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• Aumenta a percepção da corrupção em Cabo Verde

•A polícia é considerada a instituição mais corrupta e os juízes e

magistrados as menos corruptas.

• Mais de metade dos cabo-verdianos afirmam que podem fazer

diferença na luta contra a corrupção.
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O que é o Afrobarometer?

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

atitudes dos cidadãos em matéria de democracia , governação,  

economia,  sociedade civil, e outros tópicos.

• Iniciado em 12 países em 1999, expandiu para 35 países africanos 

no Round 6 (2014-2016).

• 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.

• O inquérito é realizado em cada país por Parceiros Nacionais. 

• 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%. O inquérito foi realizado nas ilhas de Santiago, do Fogo, de S. 

Vicente e de Santo Antão. 

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

de Novembro a 5 Dezembro de 2014.
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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
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Resultados
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Corrupção
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Principais resultados

 A percepção da corrupção em Cabo Verde é baixa, mas tem 

vindo a crescer e perpassa todos os setores. A polícia é 

considerada a instituição mais corrupta e os juízes e magistrados 

os menos corruptos.

 Uma proporção considerável dos cabo-verdianos não se sente 

em condições ou habilitado para combater a corrupção.

 A mídia em Cabo Verde tem vindo a enfraquecer o seu 

protagonismo na denúncia dos atos de corrupção.

 São poucos os cabo-verdianos que assumem ter pago algum 
suborno para ter acesso aos serviços públicos que precisa.



Neste país, o quão eficaz é a mídia em revelar erros do governo e corrupção?

9 7 7 9 8

Os cabo-verdianos consideram a mídia pouco eficaz em revelar erros do 

governo e corrupção



Quantas das seguintes pessoas você acha que estão envolvidas em corrupção,

ou não ouviu falar o suficiente sobre o assunto para se poder pronunciar? As

respostas no gráfico dizem respeito à percentagem dos que afirmam «a

maioria» ou «todos».

9 7 7 9 8

A percepção da corrupção revela-se baixa mas tem vindo a aumentar



Praticamente metade dos cabo-verdianos consideram que o nível de 

corrupção aumentou comparativamente ao ano de 2013 

Na sua opinião, em relação ao ano passado, o nível de corrupção neste país 

aumentou, diminuiu ou permaneceu no mesmo nível? 



São poucos os cabo-verdianos que assumem ter pago algum suborno para 

ter acesso aos serviços públicos que precisam

Com que frequência, se alguma vez, você teve que pagar um suborno, dar um

presente ou fazer um favor para um professor ou funcionário de uma escola para

ter acesso aos serviços que precisava da escola?



O medo das consequências é apontado como a principal razão que 

impede muitas pessoas de denunciar situações de corrupção quando 

ocorrem

Algumas pessoas dizem que muitas práticas de corrupção nunca são 

denunciadas. Baseado na sua experiência, qual é razão principal que impede 
muitas pessoas de denunciar situações de corrupção quando ocorrem? 



Por favor, diga-me se concorda ou discorda com a seguinte declaração:

pessoas comuns podem fazer diferença na luta contra a corrupção?

Mais de metade dos cabo-verdianos consideram que pessoas comuns 

podem fazer diferença na luta contra a corrupção



Denunciar a corrupção e recusar a pagar subornos são consideradas as 

coisas mais eficazes que uma pessoa comum pode fazer para ajudar no 

combate contra a corrupção no país

Qual é a coisa mais eficaz que uma pessoa comum, como você, pode fazer

para ajudar no combate contra a corrupção no país?
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•Muito Obrigado

Esclarecimentos e informações adicionais

Deolinda Reis dreis@afrosondagem.cv

Francisco Rodrigues frodrigues@afrosondagem.cv

José Semedo jasemedo@afrosondagem.cv

Contactos

Afrosondagem

Telefone: 2 62 35 57 * Fax: 2 62 36 16 

E-Mail: info@afrosondagem.cv


