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Avaliando o comportamento
eleitoral dos Cabo-verdianos
Resultados da Afrobarometro Round 6 - Cabo Verde - 2014
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De relance
• Os Cabo-verdianos consideram que as eleições realizadas em
2011 foram livres e justas.
• As campanhas eleitorais não provocam intimidação ou violência
política em Cabo Verde.

• Os Cabo-verdianos participam nos comícios, mas são pouco ativos
no envolvimento nos atos de campanha dos candidatos.
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O que é o Afrobarometro?
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.
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Países onde Afrobarometer está

Cape Verde
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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 +/- % e um nível de confiança de 95%.

•
•

Para este Round, o inquérito foi realizado nas ilhas de Santiago, do
Fogo, de S. Vicente e de Santo Antão de 22 de Novembro a 5
Dezembro de 2014.
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Survey demographics
Género

%
Homem

50

Mulher

Região

%

50

S. Antão
S. Vicente
Santiago-Interior

11
19
30

Urbano

65

Rural

35

Santiago-Praia
Fogo

32
8

Sem instrução

11

Ensino primário

29

Ensino secundário

42

Pós-secondário

18

Católicos Romanos

64

Nenhuma

14

Somente Cristão

12

Outros

10

Meio de Residência

Educação

Religião
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Resultados
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Avaliando o comportamento eleitoral
dos Cabo-verdianos

Principais resultados
 As eleições de 2011 são consideradas transparentes, livres e
justas pelos Cabo-verdianos.

 As opiniões dividem-se quando questionados se as eleições
asseguram que a composição da Assembleia Nacional
reflita a vontade dos eleitores (46% defendem que
asseguram muito bem, contra 39% que entedem que não
asseguram muito bem/nada bem).
 Pouco mais de metade (54%) dos Cabo-verdianos afirma
que os votos são subornados (muitas vezes/sempre) e a
mesma proporção considera que os eleitores têm escolha
genuína nas eleições.
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A maioria dos inquiridos votou nas eleições ocorridas em 2011

Os entrevistados foram perguntados: Entendendo que algumas pessoas não
puderam votar nas eleições gerais mais recentes em 2011, qual das seguintes
declarações é verdadeira para o seu caso? (%)

Os cabo-verdianos consideram que as eleições realizadas em
2011 foram livres e justas

Os entrevistados foram perguntados: No geral, como você classificaria a
transparência, a franqueza e a imparcialidade das últimas eleições, realizadas
em 2011? (%)

Os cabo-verdianos participam nos comícios , mas são pouco ativos no
envolvimento nos atos de campanha dos candidatos

Os entrevistados foram perguntados: Pensando na última eleição nacional em
2011, você: ... (%)

As opiniões dividem-se quando questionados se as eleições asseguram que
a composição da Assembleia Nacional reflita a vontade dos eleitores

Os entrevistados foram perguntados: Pense como funciona, na prática, as
eleições neste país. Como avalia as eleições em relação aos seguintes aspetos?
(%)

Os Cabo-verdianos consideram que as eleições possibilitam aos eleitores
remover do poder os líderes que não fazem o que o povo quer

Os entrevistados foram perguntados: Pense como funciona, na prática, as
eleições neste país. Como avalia as eleições em relação aos seguintes aspetos?
(%)

Pouco mais de metade dos cabo-verdianos afirma que os votos são
subornados e metade considera que os órgãos noticiosos proporcionam
cobertura justa de todos os candidatos

Os entrevistados foram perguntados: Na sua opinião, com que frequência, as
seguintes práticas ocorrem nas eleições do país? (%)

As campanhas eleitorais em Cabo Verde decorrem com frequência
sem atos de violência, por isso, as pessoas não sentem medo de ser
vítima de intimidação ou de violência política durante este período

Os entrevistados foram perguntados: Durante as campanhas eleitorais neste
país, com que frequência você pessoalmente sente medo de ser vítima de
intimidação ou de violência política? (%)
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Muito obrigado
Esclarecimentos e informações adicionais

José Semedo: jasemedo@afrosondagem.cv

Deolinda Reis: dreis@afrosondagem.cv

Contactos
Afrosondagem
Telefone: 2 62 35 57 * Fax: 2 62 36 16
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E-mail:

info@afrosondagem.cv

