O inquérito tem como objectivo é de realizar um estudo para compreender o impacto da Horticultura
na vida e bem das comunidades. E identificar os sucessos e fracassos na implementação da actividade
horticultura, se necessário replanificarmos de modo a ultrapassar os fracassos; não só; como também
identificar as lições e boas praticas aprendidas para apoiar na réplica para outras comunidades.

Nome do grupo ____________________________________Aldeia_____________________________Data_______/__________________/2018
Indicadores

Questões para cada
indicadores

1 Antes da ama introduzir
1.1

Horticultura
Pessoas que praticavam a
horticultura antes da ama
introduzir a horticultura ao
nível da comunidade

1.2 Principais
1.3

culturas
desenvolvidas
Organizações
que
prestaram apoiam ao nível
da comunidade

Conhece alguém na comunidade
que praticavam a horticultura
antes da ama introduzir a
Horticultura aqui na comunidade?
Que culturas desenvolviam antes
da ama introduzir a horticultura
Que organizações ou ONGs que
prestaram apoio ao nível da
comunidade.

1.4 Quantidade e qualidade Qual era a quantidade e qualidade
dos produtos

1.5 Área

de
hectares

dos produtos?

cultivo

em

1.6 O Mercado de venda
1.7 Demanda de procura e
oferta

Qual era a área de cultivo em
termos de hectares que as
pessoas cultivavam?
Onde é que eram comercializados
os produtos alcançados?
O que acontecia quando produzia
em pequenas quantidades e
quando produziam em grande
quantidade em relação ao preço?

1.8 O meio de transporte Que meio de transporte usavam
usado

para escoar os produtos

1.9 O preço de Venda

Qual é era o preço de venda de
cada produto?

1.9 Forma de pagamento

Qual era forma de pagamento
(pronto pagamento, adiantamento
do produto ao comprador ou
adiantamento do dinheiro ao
produtor)?

Questões

1.9 Gestão dos fundos
1.9 Aplicação dos fundos
1.9 Principais

constrangimentos
na
actividade de horticultura

Como era gerido o dinheiro
(guardava na mala ou gastava
imediatamente)
Os
fundos
proveniente
da
Horticultura era usado para que
finalidade?
Quais
eram
as
principais
limitações no desenvolvimento da
horticultura naquela época?

2 Depois da ama introduzir Agora vamos falar sobre o que
a horticultura

aconteceu depois da
introduzir a Horticultura

2.1 Número de associações

ama

Numero total de grupos em todas
as comunidades

2.2 Número de membros em Total membros em cada grupo ou
cada associação

associação

2.3 Total de membros em Total global de membros em todas
todas associações criadas

2.4 Número

de

familias

envolvidas

2.5 Total de agregado familiar

3

3.1

que
beneficiam
da
Horticultura
de
forma
directa ou indirecta
Divisão
do
trabalho
desde preparação do
terreno, sementeira e
conservação da semente
pós colheita (membros
envolvidos)
Preparação do terreno

3.2 Lançamento
sementes

3.3 Transplante
3.4 Rega

das

associações criadas em todas as
comunidades
Quantas famílias em média
beneficiam
directa
ou
indirectamente da actividade de
horticultura?
Total global de agregado familiar
que beneficiam da Horticultura de
forma directa e indirectamente
Agora vamos falar sobre como é
feita a divisão de tarefas desde
preparação
do
terreno,
sementeira,
colheita,
comercialização e conservação
da semente.
Quantas pessoas eram envolvidas
no preparo do terreno? Homens e
mulheres
Total de pessoas envolvida no
Lancamento da semente
Total de pessoas envolvida no
Transplante
Total de pessoas envolvida no
durante a rega

3.5 Colheita
3.6 Venda
3.7 Conservação da semente
4

4.1

pós colheita
Tempo que as pessoas
dedicam a horticultura
(para
determinar
a
redução na pressão dos
recursos marinhos)
Durante o dia

4.2 Durante a semana
4.3 Durante o mês
4.4 Ciclo de vida de cada
cultura

5 Rendimento
5.1 Areas
5.2
5.3

cultivadas
(hectares)
Principais
culturas
desenvolvidas
Culturas que tiveram maior
rendimento e porque

5.4 Culturas
6

que
tiveram
menor
rendimento
e
porque
Quantidade e qualidade
das culturas

Total de pessoas envolvida no
durante a colheita
Total de pessoas envolvida no
durante a comercialização
Conseguem conservar sementes
para a época seguinte?
Agora queremos saber sobre
quanto tempo as pessoas
dedicam a horticultura para
determinar a redução sobre a
pressão dos recursos
Quanto tempo demora durante o
dia na actividade de Horticultura
Quantos dias levam durante a
semana
na
actividade
de
Horticultura
Quanto tempo leva durante num
período de um mês na actividade
de Horticultura
Quanto tempo vocês dedicaram se
a Horticultura desde o preparo do
solo ate colheita e comercialização
dos produtos (tomate, cebola,
alface, couve e pimento)
Agora vamos falar sobre os
rendimentos
Qual é a área de cultivo em termos
de hectares
Quais são principais culturas
desenvolvidas
Quais são as culturas que tiverem
alto rendimento e porque.
Quais são as culturas que tiverem
baixo rendimento e porque
Agora queremos saber sobre as
quantidades e qualidade das
colheitas

6.1 Primeira colheita

Como foi a primeira colheita em
termos de qualidade e quantidade
(tomate, couve, alface, cebola e
etc)
Como foi a segunda colheita em
termos de qualidade e quantidade
(tomate, couve, alface, cebola e
etc)

6.2 Segunda colheita

6.3 Terceira e ultimo colheita
7 Destruição das culturas
na área de cultivo

7.1 Motivos

Quais são
destruição

7.2

Quais são as culturas que mais
sofreram com ataques de pragas e
doença. Porque?
Que tipo de pragas e doença
atacaram mais as culturas?

7.3

da destruição
(pragas,
doenças
antropogênica)
Culturas que mais sofre
com ataques de pragas e
doenças e porque
Tipo de praga e doença
que ataca as culturas

Como foi a terceira colheita em
termos de qualidade e quantidade
Agora queremos saber sobre a
destruição das culturas por
pragas
os

motivos

da

7.4 Mecanismo usado para o Que mecanismo usou se para o
7.5

combate as pragas
Estimativa
da
atacada por pragas

área

combate das pragas e doenças?
Estimativas da área atacada por
pragas

7.6 Quantidade de perda de Que quantidades de culturas
8
8.1
8.2
8.3

culturas por causa das
pragas e doenças
Desperdícios e perda
durante a colheita e
venda
Motivo dos desperdícios
ou perda
Tipo de cultura perdida e
desperdiçado pós colheita
Os motivos da perda e do
desperdício pós colheita

foram perdidas por causa das
pragas e doenças?
Agora vamos falar sobre os
desperdícios e perda durante a
colheita
Por
que
motivo
houve
desperdícios ou perda
Tipo de cultura que mais foi
desperdiçada ou perda
Qual é o principal motivo de
desperdício de cada cultura

8.4 Quantidade e qualidade Que qualidade quantidade de
dos produtos perdidos e
desperdiçados

produtos foi desperdiçada?

8.5 Quantidade e qualidade Qual é o produto que o comprador

8.6

dos
produtos
desperdiçado
por
comprador
durante
a
compra
Valor
em
dinheiro
equivalente aos produtos
desperdiçados perdidos

negou de pagar por causa da
qualidade?

Valor
em
corresponde
desperdiçados

dinheiro
que
dos
produtos

9 Mercado de venda e Agora

queremos saber a
comercialização e transporte

transporte

9.1 A demanda de procura e Vinha muitos clientes a procura do
oferta dos produtos

9.2 Forma de comercialização

produto? E vocês forneciam
sempre que eles precisassem?
Os compradores vinha ao vosso
encontro ou vocês iam ao encontro
deles?

9.3 Quem

A quem vocês vendiam o produto?

são

os

compradores

9.4 Forma de pagamento

9.5 Transporte

usado
venda da horticultura

Qual era a forma de pagamento?
(pronto pagamento, adiantamento
do produto ou adiantamento do
dinheiro
na

Que transportes usavam para a
venda dos produtos?

9.6 Preço de venda de cada Qual era o preço de venda de cada
cultura

cultura?

9.7 Fundo global proveniente Qual é o valor monetária global
da venda de Horticultura

9.8 Como é gerido o fundo

proveniente da venda de todos os
produtos?
Como foi gerido o fundo?

9.9 Finalidade/Aplicação dos O que fizeram com dinheiro
9.1
10

fundos provenientes da
horticultura
Bens
adquiridos
com
fundos provenientes da
horticultura
Segurança alimentar e
nutrição

Exemplos de bens que adquiriram
com o dinheiro proveniente da
horticultura
Agora vamos falar sobre a
segurança alimentar e nutrição

10.1 Quantidade de produtos Que quantidade de produtos

10.2

que eles levam em casa
para consumir com a
família
Preço
de
venda
localmente

levam para casa para ir consumir
com os familiares
Qual e preço de venda dos
produtos localmente?

10.3 A demanda de procura e Conseguem vender localmente?
oferta do produto ao nível
da comunidade

Se sim. Constuma ter saida?

10.4 Potenciar na segurança O que acha que ama podia ajudar
alimentar através das
culturas
desenvolvidas
localmente

na área da agricultura no geral

