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Afrosondagem 

Praia, Cabo Verde 

30 de Março de 2015 

Comunicado de imprensa 

Perda generalizada de confiança nas instituições em Cabo Verde 

 
Os cabo-verdianos mostram-se menos confiantes nas suas instituições. Praticamente 

metade (49%) declararam que confiam nas instituições, o que indica uma perda de dez 

pontos percentuais, comparativamente aos dados divulgados em 2011. 

Todas as instituições foram afetadas pela perda de confiança por parte dos cidadãos, 

desde a Presidência da República, passando pela Assembleia Nacional, o Primeiro Ministro, 

os eleitos locais, os partidos políticos na oposição, o PAICV, sendo este último o que registou 

a maior queda em termos de confiança entre as instituições eleitas. Esta perda de 

confiança atinge tanto as instituições eleitas como as não eleitas. No entanto, constata-se 

que a perda de confiança é mais acentuada entre as instituições eleitas. A instituição militar 

e os tribunais continuam a merecer os níveis de confiança mais elevados.  

É generalizada a percepção dos cidadãos de que os políticos colocam na prioridade das 

suas agendas a resolução dos seus problemas em detrimento dos da população.  

Principais conclusões 

 O PAICV mereceu a confiança de 39% dos cabo-verdianos, contra 42% registado 

entre os partidos da oposição(veja a Figura 1 abaixo). 

 O Primeiro Ministro também foi bastante penalizado, tendo merecido a confiança 

de 47% dos cabo-verdianos, seguida pela Assembleia Nacional com 45% de 

citações. O Presidente da República mereceu a confiança de 57% dos cabo-

verdianos, contra 66% assinalado em 2011. (Figura 1). 

 A maioria dos cabo-verdianos (74%) é de opinião que os líderes dos partidos políticos 

estão mais preocupados em promover as suas próprias ambições políticas, do que 

em servir os intereses do povo.    (Figura 2). 

Afrobarometer 

Afrobarometer é uma rede de pesquisa não-partidária que realiza pesquisas de opinião 

pública sobre democracia, governação, as condições económicas, e assuntos 

relacionados em cerca de 35 países na África. Foram realizadas cinco séries de pesquisas 

entre 1999 e 2013, e o Round 6 está actualmente em curso (2014-2015). Afrobarometer 

realiza inquéritos cara a cara junto dos agregados familiares escolhidos aleatoriamente, no 

idioma de escolha do entrevistado com amostras nacionalmente representativas. No caso 

de Cabo verde foram 1.200 entrevistas. 

A equipe da Afrobarometro em Cabo Verde é liderada pela Afrosondagem que entrevistou 

1200 indivíduos adultos (com 18 anos e mais) em Novembro e Dezembro de 2014. A amostra 

é representativa a nível nacional e por meio de residência, contém uma margem de erro 

de + ou –3% e um intervalo de confiança de 95%. Em Cabo Verde, já foram realizados estes 

inquéritos nos anos de 2002, 2005, 2008 e 2011. 
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Figuras 

Figura 1: Confiança nas instituições | Cabo Verde |2014 

 

Os entrevistados foram perguntados: Até que ponto você confia em cada uma das seguintes 

instituições, ou não ouviu falar o suficiente delas para dar a sua opinião?  

(% que responderam “razoavelmente” ou “muito”) 

 

Figura 2: Os líderes dos partidos políticos mais preocupados em promover as suas 

próprias ambições | Cabo Verde | 2014 

 
Os entrevistados foram perguntados: Você acha que os líderes dos partidos políticos neste país estão 

mais preocupados em servir os interesses do povo, ou mais preocupados em promover as suas 

próprias ambições políticas, ou você não tem opinião em relação a isso? 
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 (% que disseram "concorda” ou “concorda fortemente”) 

Para mais informações, favor contactar: 

Afrosondagem 

José Semedo 

Telephone: 2623557/9919796  

Email: info@afrosondagem.cv - jasemedo@afrosondagem.cv 

 

Visite-nos online através da: 

www.afrosondagem.cv 

www.afrobarometer.org 

 

Siga-nos no Facebook e no Twitter @Afrobarometer.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:info@afrosondagem.cv
http://www.afrosondagem.cv/
http://www.afrobarometer.org/

