
	 	 	
	 	
	

	

	 	 	
	
	

INSTRUÇÕES PARA INQUIRIDORES 
 
PROJECTO “UMUEN VIDA NO/ OMALI VIDA NÓN” 

• O projeto “Umuen vida no/ Omali vida nón” foi criado para juntos tentarmos resolver os desafios atuais 
no sector da pesca artesanal no Príncipe. O projeto tem como objetivo produzir benefícios para as 
comunidades piscatórias (pescadores e palaiês) e os recursos marinhos.  

• Este projeto resulta de uma parceria entre a Fundação Príncipe Trust, a Direção Regional de Pescas, a 
Reserva da Biosfera e a Universidade de Exeter (Reino Unido). Este projeto termina em Dezembro 2018. 

• Os questionários a fazer neste projecto são uma componente científica essencial. De modo a informar quais 
as melhores estratégias para melhorar a pesca artesanal no Príncipe é necessário saber mais acerca dos seus 
aspectos sociais e económicos e as opiniões das pessoas que moram no Príncipe. 

 
 
REGRAS DE ADMINISTRAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS 

• Para estes questionários, queremos falar apenas com residentes das comunidades-alvo. Residente é a pessoa 
que vive habitualmente num determinado alojamento por um período de 6 meses ou mais. 

 
• Em todos os alojamentos, queremos falar com o chefe de família e, se tiver, também com a sua mulher.  

 
• Cada entrevista deve ser feita com uma pessoa apenas, separada de outras pessoas no alojamento. 

Queremos saber a opinião de cada pessoa individual e, por isso, cada pessoa deve estar à vontade para falar. 
 

• Por vezes, as pessoas não estão em casa quando vamos lá. Se não for possível fazer nessa altura, devemos 
voltar e tentar preencher os questionários noutra altura.  

 
• O questionário tem 6 secções: 

o Secção A é sobre características individuais e deve ser preenchida para TODOS os participantes; 
o Secção B é sobre o agregado familiar e deve ser preenchida apenas para o CHEFE DE FAMÍLIA; 
o Secção C é sobre a pesca e deve ser preenchida apenas para os PESCADORES; 
o Secção D é sobre a venda de peixe e deve ser preenchida apenas para as PALAIÊS; 
o Secção E é sobre o uso de recursos e opiniões e deve ser preenchida para TODOS os participantes; 
o Secção F é para os inquiridores registarem alguns comentários e deve ser preenchida para TODOS 

os participantes APÓS fazer o questionário. 
 

• Respeitar todas as pessoas. É importante explicar que estamos a recolher esta informação para aprender 
com as pessoas e saber as suas opiniões. Se, após uma conversa a explicar o que estamos a fazer, alguém 
não quiser participar, é necessário respeitar a sua opinião. 

 
• Na fase inicial, queremos falar com as comunidades piscatórias de: Lapa, Campanha, Praia Abade, Praia 

Burras, Hospital Velho e Santo António. É muito importante respeitar pescadores e palaiês! 
 

Se tiverem dúvidas ou perguntas, contactem: Litoney (9938142). 
 

Obrigada pela vossa colaboração! 


