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Comunicado de imprensa
As eleições em Cabo Verde em 2011 foram consideradas livres e
justas
As eleições realizadas em Cabo Verde no ano de 2011 foram consideradas livres e justas. Os
resultados do último inquérito da Afrobarometro revelam que mais de metade dos Caboverdianos partilham dessa opinião, contra uma minoria (8%) que se mostrou mais crítica ao
analisar a transparência dessa eleições, considerando que não foram nem livres, nem justas.
Um outro dado positivo relativo às eleições em Cabo Verde diz respeito ao clima de
tranquilidade em que as mesmas ocorrem. As campanhas eleitorais em Cabo Verde
decorrem segundo a opinião expressa por 9 em cada 10 Cabo-verdianos inquiridos pela
Afrobarometrocom frequência sem atos de violência, e as pessoas não sentem medo de ser
vítima de intimidação ou de violência política durante este período.
Esta quase unanimidade é questionada quando se procurou saber se os Cabo-verdianos
consideram que as eleições asseguram que a composição da Assembleia Nacional reflita a
vontade dos eleitores. A maioria defende que consegue esse desiderato, enquanto uma
pequena franja entende que os resultados não refletem a vontade dos eleitores. Na mesma
linha, a maioria dos Cabo-verdianos defende que as eleições possibilitam “bem” ou “muito
bem” aos eleitores remover do poder os líderes que não fazem o que o povo quer, ao
contrário de uma minoria que acredita que as eleições não fazem bem esse papel.
As opiniões revelam-se fortemente divididas quanto à equidade na cobertura dos
candidatos durante as campanhas por parte dos órgãos noticiosos.Cerca de 45%
defendem uma cobertura justa ocorre “sempre” ou “muitas vezes,” enquanto outra
proporção considerável considera que isso só acontece “algumas vezes” ou “nunca.” Mais
de metade (54%) defendem que os eleitores têm escolhas genuínas nas eleições,
entretanto, uma proporção idêntica declara que os votos são subornados“muitas vezes” ou
“sempre.”
Importa ainda realçar que os resultados deste inquérito indicam ainda que os Caboverdianos têm o hábito de participar nos comícios, mas são poucos aqueles que se
envolvem ativamente nos atos de promoção dos candidatos.

Principais conclusões



Mais de metade (56%) dos Cabo-verdianos dizemque as últimas eleições em 2011
foram “completamente livres e justas” ou “livres e justas, mas com pequenas
problemas” (veja a Figura 1 abaixo).



As campanhas eleitorais em Cabo Verde decorrem com frequência sem atos de
violência, por isso cerca de 88% dos entrevistados garantem que as pessoas não
sentem medo de ser vítimas de intimidação ou de violência política.



A equidade demonstrada pelos órgãos noticiosos na cobertura dos candidatos é
bastante contestada e somente 45% dos Cabo-verdianos corroboram a ideia de
que ela tem sido justa(Figura 2).
1

Afrobarometro
Afrobarometroé umarede de pesquisanão-partidáriaquerealiza pesquisasde opinião
públicasobre democracia,governação, as condições económicas, e assuntos
relacionadosem cerca de 35paísesna África.Foram realizadascinco séries depesquisasentre
1999 e2013,e o Round6estáactualmente em curso(2014-2015). Afrobarometrorealiza
inquéritos cara a cara junto dos agregados familiares escolhidos aleatoriamente, noidioma
de escolhado entrevistadocom amostrasnacionalmente representativas.
A equipe da Afrobarometro em Cabo Verde é liderada pela Afrosondagem que entrevistou
1.200 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.

Figuras
Figura 1:As eleições realizadas em 2011 foram livres e justas| Cabo Verde |2014
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Figura 2: Pontos de vista sobre a qualidade das eleições em 2011| Cabo Verde |
2014
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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.

3

