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Um grupo de pesquisadores de Angola, e em volta de África, estão 
cooperando no sentido de levar a cabo um estudo sobre Liderança em 
África. Esta pesquisa irá fornecer um entendimento acerca de como 
Cristãos em África estão exercendo influência e liderança  nas mais 
diversas áreas, bem como irá ajudar –nos  a identificar líderes Cristãos 
chaves, projectos, e organizações que estão a causar um impacto 
positivo na vida de outros. O resultado irá ajudar todos quantos estão 
envolvidos  no desenvolvimento da liderança em África hoje. 
 

Esta pesquisa está sendo levada a cabo com a comparticipação do 
Instituto Superior de Teologia Evangélica no Lubango (ISTEL), 
Instituto Bíblico de Kaluquembe (IESA), Instituto Emanuel do Dondi 
(IECA),, Igreja Evangélica Baptista de Angola (IEBA), Igreja 
Evangélica Reformada de Angola (IERA). Se tiver alguma pergunta, 
faça o favor de contactar o Pr Alberto Alberto (946284285) do ISTEL,  
Rv. Dinis M. Eurico (923 645 170) da (IESA), Pr Adelaide Manuel 
(925 693 914) da IECA, Pr. Kiauzowa António (924 088 704) da IEBA, 
e Pr Paulo Bunga (933344328) da IERA. 

 

 



 
 

Instruções  
 

Sendo um Cristão conhecedor de outros Cristãos locais que estão  
exercendo influência e liderança, solicitamos a sua ajuda neste projecto. 
Este questionário levará entre 30 a 45 minutos para se completar. As 
suas respostas são anônimas. NÃO COLOQUE o seu nome no 
questionário. O seu envolvimento neste questionário é estritamenete 
voluntário. Ao completar este questionário estará demonstrando 
consentimento em participar deste estudo. Tens a liberdade de não 
responder qualquer pergunta que não queiras responder. Simplesmente 
indique que tu desejas saltar tal pergunta. 

Durante o preenchimento do questionário, em alguns casos, serás 
solicitado a escreveres a tua própria resposta, e em outros casos deverás 
simplesmente escolher uma das possibilidades já sugeridas. Por 
exemplo, poderão perguntar-te: 

A que sexo perteces ?   Masculino 
     Feminino 

Deves primeiro identificar a resposta apropriada, e então deves marcar 
junto a resposta. Por exêmplo, se fores um homem, tu deves assinalar 
como se segue: 

A que sexo pertences?    Masculino 
                                                         Feminino  

Queremos expressar nossa profunda apreciação por sua ajuda nesta 
pesquisa, certos de que os resultados terão um impacto positivo a longo-
prazo para o desenvolvimento da liderança Cristã em África. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Por favor fale-nos de alguem que tenha te influenciado de uma forma positiva 
 

1. Nomeie um Cristão homem ou mulher, que não seja teu familiar, que mais tenha 
influenciado você? (escreva, por favor, o seu nome completo)   
 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Esta pessoa é ou era: 

 Um pastor 
  Um outro líder da igreja  
  Um professor 
  um empregador 
  Um amigo 
  Outra (especificar)___________________________________________________ 
 
3. Em que área ESPECÍFICA esta pessoa MAIS te impactou? [selecione apenas UMA] 
  Em teu relacionamento com outros 
  Espiritualmente, em teu relacionamento com Deus 

 Profissionalmente, em teu trabalho & decisão da sua carreira 
  Do ponto de vista ético 
  Financeiramente 
  Ensinando-te alguma habilidade, ou em termos educacionais 
  Outra (especificar)___________________________________________________ 
 

Por favor fale-nos da sua igreja. 
 

4. A média de pessoas que atende a sua igreja no final de semana é: 
  Menos de 40 
  41-100 
  101-250 
  251-500 
  501-1000 
  Mais de 1000 
 
5. Qual é o nome da sua igreja local?_____________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
6. Qual é o nome do pastor principal desta igreja?__________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________



7. Qual é o nome da denominação a que pertence a tua igreja? 
 
 Assembleia de Deus Pentecostal     Igreja Evangélica Sinodal de Angola 
 Igreja Evangélica Congregacional de  

       Angola  Igreja Cristã Evangélica 

 Igreja Adventista do Sétimo Dia  Missão Evangélica Petencostal em  
        Angola 

 Igreja Evangélica dos Irmãos de Angola  Igreja Visão Cristã 

 Igreja Evangélica Reformada de Angola  Convenção Baptista de Angola 

 Igreja Metodista Unida de Angola  Igreja Anglicana 

 Igreja Nova Apostólica  Igreja Luterana 

 Igreja Evangélica Batista de Angola   Igreja Presbiteriana de Angola 

 Igreja Catolica  Igreja do Nazareno 

 Igreja Apostólica Africana em Angola Q Uniao de Igrejas Evalgelicas de Angola 
       Igreja Presbiteriana 

W Outra__________________________________________________________________ 

 
De que forma a tua igreja local oferece 
o seguinte? 

Não 
ofere-ce 

Um 
pouco 

Conside-
ravelmente 

Muito Não 
sei 

8. Cuidado de viuvas idosas      

9. cursos vocacionais      

10. Cursos sobre finanças      

11. Desenvolvi-mento de liderança 
jovem      

12. Educação sobre VIH/SIDA      

13. Educação sobre a realidade política      

14. Desenvolvi-mento de lideranaça 
adulta       

15. Oportuni-dade de lide-rança para a 
mulher       

16. Ensino sobre ética para todas as 
áreas da vida       

17. Vários modelos de liderança      

18. Ministério de alcance aos 
muçulmanos      

19. Acesso a Bíblia e literatura Cristã      

 
 



 
Fale-nos dos pastores em sua área local 

 
Por favor aliste três pastores (de qualquer igreja) que acreditas estarem a fazer uma 
importante diferença em tua área local? (se NÃO conheces algum pastor assim, podes 
saltar para a questão 31). 
 
20.___________________________________________________________________ 
 
21.___________________________________________________________________ 
 
22.___________________________________________________________________ 
 
23. Qual dos pastores acima mensionados podes considerar como o que produz um 
impacto mais significativo? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Por favor fale-nos sobre este pastor. 
 
24. A que sexo pertence?     Masculino 
     Feminino 
 
25. A teu ver que idade ele/ela  tem?     Menos de 35 anos  
     Entre 35 a 44 anos  
     Entre  45 a 54 anos  
     Entre 55 a 64 anos  
     Mais de 64 anos  
 
26. Qual é o seu estado civil?     Casado/a 
     Solteiro/a    
     Outro____________________ 
   Não sei. 
27. Qual é o seu grupo etnico? 

 Bakongo  Khoisan 
 Bakama  Kimbundo 
 Bangala  Kwamato 
 Cokwe  Kwanyama 
 Euroafricano  Nyaneka-Humbe 
 Ganguela  Ovimbundo 
 Herero  Xindonga 
 Jagas  Outro__________________________ 
  Não sei 



  
28. Qual é a dimensão da influência deste pastor? 
  Sobretudo em uma area local  
  Em uma região do país 
  Nacional 
  Internacional 
 
29. Em que medida tem esta pessoa ajudado a desenvolver ou treinar outros líderes. 

 Não tem ajudado 
  Tem ajudado um pouco 
  Tem ajudado consideravelmente 
  Tem ajudado muito 
  Não sei 

Se a resposta é “tem ajudado muito,” por favor responda a seguinte 
questão. 
30. Qual dos seguintes aspectos descreve melhor a forma deste pastor 
desenvolver líderes? 

  Sendo um mentor (dando bom exemplo, agindo como um pai,  
                           discipulando) 

  Formalmente (educando na escola, dando aulas, em        
        admnistração)   

  Informalmente (treinamentos, seminários, cursos) 
  Apoio financeiro/Suporte 
  Outro_______________________________________________ 
 
Fale-nos de outros líderes Cristãos (não pastores) em sua área local 
 
Se por um lado pastores de igrejas são importantes líderes, existem outras diversas 
áreas onde os Cristãos exercem liderança, tais como na educação, nos negócios, no 
governo, na saúde, ou nos meios de informação. Algumas pessoas exercem liderança 
abordando a questão da pobreza, VIH/SIDA, conflitos étnicos, conflitos religiosos, ou 
desemprego. Outros focalizam questões relacionadas a juventude, a mulher, aos pais, 
ou idosos. 
 
Por favor aliste três Cristãos convictos que tu conheças (não pastor) e que acreditas 
estarem a fazer diferença em tua comunidade local em áreas importantes fora do 
ministério pastoral. Por favor inclua pelo menos uma mulher em sua lista. 
 
31._________________________________________________________________ 
 
 
32._________________________________________________________________ 
 
 
33._________________________________________________________________ 



 
 
34. Qual das três pessoas acima mensionadas acreditas estar a produzir um impacto 
maior ou mais estratégico.  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Por favor fale-nos desta pessoa. 
 
35. A que sexo pertence?  Masculino 
                Feminino 
 
36. A teu ver que idade ele/ela  tem      Menos de 35 anos  
          Entre 35 a 44 anos  
          Entre  45 a 54 anos  
          Entre 55 a 64 anos  
          Mais de 64 anos  
 
37. Qual é o seu estado civil?      Casado 
          Sloteiro 
      Outro__________________ 
          Não sei. 
38. Qual é o seu grupo etnico? 
    

 Bakongo  Khoisan 
 Bakama  Kimbundo 
 Bangala  Kwamato 
 Cokwe  Kwanyama 
 Euroafricano  Nyaneka-Humbe 
 Ganguela  Ovimbundo 
 Herero  Xindonga 
 Jagas  Outro__________________________ 
  Não sei 

 
39. Que grupo esta pessoa MAIS exerce influência? [Selecione A resposta que melhor 
corresponde a esta pessoa] 

 Crianças 
 Jovens 
 Mulheres 
 Homens 
 Idosos 
 Toda a comunidade 
 Toda a nação 
 Outro________________________________________________________ 



 
 

 
40. Qual das seguintes áreas descreve melhor a área de influência desta pessoa? 
[Selecione A resposta que melhor corresponde a esta pessoa] 

 Negócios  
 Desenvolvimento de líderança para a igreja 
 Comunicação/ media 
 Resolução de conflitos 
 Educação 
 Evangelismo 
 Agricultura/ meio ambiente 
 Governação/ Serviços Sociais 

   Serviços de saúde 
 Lares e Familias 
 Música/entretenimento 
 Combate a pobreza 
 Outro________________________________________________________ 

 
41. Qual é a dimensão da influência desta pessoa? 
  Sobretudo em uma área local  
  Em uma região do pais 

 Nacional 
  Internacional 
 
42. Em que medida tem esta pessoa ajudado a desenvolver ou treinar outros líderes. 

 Não tem ajudado 
  Tem ajudado um pouco 
  Tem ajudado consideravelmente 
  Tem ajudado muito 
  Não sei 

 
Se a resposta e “tem ajudado muito,” por favor responda a seguinte 
questao. 
43. Qual dos seguintes aspectos descreve melhor a forma desta pessoa 
desenvolver líderes? 

 Sendo um mentor (dando bom exêmplo, agindo como um pai,  
       discipulando) 
 Formalmente (educacando na escola, dando aulas, em  

       admnistração)   
    Informalmente (treinamentos, seminários, cursos) 
    Apoio financeiro/Suporte 

 Outro_______________________________________________ 
 
 



 
 
Que classificação das a esta pessoa: 
 

Não 
alta 

Um pouco 
alta 

Alta Muito 
alta 

44. Habilidade no seu trabalho     
45. Sabedoria e conhecimento do contexto local     

46. Integridade do ponto de vista ético     
47. Amor e serviço aos outros     

48. Reputação positiva na comunidade     
49. Inspira o trabalho de equipa/mobiliza a 

comunidade     

50. Usa eficientemente os recursos     
 
 
51. Com que agência ou organizaçãoo, caso houver, esta pessoa trabalha?  
 
      Nome da agência/ organização__________________________________________ 
 
52. Por favor descreva o que e que esta pessoa faz e que tem produzido impacto.  
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Fale-nos sobre organizacoes, agências, projectos, programas, ou iniciativas  
em sua área local ou região 

 
Agora gostariamos de perguntar, não acerca de individuos, ou igrejas, mas sobre 
outras organizações Cristãs ou iniciativas que acreditas estarem a produzir um impacto 
estratégico em tua área local ou região. Por favor aliste três organizações, programas, 
ou iniciativas que acreditas estarem a produzir um impacto positivo e importante em 
tua área local ou região. 
 
53.___________________________________________________________________ 
 
 
54.___________________________________________________________________ 
 
 
55.___________________________________________________________________ 



 
 
56. Qual dessas três, acima mensionadas, acreditas estar a produzir um impacto     
      mais positivo e mais importante em tua área local, região ou pais? 
      
       
Nome:___________________________________________________________ 
 
57. Que grupo tem sido mais ajudado por esta organização ou iniciativa? 
[selecione apenas UMA] 

 Crianças  
 Jovens 
 Mulheres 
 Homens 
 Idosos 
 Toda a comunidade 
 Toda a nação 
 Outro____________________________________________________ 

 
58. Qual das seguintes áreas descreve melhor a área de influência desta 
organização ou iniciativa? [selecione apenas UMA] 

 Negócios  
 Desenvolvimento de liderança para a igreja 
 Comunicação/ media 
 Resolução de conflitos 
 Educação 
 Evangelismo 
 Agricultura/ meio ambiente 
 Governação/ Serviços Sociais 

   Serviços de saúde 
 Lares e Famílias 
 Música/entretenimento 
 Combate a pobreza 
 Outro____________________________________________________ 

 
59. Qual é a dimensão do impacto desta iniciativa ou organização? 
  Sobretudo em uma área local  
  Em uma região do país 
  Nacional 
  Internacional 
 
 



 
 
 
60. Em que medida tem esta organização ou iniciativa ajudado a desenvolver ou 
treinar outros líderes. 

 Não tem ajudado 
  Tem ajudado um pouco 
  Tem ajudado consideravelmente 
  Tem ajudado muito 
  Não sei 

Se a resposta é “tem ajudado muito,” por favor responda a seguinte 
questão. 
61. Qual dos seguintes aspectos descreve melhor a forma desta 
organização ou iniciativa desenvolver líderes? 

 Sendo uma mentora (dando bom exemplo, agindo como um pai,  
       discipulando) 

    Formalmente (atravêz da educação escolar, dando aulas, em  
                                      admnistração)   
    Informalmente (treinamentos, seminários, cursos) 
    Apoio financeiro/Suporte 

 Outro_______________________________________________ 
 
 
Até que ponto correspondem a verdade as 
seguintes afirmações sobre esta organização 
ou iniciativa? 
 

Não  Um 
pouco 
 

Considera-
velmente 

Muito   

62. Tem uma boa reputação na comunidade 
local     

63. As igrejas locais oferecem um grande 
suporte a iniciativa desta organização ou 

projecto   
    

64. As mulheres participam na sua liderança     
65. Funciona de forma eficaz no contexto 

local     

 
66. Por favor descreva o que esta organização ou inciativa faz e que tem produzido 
impacto. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 



 
_____________________________________________________________________ 
 
67. Por favor mensione o nome de alguém que esteja em posição de liderança 
nesta organização ou iniciativa.  
 
_________________________________________________________________ 
 
68. Por favor queira fornecer informações sobre o contacto desta pessoa (telefone 
e email) caso tu tenhas. 
 

Telefone #: ___________________________________________________ 
 
Email:_______________________________________________________ 
 

 
Por favor fale-nos sobre você mesmo 

 
69. A que sexo pertence?   Masculino 

 Feminino 
 

70. Qual é a tua idade?      Entre 18 a 24 anos  
        Entre 25 a 34 anos 
        Entre 35 a 44 anos 
        Entre  45 a 54 anos 
        Entre 55 a 64 anos 
        Mais de 64 anos 
 
71. Qual é o teu estado civil?   Casado/a 
        Viuva/o 
        Solteiro/a 
        Outro_________________________ 
 
72. Qual é o nível académico mais elevado que tu completaste? 
      Abaixo do primeiro nível  
      Primeiro nível (1ᵃ - 4ᵃ classe) 
      Segundo nível (5ᵃ - 6ᵃ classe) 
      Terceiro nível (7ᵃ - 8ᵃ classe) 

 Ensino médio (9ᵃ - 12ᵃ classe) 
 Universitário (Bacharelato, licenciatura) 
 Mestrado ou Dotoramento pela Universidade ou  

Seminário 



 

73. Actualmente sou...  Empregado 
  Trabalho por conta própria 

  Desempregado e a procura de emprego 
  Desempregado mas não estou a procura de emprego 

  Doméstica/Alguem que cuida da familia 
  Estudante 

  Aposentado 
 

74. Se trabalhas por favor mensione o seu trabalho. 
  Pastor ou funcionário da igreja 

 Funcionario de uma organização sem fins lucrativos ou de caridade (ONG) 
 Funcionario de uma compania com fins lucrativos ou empresa de alguem a  

       fim de ser pago 
 Funcionario do governo 
 Trabalha por conta propria em negocio proprio, tecnico proficional ou  

       camponês 
 Trabalha sem remuneração em um negócio familiar ou numa fazenda 
 
 Outro________________________________________________________ 

 
75. Qual é o teu rendimento mensal, combinado com o da/o sua/seu esposa/o se for 
casado/a? 
  Menos de 12,000 Kwanzas (kz) 

 12,001-47,000 Kz 
 47,001-118,000 Kz 
 Mais de 118,00Kz 

 
76. Qual é o teu grupo etnico? 
 

 Bakongo  Khoisan 
 Bakama  Kimbundo 
 Bangala  Kwamato 
 Cokwe  Kwanyama 
 Euroafricano  Nyaneka-Humbe 
 Ganguela  Ovimbundo 
 Herero  Xindonga 
 Jagas  Outro__________________________ 
  Não sei 

 
 



 
 
77. Qual é a tua relação com a tua igreja? [Escolha apenas UMA opção] 
 
  Não atendo a igreja com regularidade. 

 Sou membro e atendo a igreja com regularidade  
 Sou um líder leigo em minha igreja 
 Sirvo como pastor em minha igreja 
 Sou líder da denominação (Bispo, Profeta, ou Moderador) 

 
78. Tu tens telemovel?   Sim 
    Nao 
 
79. Tu tens computador?    Sim 

    Nao 
 

80. Tu tens acesso a internet?  Sim 
 Nao 

 
      81.Se SIM, de que forma tu acessas frequentemente a internet? 

    Telemovel 
 Computador em internet Cafe 
 Computador em casa 
 Computador no serviço (ou escola) 
 Dispositivo eletrónico (Kindle, iPAD, Android) 

 
 82. Com frequência tu usas a internet? 

   Várias vezes por dia 
 Uma vez por dia 
 Ocasionalmente 
 Raramente 
 Nunca 

 
83. Tu possues um dispositivo eletrónico? (Kindle, iPAD, Android) 

 Sim 
 Nao 

 
 
 
 
 
 
 

Se NÃO,  
salte para 83. 



84. Quantos livros leste nos últimos doze meses? 
   Nenhum 

 1 ou 2 
 3-5 
 6-10 
 Mais de 10 

 
85. Já alguma véz comprou livros em uma livraria Cristã? 
  Não, não existe nenhuma livraria próximo 

 Não, apesar de haver uma livraria próximo 
 Sim, mas não frequentemente 
 Sim, frequentemente 

 
Com que frequência tu 
lês o seguinte? 
 

Nunca Menos do 
que uma 
véz por 
mês 

Mensa-
lmente 

Sema-
nalmente  

Diaria-
mente 

86. Jonal ou revistas      
87. A Bíblia      

88. Livros de ficção 
(novelas)      

89.Outros livros (não 
ficção)      

 
Com que frequência tu 
lês  notícias ou artigos 
de revistas ou livros? 
 

Nunca Menos do 
que uma 
vez por 
mes 

Mensal-
mente 

Sema-
nalmente  

Diaria-
mente 

90. No telemovel?      
91. No computa-dor      
92. Em algum outro 

dispositivo eletrónico      

 
93. Se tiver um autor/a favorito/a, diga qual é o seu nome? 
 
_________________________________________________________________ 

 

Obrigado! Agora está tudo concluido! 

 

 



Para ser preenchido apenas pelo Assistente de Pesquisa 
 

94. Nome do assistente de pesquisa______________________________________________ 
 
95. Nome da cidade e província/região onde a pesquisa foi feita  
 
_____________________________________   ____________________________________ 
 
96. Contexto em que a pesquisa foi realizada______________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
97. Este formulário foi: 

 Preenchido por um indivíduo e não por um grupo 
 Preenchido pelo assistente de pesquisa em nome de outra pessoa 
 Admnistrado a um grupo de pessoas 

 
Se foi admnistrado a um grupo de pessoas que preencheu o formulário ao mesmo 
tempo, então responda tambem as seguintes questões: 
 
98. Crie um número código para este grupo pesquisado________________________ 
 
99. Qual é a natureza deste grupo que participou da pesquisa em conjunto? 

   Grupo de uma mesma congregação 
 Grupo de várias igrejas de uma mesma denominação 
 Grupo de diversas igrejas e denominações 

 
100. De que era constituido o grupo que participou da pesquisa em conjunto? 

   Essencialmente Clérigos  
 Essencialmente Cristãos leigos-Foco espiritual 
 Essencialmente Cristãos leigos-Grupo de profissionais 
 mistura de clérigos e leigos 

 
101. Descrição do grupo que participou da pesquisa em conjunto: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
102. Outros comentários  
 
__________________________________________________________________________ 


