
DATA LIST FILE='C:\capeverde2005\Exported.dat' RECORDS=1
/
 AHCLUST     1-3   
 AHNUMBER    4-8   
 AHRESULT    9-9   
 AHMEMBER   10-11  
 AHWEIGHT   12-19  
 AH21       20-21  
 AH22A      22-22  
 AH22B      23-24  
 AH23       25-25  
 AH24       26-26  
 AH24A      27-27  
 AH24B      28-28  
 AH25A      29-29  
 AH25B      30-30  
 AH25C      31-31  
 AH25D      32-32  
 AH25E      33-33  
 AH25F      34-34  
 AH25G      35-35  
 AH26       36-36  
 AH27       37-37  
 AH27A      38-39  
 AH27B      40-41  
 AH27C      42-42  
 AH27D      43-44  
.
VARIABLE LABELS
 AHCLUST  "Numero Dr"
/AHNUMBER "Numero agregado (IDSR)"
/AHRESULT "Resultado da entrevista"
/AHMEMBER "Total pessoas no agregado"
/AHWEIGHT "Sample weight (6 decimals)"
/AH21     "Principal fonte de abastecimento de água que utiliza"
/AH22A    "Agua para beber vem da mesma fonte"
/AH22B    "Principal fonte de água que utiliza para beber"
/AH23     "Casa tem"
/AH24     "Casa de banho partilhada com outro agregado"
/AH24A    "Quem pertence a casa"
/AH24B    "Principal modo de evacuação das águas residuais"
/AH25A    "Electricidade"
/AH25B    "Rádio"
/AH25C    "Frigorífico"
/AH25D    "Televisão"
/AH25E    "Vídeo cassete/DVD"
/AH25F    "Automóvel"
/AH25G    "Telefone"
/AH26     "Principal fonte de energia que utiliza para 
preparação"
/AH27     "Material predominante no tecto"
/AH27A    "Quantas divisões tem a casa"
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/AH27B    "Quantas são utilizadas para dormir"
/AH27C    "Material predominante nas paredes"
/AH27D    "Material predominante no pavimento"
.
MISSING VALUE
 AH21     (99)
/AH22A    (9)
/AH22B    (99)
/AH23     (9)
/AH24     (9)
/AH24A    (9)
/AH24B    (9)
/AH25A    (9)
/AH25B    (9)
/AH25C    (9)
/AH25D    (9)
/AH25E    (9)
/AH25F    (9)
/AH25G    (9)
/AH26     (9)
/AH27     (9)
/AH27A    (99)
/AH27B    (99)
/AH27C    (9)
/AH27D    (99)
.
VALUE LABELS
 AHRESULT
     1 "Completa"
     2 "Incompleta"
     3 "Moradores Ausentes"
     4 "Adiada"
     5 "Recusa"
     6 "Casa Vazia"
     7 "Incapacitado(a) /Doente"
     8 "Outro"
     9 "Visita"
/AH21    
    11 "Agua canalizada da rede pública"
    21 "Chafariz"
    31 "Auto-tanque"
    41 "Cisterna"
    51 "Poço"
    61 "Nascente"
    62 "Levada"
    96 "Outra"
/AH22A   
     1 "Sim"
     2 "Não"
/AH22B   
    11 "Água canalizada da rede pública"
    12 "Água de garrafa"
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    21 "Chafariz"
    31 "Auto-tanque"
    41 "Cisterna"
    51 "Poço"
    61 "Nascente"
    62 "Levada"
    96 "Outra"
/AH23    
     1 "Casa de banho com retrete"
     2 "Casa de banho sem retrete"
     3 "Só Retrete/Latrina"
     4 "Sem casa de banho, sem retrete/latrina"
/AH24    
     1 "Sim"
     2 "Não"
/AH24A   
     1 "Arrendada/Sub-arrendada"
     2 "Própria"
     3 "Cedida"
     6 "Outro"
/AH24B   
     1 "Fossa séptica"
     2 "Rede esgoto"
     3 "Redor da casa"
     4 "Natureza"
     6 "Outro"
/AH25A   
     1 "Sim"
     2 "Não"
/AH25B   
     1 "Sim"
     2 "Não"
/AH25C   
     1 "Sim"
     2 "Não"
/AH25D   
     1 "Sim"
     2 "Não"
/AH25E   
     1 "Sim"
     2 "Não"
/AH25F   
     1 "Sim"
     2 "Não"
/AH25G   
     1 "Sim"
     2 "Não"
/AH26    
     1 "Madeira/Carvão"
     2 "Lenha"
     3 "Petróleo"
     4 "Gáz"
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     5 "Electricidade"
     6 "Outra"
/AH27    
     1 "Betão Armado"
     2 "Telha"
     3 "Fibrocimento"
     4 "Palha"
     5 "Lata/Cartão/Saco"
     6 "Outro"
/AH27C   
     1 "Pedra solta"
     2 "Pedra e argamassa"
     3 "Blocos de cimento"
     4 "Pedra e terra"
     6 "Outro"
/AH27D   
    11 "Terra"
    12 "Cimento"
    13 "Pedra"
    14 "Madeira ou Parquet"
    15 "Mosaico"
    16 "Mármore ou marmorite"
    96 "Outro"
.
EXECUTE.
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