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Afrosondagem 

Praia, Cabo Verde 

13 de Abril de 2015 

Comunicado de imprensa 
Regionalização – prioridade na agenda política nacional? 
 
O desemprego tem sido sistematicamente considerado como o principal problema do país 

e atinge fortemente a camada jovem. De acordo com o novo inquérito da Afrobarometro, 

o desemprego continua sendo segundo os cabo-verdianos, o maior problema do país. 

Sendo um problema que arrasta consigo vários outros, nomeadamente, o aprofundamento 

da desigualdade social, a criminalidade e insegurança, etc, o seu combate implica um 

pacto de regime que permite a construção de soluções sustentáveis a curto, médio e longo 

prazo. 

A criminalidade e a insegurança figuram também entre os mais graves problemas sociais 

que afligem a vida dos cidadãos sobretudo nos principais centros urbanos do país, razão 

pela qual os cidadãos colocam-no a par do desemprego, no rol dos principais problemas 

do país.  

Questionados pela Afrobarometro se o governo tem resolvido bem ou mal esses problemas, 

os cabo-verdianos avaliam negativamente o desempenho do governo nessas matérias. 

A realização de uma cimeira sobre a regionalização faz parte da agenda da reforma do 

Estado. Todavia, a sua “tematização” (ou centralidade) divide a opinião pública. Uma 

percentagem significativa de cabo-verdianos considera que a sua discussão e socialização 

carece de maior aprofundamento ou então não tem opinião formulada a esse respeito. 

A retracção significativa da ajuda pública ao desenvolvimento obrigou a que o Estado 

adoptasse estratégias de contenção de despesas e de criação de novas receitas por via 

do aumento da carga fiscal aos cidadãos e às empresas.  

Considerando que um provável aumento do “custo político” do funcionamento do Estado 

está no epicentro da recente contestação popular cuja dimensão e consequências são por 

ora imprevisíveis, torna-se pertinente escutar a opinião pública que considera existir um 

défice de diálogo dos políticos com os cidadãos.  

De realçar ainda, que de acordo com a Afrosondagem/Afrobarometro que apenas 1 em 

cada 10 cabo-verdianos considera que os políticos - a nível nacional ou local - fazem 

sempre o melhor para ouvir aquilo que o povo tem para lhes dizer. 

Principais conclusões 

 Cerca de 2 em cada 3 cabo-verdianos consideram que o governo está a gerir mal 

os dois principais problemas do país (veja a Figura 1 abaixo). 

 A percepção da insegurança é real, com uma parte expressiva da população 

cabo-verdiana (36%) a afirmar que sente-se insegura ao caminhar no seu próprio 

bairro e 27% asseguram que sentiram medo de crimes dentro da sua própria casa 

em 2013. No entanto, a proporção dos que foram roubados na sua própria casa ou 

foram fisicamente agredidos durante o ano de 2013 é bem menor, ou seja, 17% e 

9%, respetivamente (Figura 1). 
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 Praticamente metade dos cabo-verdianos (50%) defende que ainda é preciso uma 

discussão aprofundada sobre a regionalização e cerca de ¼ não estão 

suficientemente informados para emitir uma opinião (Figura 2). 

Afrobarometer 

Afrobarometer é uma rede de pesquisa não-partidária que realiza pesquisas de opinião 

pública sobre democracia, governação, as condições económicas, e assuntos 

relacionados em cerca de 35 países na África. Foram realizadas cinco séries de pesquisas 

entre 1999 e 2013, e o Round 6 está actualmente em curso (2014-2015). Afrobarometer 

realiza inquéritos cara a cara junto dos agregados familiares escolhidos aleatoriamente, no 

idioma de escolha do entrevistado com amostras nacionalmente 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: Ainda é preciso uma discussão aprofundada sobre a regionalização | 

Cabo Verde |2014 

 
Os entrevistados foram perguntados: 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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Figura 2: O governo está resolvendo bem ou mal aqueles que você considera os 

principais problemas do país | Cabo Verde | 2014 

 
Os entrevistados foram perguntados: Quão bem ou mau você diria que o governo está resolvendo os 

principais problemas do país? 

Para mais informações, favor contactar: 

Afrosondagem 

José Semedo 

Telefone: 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.  
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