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O Que é o Afrobarometer? 

 

Iniciado em 12 países em 1999, expandiu para 35 países africanos 
no Round 6 (2014-2016). 

 O Inquérito é realizado em cada país por Parceiros Nacionais.  

Objectivo: dar ao público uma voz na formulação de políticas, 

fornecendo dados de alta qualidade de opinião pública para os 

responsáveis políticos, defensores de políticas, organizações da 

sociedade civil, académicos, mídia, investidores, doadores, e os 

africanos comuns. 

 Uma rede de pesquisa africana,  não-partidária que mede as atitudes 

dos cidadãos em matéria de democracia , governação,  economia,  

sociedade civil, e outros tópicos.   

. Em Cabo Verde,  o inquérito é realizado pela Empresa AFROSONDAGEM  



Países onde Afrobarometer está 
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Metodologia 
Amostra nacionalmente representativa de cidadãos adultos 

Todos os entrevistados são seleccionados aleatoriamente. 

Amostra é distribuída entre as ilhas / Zonas / urbanas / rurais na 

proporção de sua participação na população nacional. 

Cada cidadão adulto tem uma chance igual de ser selecionado. 

Entrevistas face-a-face Na língua de escolha do entrevistado. 

Questionário padrão permite comparações entre países e ao longo do 
tempo. 

A amostra em Cabo Verde foi de 1200 pessoas com 18 anos e + 

com uma margem de erro de +/- 3% e um nível de confiança de 

95%. 

Para este Round, o inquérito foi realizado em Cabo Verde de 22 de 

Novembro a 5 Dezembro de 2014. 



O Inquérito foi realizado 
nas seguintes ilhas: 
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Caraterização da amostra 

6 

 65% dos respondentes 

viviam no Meio Urbano 
 50% dos respondentes eram 

do Sexo Feminino 
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Caraterização da amostra 

7 

 59% dos respondentes 

tinham entre 18 a 35 anos 
 42% dos respondentes 

tinham o nível secundário 



WWW.AFROBAROMETER.ORG 

Resultados 
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ATITUDES FACE AO MERCADO E À 

ECONOMIA 
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Principais Resultados 

■ Cabo-verdianos avaliam negativamente a situação 

económica do país  

 

 

■ Cabo-verdianos estão divididos quanto ao rumo da 

nossa economia  

 

■ O desemprego continua a afigurar-se como o maior 

problema do país  

 



Em geral, como é que descreveria as actuais 

condições económicas do país 

 Os cabo-verdianos estão mais pessimistas na avaliação da situação 

económica do país  
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Comparando com há doze meses atrás, como avalia 

as condições económicas em Cabo Verde 

 Os cabo-verdianos consideram que a situação económica atual do país 

pior do que há doze meses atrás.  

 



Olhando para o futuro, espera que as condições 

económicas neste país daqui a doze meses: 

 A situação económica futura já foi vista com mais otimismo  



Em relação à Direcção do País 

 As opiniões encontram-se divididas quanto ao rumo da gestão da nossa economia com 
metade a considerar que está na direção certa e a outra metade acha que está na 
direção errada 

46% 

49% 

5% 

Na direção errada Direção certa Não sabe 



 O desemprego continua a ser considerado o maior problema de Cabo 

Verde 

10 Principais problemas do País: 
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AVALIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES E 

SATISFAÇÃO COM A DEMOCRACIA 
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Principais Resultados 

■ Cabo-verdianos preferem viver num regime 

democrático  

 

 

■ Aumenta a percepção da corrupção 

 

 

■ Diminui o grau de confiança nas instituições 

 



 Os cabo-verdianos preferem viver na democracia 

A Democracia é preferível a qualquer outra forma de 

governo (concorda/concorda fortemente) 

 



 Para os cabo-verdianos vivemos numa democracia com problemas 

Na sua opinão que grau de democracia existe hoje 

em Cabo Verde  

 



 Os cabo-verdianos mostram-se pouco satisfeitos com o funcionamento da 

democracia em Cabo Verde 

Em que grau se sente satisfeito/a com a maneira 

como está a funcionar a democracia em Cabo Verde 

 



 Os líderes políticos estão mais interessados em promover as suas próprias 

ambições 

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 

 



 Aumentou a perceção da corrupção e a polícia continua a ser considerada 

a instituição  mais corrupta do país.  

Perceção da Corrupção: Maioria ou todos estão envolvidos em casos de 

corrupção 



 Primeiro Ministro perde pontos na avaliação de desempenho 

 Aprova ou desaprova a maneira como o Primeiro-Ministro tem 

desempenhado as suas funções durante os últimos doze meses 



 O Presidente da República regista melhoria na sua avaliação de 

desempenho 

Aprova ou desaprova a maneira como o Presidente da República 

Jorge Carlos Fonseca tem desempenhado as suas funções 
durante os últimos doze meses 



 Os cabo-verdianos confiam menos nas suas instituições 

Confiança nas Instituições: 
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LIBERDADE, DIREITOS E QUESTÕES 

NACIONAIS 
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Principais Resultados 

■ Cabo-verdianos consideram que as pessoas têm de 

ter cuidado com o que dizem sobre política  

 

 

■ Os cabo-verdianos consideram que ainda é preciso 

uma discussão aprofundada sobre a regionalização 

 

 

■ O governo deveria fortalecer os tribunais de comarca 

em vez de estabelecer o Tribunal Constitucional 

 



 Em Cabo Verde as pessoas são livres para dizer o que pensam, juntar-se a 

qualquer organização política e escolher em quem votar 

Neste país, até que ponto se é livre para: 



 Os cabo-verdianos defendem a liberdade de imprensa  

Os órgãos noticiosos deviam ser livres para publicar qualquer história que 

acharem apropriadas sem receio de lhes fecharem as portas Vs . O 

governo devia fechar os jornais que publicam histórias falsas ou 

informações erradas 
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 A maioria  dos cabo-verdianos afirmam que as pessoas devem ter cuidado com 

o que dizem sobre a política   

As pessoas têm de ter cuidado com o que dizem sobre a política 
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 Para a maioria dos cabo-verdianos, o Presidente e o Primeiro Ministro têm 

trabalhado bem juntos 

Na sua opinião, o Presidente Jorge Carlos Fonseca e o Primeiro-

Ministro José Maria Neves têm conseguido trabalhar bem juntos 
ou as relações entre eles estão crispadas 



Os cabo-verdianos consideram que ainda é preciso uma discussão 

aprofundada sobre a regionalização 

A regionalização já foi muito discutida e é hora de tomar uma 

decisão sobre ela vs. ainda é preciso uma discussão 
aprofundada sobre a regionalização 
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