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O Afrobarómetroi Apresenta 
Condições de Vida e Expectativas em Relação à Economia 

 

 

Os cabo-verdianos tendem a considerar de forma positiva o futuro da economia a curto prazo. 

A sua expectativa é para se manter ou melhorar as condições económicas 12 meses após o 

momento do inquérito. Cerca de 83% tem essa opinião. Proporções sensivelmente inferiores 

consideram que atualmente essas condições são razoáveis ou boas (67%) ou que estão 

melhores que há 12 meses (72%). 

 

 

 
 

A proporção daqueles que consideram que estamos piores que 12 meses atrás é de 26%, 

ligeiramente inferior aos 31% que consideram que atualmente as condições económicas são 

más. De forma geral, os cabo-verdianos tendem a considerar que a sua própria condição de 

vda em 2011 é ligeiramente inferior à do país no seu todo. 

 

 

 
 

Proporções idênticas de cabo-verdianos consideram-se piores (21%) ou melhores (24%) que 

outros cabo-verdianos, considerando-se, no entanto, a maior parte (43%) que se encontra em 

situação idêntica aos seus conterrâneos. Os residentes no meio rural são os que sentem a viver 

em condições ligeiramente inferiores aos dos seus vizinhos.  
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Urbano Rural

Muito piores 1 1 1

Piores 19 23 20

Iguais 42 46 43

Melhor 24 22 23

Muito melhor 1 1 1

Não sabe 13 7 11

Total 100 100 100

Meio de Residencia
Total

Condições de vida do entrevistado em 

relação aos outros Caboverdeanos

 
 

 

Em relação ao conforto que possuem, mais de 4 em cada 5 cabo-verdianos possuem rádio, 

aparelho de televisão ou telemóvel. Cerca de 14% possui um veículo. 

 

 
 

 

A satisfação com o funcionamento actual da economia não entusiama dada a avaliação 

positiva mas com proporções importantes de cabo-verdianos a se pronunciarem por uma  

avaliação mediana. O seu otimismo acaba por se manifestar nas expectativas futuras, 

referindo cerca de 2 em cada 3 que o país está a caminhar na direção certa. Opinião contrária 

têm 23% dos cabo-verdianos. 
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Estes resultados confirmam a avaliação da performance do governo que é positivamente 

avaliada em matéria de gestão da economia mas é negativamente avaliada no combate ao 

desemprego. 

                                                           
i
 O Afrobarómetro é uma rede de pesquisas sobre democracia e governação em África. Realizado em CV 
desde 2002 pela Afrosondagem, recolhe informação para 45 países africanos com base num 
questionário standard. 


