos

MotorizadaBicicleta

Se não matriculou todos, porquê?

Contacto email:Contacto celular:

Estado Civil: Solteiro

Anexo 2 - Exemplo do questionário aplicado
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6 Na sua opinião, quais são as actividades profissionais que os jovens procuram mais?
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Se entidade colectiva, quantos artesãos trabalham? Total

Que tipo de artesanato produz/vende?

De uma forma geral como classifica as suas condições de vida: 

Informação sobre a actividade

Há quanto tempo trabalha no artesanato/música? 

Como você aprendeu a fazer a música/ artesanato?

Porquê?

Como é que decide o preço de venda de cada peça?

Que tipo de produtos vende mais?

Na sua actividade, existem mais mulheres ou homens? 

Porquê? [tentar perceber repartição percentual]

Não sei 

Porquê?

Mt insuficientes

insufucientes razoáveis boas muito boas

Secção específica para artesanato

Estaria em condições ensinar a outras pessoas? Sim Não

Estaria interessado em ter formação? Em quê?

 Individual Familiar Associação SociedadeEntidade:

Na sua opinião, os jovens estão interessados em aprender artesanato e/ou música?

Sim, menos do que antes Sim, igual

Não, estão a perder interesse Não, igual

Quem compra ?

Sim, mais do que antes
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6 festivais locais

festivais no estrangeiro

Salas de espectáculos

festivais provinciais/ nacionais Eventos/ cerimónias

Faz Apresentações públicas? Sim Não

Aonde? Na comunidade bares

Que tipo de música/dança faz:

Com que regularidade ensaia?

____________________________________________________________________________

Como é que estes obstáculos poderiam ser ultrapassados?

____________________________________________________________________________

Como as obtém?

Quais são  os principais obstáculos para poder ter mais renda?

Se sim, qual é a importância destes eventos? 

Costuma participar em feiras/ festivais? Não

Porquê?

Total Homens Mulheres Se grupo, quantos participantes são: 

Que tipo de matérias primas usa?

Secção específica para Música

Tipo de Entidade: Individual Grupo

Sim

Qual o seu rendimento total mensal de todas as actividades que pratica?

O acesso à matéria-prima nos últimos 2 anos está: Mais difícil

Mais fácil

De uma maneira geral acha que o seu negócio nos últimos 2 anos: Melhorou muito

Melhorou Está igual Está pior Muito pior 

Qual o rendimento mensal proveniente do artesanato?

Porquê?

Igual
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Compare suas condições de vida com vizinhos que não praticam arte. Você está: 

Porquê?

Quase nada

Qual o rendimento mensal proveniente da música?

Música   Artesanato  Agricultura   Pesca Outro

Muito boa Boa Suficiente

Quais são as principais fontes de renda.  ( Enumere de 1 a 5. Sendo 1 a mais importante.)

A renda que obtêm do artesanto/música satisfaz as sua necessidades de forma:

Quanto custa cada apresentação?

Como decide o preço?

Pertence a alguma associação? Sim Não

Porquê?

É pago pelas apresentações?

Em que consistiu? 

Fim secção específica para Música

Governo ONG Outros

Sim Não Se não todas, quais?

Quem compra?

[Se grupo] Qual o destino da receita obtida?

Qual é o seu rendimento mensal de todas as actividades que pratica?

Já alguma vez beneficiou de um projecto do: 

Quais são  os principais obstáculos para poder ter mais renda?

____________________________________________________________________________

Como é que estes obstáculos poderiam ser ultrapassados?

____________________________________________________________________________

Se participa em festivais, qual a importância destes eventos?

muito melhor melhor igual muito pior
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