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AFROBAROMETRO 7ª VOLTA 
 

A QUALIDADE DA DEMOCRACIA E DA GOVERNAÇÃO EM CABO VERDE 
 

Documento revisto em:  21 junho 2021 (revised) 
Número do Respondente Nº do Inquiridor Nº de Campo: 

C V E     C V E       

[Para Uso Interno]  [Atribuído pelo Supervisor] 
 

 

GPS COORDINATES  
 

 

PSU/EA: [Circle one] 

Urban  1 

Rural 2 
 

 

[Entrevistador: Selecionar código apropriado para a Ilha/Concelho. Escrever nomes da Zona e Nº do DR respetivos nos 
espaços.] 

Ilha Concelho  

Santo Antão 
220 

Cidade/Vila/
Zona 

 

São Vicente 
221 

Número do 
DR 

 

Santiago – Interior  222   

Santiago – Praia 223   

Fogo 224   
 

 
 
 

AS QUESTÕES SEGUINTES DEVEM SER PREENCHIDAS CONTINUAMENTE COM O SUPERVISOR DE CAMPO 

EA-SVC.  Os serviços seguintes estão presentes na Unidade Primária de Sondagem/ 
DR? Sim Não 

Não se 
Consegue 
Determinar 

A. Rede elétrica que a maioria das casas pode aceder  1 0 9 
B. Água canalizada que a maioria das casas pode aceder 1 0 9 
C. Saneamento (rede de esgotos) que a maioria das casas pode aceder 1 0 9 
D. Serviços de telefone móvel 1 0 9 
 
 

EA-FAC.  As infraestruturas seguintes estão disponíveis na Unidade Primária de 
Sondagem/DR, ou a uma curta distância andando a pé? Sim Não 

Não se 
Consegue 
Determinar 

A.  Correios  1 0 9 
B.  Escola 1 0 9 
C.  Posto de Polícia 1 0 9 
D.  Centro de Saúde 1 0 9 
E. Mercados (vendendo bens alimentares ou vestuário) 1 0 9 
F.  Banco 1 0 9 

G. Existe algum tipo de transporte pago, como  autocarros, táxi, motos, Hiace, ou outra 
forma, disponível diariamente? 

1 0 9 
 

 

EA-SEC.  Na Unidade Primária de Sondagem/DR, você viu (ou algum dos seus 
colegas viu)  

Sim Não Não Sabe 

A.  Algum polícia ou algum veículo policial? 1 0 9 
B.  Algum soldado ou veículos militares? 1 0 9 
C. Alguma barreira nas estradas criada pela polícia ou exército? 1 0 9 

D.  Algum posto de Alfandega? 1 0 9 

E. Alguma barreira nas estradas criada pela comunidade local? 1 0 9 
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EA- ESTRADAS. Tenha em conta a sua viagem até aqui:  Sim Não 

A. A estrada no ponto de partida no PSU / EA era pavimentada / asfaltada / cimentada?  1 0 

B. O caminho para esta EA estava intransitável em qualquer ponto, por exemplo, devido à ausência 
de uma ponte ou uma ponte desabou, veículo avariado, árvore caído ou tubo de água furado? 

1 0 
 

 

Procedimento para Seleção do Agregado Familiar Household Selection Procedure 
Ao Entrevistador: É sua função selecionar um Agregado ao acaso (isto significa qualquer um). Um Agregado é um grupo de 
pessoas que presentemente comem juntas da mesma panela. 
 

Interviewer:  It is your job to select a random (this means any) household.  A household is a group of people who presently eat 
together from the same pot. 

Comece a sua caminhada segundo o passo-padrão, desde o ponto de partida escolhido ao acaso pelo seu Supervisor de 
Campo. As equipas devem caminhar em direções opostas umas às outras. Se a Equipa A caminhar em direção ao sol, a B 
deve caminhar afastando-se do sol; As equipas C e D devem caminhar em sentidos perpendiculares (ângulos retos) às 
equipas A e B. 
 

Start your walk pattern from the start point that has been randomly chosen by your Field Supervisor.  Team members must 
walk in opposite directions to each other.  If A walks towards the sun, B must walk away from the sun; C and D must walk at 
right angles to A and B. 

Use um intervalo de amostragem de 5 / 10 para selecionar o agregado. Ou seja, a partir do ponto de partida, ande na 
direção que lhe foi atribuída, selecione o 5º agregado para a primeira entrevista, contando casas quer à esquerda quer à 
direita (e começando pelas casas à direita se elas estiverem do lado oposto uma das outras).Assim que terminar a sua 
primeira entrevista, continue na mesma direção, selecionando desta vez a 10ª casa, contando sempre as casas à sua direita 
e à sua esquerda. Se a povoação chegar ao fim e não houver mais casas, faça um ângulo reto fazendo uma volta à direita, 
e continue caminhando e contando até encontrar a 10ª casa.  
 

Use a 5 / 10 interval pattern to select a household.  That is, walking in your designated direction away from the start point, 
select the 5th household for the first interview, counting houses on both the right and the left (and starting with those on the right 
if they are opposite each other).  Once you leave your first interview, continue on in the same direction, this time selecting the 
10th household, again counting houses on both the right and the left.  If the settlement comes to an end and there are no more 
houses, turn at right angles to the right and keep walking, continuing to count until finding the tenth dwelling. 

Ao entrevistador: Se uma visita não for bem-sucedida, use a tabela abaixo para registar o seu progresso até que consiga 
fazer uma visita com sucesso. Indique somente as visitas mal sucedidas com um círculo à volta dum dos números de 
código. 

Interviewer:  If a call is unsuccessful, use the table below to record your progress until you make a successful call.  Circle a 
code number for unsuccessful calls only. 

 

 

Tentativas Frustradas Tentativa 1 Tentativa 2 Tentativa 3 Tentativa 4 Tentativa 5 Tentativa 6 Tentativa 7 

Razões para Substituição: Agregado 
1 

Agregado 
2 

Agregado 
3 

Agregado 
4 

Agregado 
5 

Agregado 
6 

Agregado 
7 

Recusou a entrevista 1 1 1 1 1 1 1 

Pessoa selecionada nunca estava em casa 
após pelo menos duas visitas 

2 2 2 2 2 2 2 

Domicílio vazio durante o período do 
inquérito após pelo menos duas visitas 

3 3 3 3 3 3 3 

Não é cidadão/Falava apenas língua 
estrangeira 

4 4 4 4 4 4 4 

Surdo/ Não falava a língua do inquérito 5 5 5 5 5 5 5 

Não correspondia à quota de género 6 6 6 6 6 6 6 

Não havia adultos em casa 7 7 7 7 7 7 7 

Outro 
(especifique)________________________ 

8 8 8 8 8 8 8 

Não Aplica 9997 9997 9997 9997 9997 9997 9997 
 

 

Se não estiver ninguém em casa (i.e. propriedade vazia), substitua pelo Agregado imediatamente a seguir à direita. Se for 
recusada a entrevista, use um intervalo de 10 para selecionar um Agregado substituto, contando casas quer à esquerda 
quer à direita.   

If no one is at home (i.e., premises empty) after two visits, substitute with the very next household.  If the interview is refused, 
use an interval of 10 to select a substitute household, counting houses on both the right and the left. 

Quando encontrar um Agregado em que esteja alguém em casa, faça a sua apresentação usando o roteiro a seguir. É 
necessário que estude esta apresentação para que a possa dizer exatamente como está escrita abaixo. 

When you find a household with someone home, please introduce yourself using the following script.  You must learn this 
introduction so that you can say it exactly as it is written below. 

 

 

Bom dia, meu nome é ____________.  Eu trabalho na Afrosondagem, uma organização independente de pesquisa. Eu 
não represento o governo ou nenhum partido político. Estamos estudando as visões dos cidadãos de Cabo Verde 
sobre como o país está sendo governado e a economia administrada. Nós gostaríamos de conversar sobre esses 
assuntos com um membro de seu agregado. Todas as pessoas no país têm uma chance igual de serem incluídas 
nesse estudo. Todas as informações serão mantidas confidenciais. O seu agregado familiar foi escolhido ao acaso. 
Nós gostaríamos agora de aleatoriamente selecionar um adulto do seu agregado. Você nos ajudaria a escolher um? 

Nota: A pessoa deve dar o seu consentimento informado respondendo positivamente. Se a participação for recusada, afaste-se 
da casa e registe a recusa na tabela acima “razões da substituição”. Substitua o agregado familiar usando um intervalo de 10. 
Se for dado consentimento, prossiga para a Seleção do Respondente. 

 

Procedimento para a Seleção de Respondentes 
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Ao entrevistador: Dentro do Agregado, o tablet selecionará um indivíduo aleatório (isto significa qualquer pessoa). Este 
indivíduo passa a ser o/a respondente da entrevista. O tablet irá guiá-lo para alternar entrevistas entre homens e mulheres. 
 
Note que a “Primeira Entrevista” deve ser circulada apenas para a primeira entrevista realizada no primeiro dia de recolha e não 
para a primeira entrevista em cada dia. 
 

  Primeira Entrevista Masculino Feminino 

PREVINT: A entrevista anterior foi com um/uma: 0 1 2 

THISINT: Esta entrevista deve ser com um/uma:  1 2 
 

 

Queira fazer o favor de me dizer os nomes de todos os indivíduos do género masculino/feminino [selecione o género 
correto] que presentemente habitam neste agregado familiar. Só quero os nomes dos homens/mulheres [selecione o 
género correto] que são cidadãos de Cabo Verde e tenham 18 anos ou mais. 
Se esta entrevista tiver de ser com uma mulher, faça uma lista só com os nomes das mulheres. Se esta entrevista for com um 
homem, faça uma lista só com os nomes dos homens. Faça uma lista de todos os habitantes elegíveis deste Agregado que 
tenham 18 anos ou mais, mesmo daqueles que não se encontrarem em casa nesse momento mas que estarão de volta em 
qualquer altura nesse mesmo dia. Inclua somente cidadãos cabo-verdianos. 
 

Nomes de Mulheres Nomes de Homens 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 
 

 

Registe o número total de mulheres/homens adultos [selecione o género correto, na tabela acima] que são cidadãos cabo-
verdianos, e que vivem no agregado, isto é, quantos nomes é que você escreveu na coluna da esquerda ou na coluna da direita 
acima. Digite um número de dois dígitos. 

 

ADULT_CT. Número de mulheres/homens no agregado familiar (cidadãos adultos)   
 

 

Ao entrevistador: Depois de gravar os nomes e as idades dos membros da família com idade igual ou superior a 18 anos do 
gênero apropriado, o tablet selecionará aleatoriamente um membro do agregado familiar que, em última análise, se torna seu 
respondente. 

 

A pessoa com quem preciso de falar é [inserir o nome] _______________________________.  Esta pessoa está neste 
momento em casa? 
 

Se disserem 
sim: 

Dão-me licença que entreviste esta pessoa agora? 

Se disserem 
não: 

Será que esta pessoa estará de volta aqui hoje a outra hora? 

Se disserem 
não: 

Muito obrigado. Vou ter que selecionar outro Agregado. Substitua pelo próximo Agregado à direita e 
repita o processo de seleção de respondente. (ATENÇÃO: VOCÊ PODE APENAS SUBSTITUIR 
AGREGADOS E NÃO INDIVÍDUOS.) 

Se disserem 
sim: 

Queiram fazer o favor de dizer a esta pessoa que eu voltarei para uma entrevista às ________[inserir 
hora conveniente]. Se este/a respondente não estiver presente quando você voltar, substitua este 
Agregado pelo Agregado seguinte à direita. 

 

 

Se o/a respondente selecionado/a não for a mesma pessoa com quem falou primeiro, repita a apresentação: 
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Bom dia, meu nome é ____________.  Eu trabalho na Afrosondagem, uma organização independente de pesquisa. Eu 
não represento o governo ou nenhum partido político. Estamos estudando as visões dos cidadãos de Cabo Verde 
sobre como o país está sendo governado e a economia administrada. Nós gostaríamos de conversar sobre esses 
assuntos com um membro de seu agregado. Todas as pessoas no país têm uma chance igual de serem incluídas 
nesse estudo. Todas as informações serão mantidas confidenciais. O seu agregado familiar foi escolhido ao acaso. 
Nós gostaríamos agora de aleatoriamente selecionar um adulto do seu agregado. Você nos ajudaria a escolher um?  
[Proceder com a entrevista somente se a resposta for positiva].  
 
[Se o entrevistado concorda em continuar, acrescentar:] nós podemos fazer essa entrevista em Português ou Crioulo. Por favor, 
diga-me qual a língua que você gostaria de usar. [Se o entrevistador não fala o idioma selecionado, em seguida, marcar outro 
encontro para o final do dia com um membro da equipe que fala esse idioma.] 

Nota: A pessoa deve dar o seu consentimento informado respondendo positivamente. Se a participação for recusada, afaste-se 
da casa e registe a recusa na tabela acima “razões da substituição”. Substitua o agregado familiar usando um intervalo de 10.  
Se for dado consentimento, prossiga para a Seleção do Respondente, após o registo da data e hora. 
 

CALLS Marque o número 
com um círculo 

Quantas visitas foram feitas ao Agregado onde a entrevista efetivamente teve lugar? 1 2 
 

 

DATEINTR Dia Mês Ano 

Data da entrevista [Ao entrevistador: Registe o dia, mês e ano]       
 

 

STRTIME Hora Minuto 

Hora do início da entrevista [Ao entrevistador: Registe a hora e minuto, usando um relógio de 
24 horas] 
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Ao entrevistador: Se qualquer respondente se recusar com firmeza a responder a qualquer questão, escreva “recusou” no 
espaço da resposta e continue com a pergunta a seguir. 

 

COMECE A ENTREVISTA 
 

Vamos começar tomando nota de alguns factos a seu respeito. 

1. Quantos anos tem? 
 [Ao entrevistador: Registe um número com três algarismos. Não Sabe = 999] 
[Ao entrevistador: Se o/a respondente for menor de 18 anos, pare a entrevista e use as cartas 
numeradas para, ao acaso escolher outro/a respondente no mesmo Agregado] 

    

 

 

2A. Que língua é que fala em casa? [Ao entrevistador: ajude se for necessário: Isto é, a língua do seu grupo de origem] 

Crioulo 220   

Português 221   

  
Outro [Especificar]: 
______________________ 

Registe 
código     

  Não sabe 9999 
 

 

2B.  Qual a principal língua que fala atualmente na sua casa?  

Inglês 1  Insira  

Francês 2  Código  

Português 3  Especifico 

Crioulo 4  do País 

  
Outra [Especifique]: 
______________________ 

Código 
Postal     

  Não Sabe 9999 
 

 

3. Vamos começar com a sua opinião geral sobre a direção atual do nosso país. Algumas pessoas podem pensar que o país 
está indo na direção errada. Outros podem sentir que está indo na direção certa. Então deixe-me perguntar-lhe sobre a direção 
geral do país: Você diria que o país está caminhar na direção errada ou direção certa? 

Na direção errada 1 

Direção certa  2 

Não sabe [Não leia] 9 
 

 

Vamos agora falar sobre as condições económicas. 

4. Em geral, como é que descreveria: [Leia as opções de resposta] 

  Muito boas Boas 
Nem boas 
nem más  

Más 
Muito más 

 
Não Sabe 
 [Não Leia] 

A. As atuais condições económicas deste país?  5  4  3  2 1  9 

B. As suas próprias condições de vida atuais?  5  4  3  2 1  9 
 

 

5. Em geral, como considera as suas condições de vida em relação àquelas de outros Cabo-verdianos? [Leia as opções 
de resposta] 

Muito piores 1 

Piores 2 

Iguais 3 

Melhor 4 

Muito melhor  5 

Não Sabe [Não Leia] 9 
 

 

6. Olhando para o passado, e comparando com há doze meses atrás, como você avalia as condições econômicas no país? 
[Leia as opções] 

Muito Pior 1 

Pior 2 

Na mesma 3 

Melhor 4 

Muito melhor 5 

Não Sabe [Não Leia] 9 
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7. Olhando para o Futuro, espera que, nos próximos doze meses, as condições económicas neste País vão melhorar 
ou vão piorar? [Leia as opções de resposta] 

Muito piores 1 

Piores 2 

Iguais 3 

Melhor 4 

Muito melhor  5 

Não Sabe [Não Leia] 9 
 

 

8. Durante o ano que passou, quantas vezes, se é que alguma vez, você ou alguma pessoa da sua família ficou sem o 
seguinte? [Leia as opções] 

  Nunca 

Apenas 
uma ou 

duas 
vezes 

Várias 
vezes 

Muitas 
vezes 

Sempre 
Não Sabe 
 [Não Leia] 

A. Alimentos suficientes para comer? 0 1 2 3 4 9 

B. Água potável suficiente para o consumo de casa? 0 1 2 3 4 9 

C. Remédios ou assistência médica? 0 1 2 3 4 9 

D. Combustível suficiente para cozinhar? 0 1 2 3 4 9 

E. Rendimento em dinheiro  0 1 2 3 4 9 
 

 

8F. [Entrevistador: Identifique o mais intenso (mais alto) código que circulou em Q8. Se for a 2, 3 ou 4, ou seja, se o 
entrevistado ficou sem qualquer item Q8a-e "várias vezes", "muitas vezes" ou "sempre" tomar a resposta mais frequente e 
perguntar: Quando você diz que ficou sem [item de inserção] [frequência de inserção] você diria que isso ocorreu: [Leia as 
opções] [. Nota: Se o entrevistado deu a resposta mais frequente em mais de um item, escolha um para inserir na questão] [Se 
o respondente diz não ter ficado sem qualquer item Q8A-E, pelo menos "várias vezes" (código 2) ou mais coloca código 7 "não 
Aplicável"] 

Uma vez a cada dois ou três meses 1 

Uma vez por mês 2 

Duas ou três vezes por mês 3 

Uma vez por semana 4 

Varias vezes por semana 5 

Todos os dias  6 

Não aplicável [NA] 7 

Não sabe 9 
 

 

9. Considerando TODAS as suas atividades para garantir a sua subsistência , em que medida, se porventura existir, 
você depende das remessas de familiares e amigos emigrantes que vivem noutros países? [Leia as opções] 

Em nada, Eu não recebo remessas [Não Leia]   0 

Muito pouco 1 

Pouco 2 

Muito  3 

Não Sabe [Não Leia] 9 
 

 

10. Durante o ano passado, quantas vezes, se é que alguma vez, você ou alguma pessoa da sua família: [Leia as 
opções] 

  Nunca 

Apenas 
uma ou 

duas 
vezes 

Várias 
vezes 

Muitas 
vezes 

Sempre 
Não Sabe 
 [Não Leia] 

A. Sentiram inseguro ao caminharem no seu 
próprio Bairro? 

0 1 2 3 4 9 

B. Tiveram medo de crimes dentro da sua própria 
casa? 

0 1 2 3 4 9 
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11. Durante o ano passado, você ou alguém da sua família: [Entrevistador: Se o entrevistado responde que sim, siga com a 
pergunta: Será que isso aconteça uma vez, duas, ou três ou mais vezes]? 

   Não 

Sim  

Uma vez Duas vezes 
Três vezes ou 

mais 
Não Sabe 
 [Não Leia] 

A. Foram roubados em sua casa? 0 1 2 3 9 

B. Foram fisicamente atacados?  0 1 2 3 9 
 

 

12. Com que frequência sabe notícias pelas seguintes fontes? [Leia as opções] 

  
Diariamente 

Algumas 
vezes por 
semana 

Algumas 
vezes por 

mês 

Menos que 
uma vez por 

mês 
Nunca 

Não Sabe 
[Não Leia] 

A. Radio 4 3 2 1 0 9 

B. Televisão 4 3 2 1 0 9 

C. Jornais 4 3 2 1 0 9 

D.  Internet e 4 3 2 1 0 9 

E. Redes Sociais como Facebook ou 
Twitter 

4 3 2 1 0 9 
 

 

13. Até que ponto você tem interesse em assuntos públicos? [Entrevistador: se necessário diga, “no governo e política”] 
[Leia as opções]                 

Muito interesse 3 

Um certo interesse 2 

Não muito interesse 1 

Nenhum interesse 0 

Não Sabe [Não Leia] 9 
 

 

14. Quando se junta com os amigos ou a família, discutem assuntos políticos: [Leia as opções] 

Muitas vezes 2 

De vez em quando 1 

Nunca 0 

Não Sabe [Não Leia] 9 
 

 

15. Neste país, até que ponto se é livre para: [Leia as opções] 

  De 
nenhuma 
forma livre 

Pouco livre 
Relativamen

te livre 
Completam
ente livre 

Não Sabe 
 [Não Leia] 

A. Dizer o que se pensa 1 2 3 4 9 

B. Juntar-se a qualquer organização política que se 
quiser 

1 2 3 4 9 

C. Escolher em quem votar sem sentir-se pressionado 1 2 3 4 9 
 

 

Vamos conversar por um momento sobre o tipo de sociedade que gostaria de ter neste país. Qual das seguintes 
declarações está mais próxima da sua opinião? Escolha a Declaração 1 ou a Declaração 2. [Ao entrevistador: Sonde qual 
a convicção da opinião: Concorda ou concorda fortemente?] 

16. 

Declaração 1. O governo devia poder acabar com qualquer 
organização que seja contra as suas políticas. 

Declaração 2. Devíamos poder juntar-nos a qualquer 
organização, quer seja ou não aprovada pelo governo. 

Concordo Fortemente com 
Declaração 1  

1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2  

4  

Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 

Não Sabe [Não Leia] 9 
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17. 

Declaração 1: Os órgãos noticiosos deviam ser livres para 
publicar qualquer história que acharem apropriada sem 
receio de lhes fecharem as portas. 

Declaração 2: O governo devia fechar os órgãos noticiosos 
que publicam histórias falsas ou informações erradas. 

Concordo Fortemente com 
Declaração 1  

1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2  

4  

Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 

Não Sabe [Não Leia] 9 
 

 

18. Quão provável é que você consegue obter informações do governo e outras instituições públicas, ou você não 
sabe o suficiente para pronunciar?  [Leia as opções] 

  Nenhuma 
Não muito 
provável  

Pouco 
provável  

Muito 
provável  

Não sabe/ 
Não ouvi  
[Não leia] 

A. 
Se você for a uma escola local para saber sobre o 
orçamento da escola e como tem sido utilizado?  

0 1 2 3 9 

B. 
Se você for a Câmara Municipal para saber a quem  
pertence um lote de terreno na sua comunidade. 

0 1 2 3 9 

C. 
Se você for a Câmara Municipal para saber sobre o 
plano de desenvolvimento local e orçamento.  

0 1 2 3 9 

D. 
Se você for a Casa do Cidadão para saber como 
registar um novo negócio na sua comunidade.  

0 1 2 3 9 

 

19. Favor diga-me se existe atualmente mais liberdade para cada um dos aspetos abaixo comparado com alguns anos 
atrás, ou se as coisas continuam na mesma?  [Sonde a convicção da opinião)   

  Muito 
menos 

liberdade 

Um pouco 
menos de 
liberdade 

Na mesma 
Um pouco 
mais de 

liberdade 

Muito mais 
liberdade 

Não sabe 
[Não leia] 

A. Sua própria liberdade para dizer o que pensa 
sobre a política 

1 2 3 4 5 9 

B. Sua própria liberdade para filiar em qualquer 
organização política que quiser.  

1 2 3 4 5 9 

C. A liberdade de Imprensa para investigar e 
documentar os erros do governo ou criticar as 
suas atividades e o seu desempenho  

1 2 3 4 5 9 

D. A liberdade de grupos independente ou das 
organizações não governamentais para falar, 
organizar reuniões e defender seus pontos de 
vista livremente, incluindo criticar o governo se 
assim entenderem 

1 2 3 4 5 9 

E. A liberdade dos partidos e dos candidatos da 
oposição para falar ou organizar manifestações, 
opinar, ou criticar o governo  

1 2 3 4 5 9 

 

 

 

Vamo-nos virar agora para o papel que você desempenha na sua comunidade. 

20. Vou agora ler uma lista de grupos onde as pessoas podem participar ou simplesmente assistir. Em cada caso, 
diga-me se você é um dirigente oficial, um membro ativo, um membro inativo, ou se não é membro. 

  
Dirigente 

Oficial  
Membro Ativo 

Membro 
Inativo 

Não é 
Membro 

Não Sabe 
[Não Leia] 

A. Grupo religioso (exemplo: igreja, mesquita) 3 2 1 0 9         

B. 
Alguma outra associação voluntária ou grupo 
comunitário 

3 2 1 0 9         
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21. Eis a seguir uma lista de atos que as pessoas por vezes praticam na sua qualidade de cidadãos. Em cada um dos 
casos, diga-me, por favor, se você pessoalmente realizou algum destes atos durante o ano passado. [Para as respostas 
Sim, leia as opções 2-4]. Se não o fez, gostaria de o fazer se tivesse oportunidade [Para as respostas Não, leia as opções 0 
e 1] 

 

Sim Não Não 
Sabe 
[Não 
Leia] 

Muitas 
vezes 

Várias 
vezes 

Uma ou 
duas 
vezes 

Gostaria se 
tivesse a 

oportunidade 
Nunca o faria 

A.  Participou num encontro da comunidade 4 3 2 1 0 9 

B.  Reuniu-se com outros para tratar de algum 
assunto 

4 3 2 1 0 9 
 

 

22. Entendendo que algumas pessoas não puderam votar nas eleições gerais mais recente em 2011, qual das 
seguintes declarações é verdadeira para o seu caso? [Leia as opções] 

Você era demasiado jovem para votar 8 

Você não estava recenseado para votar 0 

Você votou nas eleições 1 

Você decidiu não votar 2 

Você não conseguiu encontrar o local de votação  3 

Você foi impedido de votar 4 

Você não teve tempo para votar 5 

Você não votou porque você não conseguiu encontrar o seu nome no caderno de eleitores 6 

Não votou por qualquer outra razão 7 

Não Sabe / Não me lembro [Não Leia] 9 
 

 

23. No geral, como você classificaria a transparência, a franqueza e a imparcialidade das últimas eleições, realizadas 
em 2011. Foi: [Leia as opções] 

Completamente livres e justas 4 

Livres e justas, mas com pequenos problemas 3 

Livres e justas, com grandes problemas 2 

Nem livres nem justas 1 

Não entendeu a pergunta [Não leia] 8 

Não sabe [Não leia] 9 
 

 

24. Pensando na última eleição nacional em 2016, você: 

  
 

Não Sim 
Não sabe 

[NS] 

A. Participou num comício? 0 1 9 

B Participou de uma reunião com o candidato ou membros da campanha? 0 1 9 

C. 
Tentou convencer outras pessoas a votar em um determinado candidato 
presidencial ou legislativo ou partido político? 

0 1 9 

D. Trabalhou para um candidato ou partido? 0 1 9 
 

 

25. Durante o ano transato, quantas vezes fez contacto com qualquer uma das seguintes pessoas sobre qualquer 
problema importante ou para lhes dar a sua opinião? [Leia as opções] 

  Nunca Só uma vez 
Umas poucas 

vezes 
Muitas vezes 

Não sabe/NR 
[Não Leia] 

A. Um vereador Municipal 0 1 2 3 9 

B. Um deputado da Assembleia Nacional  0 1 2 3 9 

C. Um dirigente de um ministério do governo 0 1 2 3 9 

D Um dirigente de um Partido Político 0 1 2 3 9 

E. NOT ASKED IN CABO VERDE      

F Líderes Religiosos 0 1 2 3 9 
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26. Aqui está uma lista de ações que em alguns casos as pessoas, como cidadão, tomam quando estão insatisfeitos 
com o desempenho do governo. Para cada um destes, por favor diga se você, pessoalmente, já fez algumas destas 
coisas durante o ano transato. [Se sim, leia as opções 2-4]. Se não, você as faria se tivesse tido a oportunidade? [Para 
Não, leia as opções 0 e 1] 

 

SIM NÃO 

Não sabe 
[NS] Regularme

nte 
Muitas 
vezes 

Uma ou 
duas 
vezes 

Faria se 
tivesse 

oportunidade 
Nunca faria 

A. Juntar-se aos outros da sua comunidade para 
pedir ações do governo 

4 3 2 1 0 9 

B. Contactar os órgãos de comunicação, como por 
exemplo, chamar para um programa da rádio ou 
escrever uma carta a um jornal 

4 3 2 1 0 9 

C. Contactar um responsável do governo para 
pedir ajuda ou para fazer uma reclamação 

4 3 2 1 0 9 

D. Recusar-se a pagar impostos ou taxas para o 
governo 

4 3 2 1 0 9 

E. Participar numa demonstração ou marcha de 
protesto 

4 3 2 1 0 9 
 

 

27. Há várias maneiras de governar um país. Você desaprovaria ou aprovaria as seguintes alternativas? [Inquiridor: 
sonde a convicção da opinião] 

  Desaprovo 
fortemente 

Desaprovo 
Nem aprovo 

Nem desaprovo 
Aprovo 

Aprovo 
fortemente 

Não sabe 
[Não leia] 

A. Apenas um partido político é autorizado a 
concorrer em eleições e a governar. 

1 2 3 4 5 9 

B. O exército governa o país. 1 2 3 4 5 9 

C. As Eleições e a Assembleia Nacional são 
extintas para que o Primeiro Ministro 
decida tudo. 

1 2 3 4 5 9 
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28. Qual destas três declarações está mais próxima da sua opinião pessoal? [Leia as declarações. Só podem escolher 
uma opção. Leia a pergunta na língua da entrevista, mas leia sempre “democracia” em português. Traduza “democracia” para 
uma língua local só se o/a respondente não entender o termo em português.]   

DECLARAÇÃO 1: A Democracia é preferível a qualquer outra forma de governo. 3 

DECLARAÇÃO 2: Em algumas circunstâncias, um governo não democrático pode ser preferível. 2 

DECLARAÇÃO 3: Para uma pessoa como eu, não importa o tipo de governo que se tem. 1 

Não sabe [Não leia] 9 
 

 

Qual das seguintes declarações está mais próxima da sua opinião? Escolha a Declaração 1 ou a Declaração 2.  
 [Ao entrevistador: Sonde qual a convicção da opinião: Concorda ou concorda fortemente?] 

29. 

Declaração 1: É mais importante ter um governo que 
possa fazer as coisas, mesmo se não temos qualquer 
influência sobre o que ele faz. 

Declaração 2: É mais importante que os cidadãos sejam 
capazes de responsabilizar o governo, mesmo se isso 
significa que ele toma decisões de forma mais lenta. 

Concordo fortemente com a 
Declaração 1 

Concordo com a Declaração 1 
2 

Concordo com a Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com a 
Declaração 2 

4 

Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 

Não sabe [Não Leia] 9 
 

 

30. 

Declaração 1: Devíamos escolher os nossos dirigentes 
neste país por meio de eleições regulares, abertas e 
honestas. 

Declaração 2: Porque as eleições às vezes produzem 
maus resultados, devíamos adotar outros meios para 
escolher os dirigentes deste país. 

Concordo Fortemente com a 
Declaração 1 

1 

Concordo com a Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2 

4 

Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 

Não sabe [Não Leia] 9 
 

 

31. 

Declaração 1: Os partidos políticos criam divisão e 
confusão; é portanto desnecessário ter muitos partidos 
políticos em Cabo Verde. 

Declaração 2: Muitos partidos políticos são necessários 
para garantir que os Cabo-verdianos tenham reais 
oportunidades de escolha de quem os governa. 

Concordo Fortemente com a 
Declaração 1 

1 

Concordo com a Declaração 1 
2 

Concordo com a Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com a 
Declaração 2  

4 

Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 

Não Sabe [Não Leia] 9 
 

 

32. 

Declaração 1: A Assembleia Nacional deveria garantir que 
o Primeiro Ministro se explicasse a ela regularmente 
sobre a forma como o seu Governo gasta o dinheiro dos 
contribuintes. 

Declaração 2: O Primeiro Ministro deveria dedicar toda a 
sua atenção no desenvolvimento do país em vez de 
perder tempo a justificar as suas ações. 

Concordo Fortemente com a 
Declaração 1 

1 

Concordo com a Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2 

4 

Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 

Não sabe [Não Leia] 9 
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33. 

Declaração 1: Porque o Presidente foi eleito para liderar o 
país, não devia ser obrigado por leis ou decisões do 
tribunal que ele considera erradas. 

Declaração 2: O Presidente deve sempre obedecer as leis e 
aos tribunais, mesmo que ele pense que estão errados. 

Concordo Fortemente com 
Declaração 1  

1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2  

4  

Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 

Não Sabe [Não Leia] 9 
 

 

34. 

Declaração 1: A Constituição deveria limitar o Presidente a 
ser eleito no máximo duas vezes  

Declaração 2: Não deveria haver nenhum limite na 
Constituição sobre o número de vezes que o Presidente 
poderia ser eleito  

Concordo Fortemente com 
Declaração 1  

1 

Concordo com Declaração 1 
2 

Concordo com Declaração 2 
3 

Concordo Fortemente com 
Declaração 2  

4  

Não concordo nem com uma nem com outra [Não Leia] 5 

Não Sabe [Não Leia] 9 
 

 

Vamos agora falar sobre o sistema político deste país 

35. Na sua opinião, que grau de democracia existe hoje em Cabo Verde? [Leia as opções. Aceite apenas uma opção. Leia 
a pergunta na língua da entrevista, mas leia sempre “democracia” em português. Traduza democracia para a língua local 
apenas se o respondente não compreender o termo “democracia” em português] 

Uma democracia completa 4 

Uma democracia, com pequenos problemas 3 

Uma democracia, com grandes problemas  2 

Não é uma democracia 1 

Não compreendo a pergunta /não compreendo o que é ‘democracia’ [Não Leia] 8 

Não Sabe [Não Leia]  9 
 

 

36. Na generalidade, em que grau se sente satisfeito/a com a maneira como está a funcionar a democracia em Cabo 
Verde? Você está: [Leias as opções. Aceite apenas uma opção. Leia a pergunta na língua da entrevista, mas leia sempre 
“democracia” em português. Traduza democracia para a língua local apenas se o respondente não compreender o termo 
“democracia” em português] 

Muito satisfeito 4 

Bastante satisfeito 3 

Pouco satisfeito 2 

Nada satisfeito 1 

Cabo Verde não é uma democracia [Não Leia] 0 

Não Sabe [Não Leia]  9 
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37. Qual das seguintes declarações está mais perto do seu ponto de vista? Escolha a declaração  1 ou declaração 2.     
 [Inquiridor: Sonde qual a convicção da opinião: Você concorda ou concorda fortemente?] 

Declaração 1: É importante obedecer o governo no poder 
independentemente de em quem votou.   

Declaração 2:  Não é necessário obedecer as leis do 
governo em quem não votaste.  

Concordo fortemente com a 
Declaração 1 

1 

Concordo com a  
Declaração  1 

 
2 

Concordo com a  
Declaração 2 

 
3 

Concordo fortemente com a 
Declaração 2  

4 

Não concordo com nenhuma [Não leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 

 

38.  Para cada uma das seguintes declarações, favor diz-me se descorda ou concorda? For each of the following 
statements, please tell me whether you disagree or agree?  [Entrevistador: Sonde qual a convicção da opinião]  

 Discorda 
fortemente 

Discorda 
Não concorda 
nem discorda 

[Não leia] 
Concorda 

Concorda 
fortemente 

Não sabe 
[Não leia] 

A. Os tribunais têm o direito de Tomar decisões 
que as pessoas sempre têm que cumprir  

1 2 3 4 5 9         

B. A polícia sempre tem o direito de fazer as 
pessoas obedecerem a lei  

1 2 3 4 5 9         

C.  As autoridades fiscais sempre têm o direito 
de fazer as pessoas pagar os  impostos  

1 2 3 4 5 9         

D Quando os empregos são escassos, os 
homens deveriam ter mais direito a um 
emprego do que as mulheres 

1 2 3 4 5 9         

E As mulheres devem ter os mesmos direitos 
que os homens para possuir e herdar a 
terra? 

1 2 3 4 5 9         

F Em geral, é melhor para uma família se uma 
mulher tem a responsabilidade principal de 
cuidar da casa e das crianças em vez de um 
homem 

1 2 3 4 5 9         

G As informações detidas pelas autoridades 
públicas são apenas para uso dos 
funcionários do governo; não devem ser 
compartilhados com o público. 

1 2 3 4 5 9 

 

 

 

39. Na sua opinião, quantas vezes, neste País: [Leia as opções] 

  
Sempre 

Frequentem
ente 

Raramente Nunca 
Não Sabe 
[NS/NR] 

A. A rivalidade entre partidos políticos leva a conflitos 
violentos? 

3 2 1 0 9 

B. O Presidente ignora os tribunais e as leis do país? 3 2 1 0 9 

C. O Presidente ignora  a Assembleia Nacional e só 
faça aquilo que quer? 

3 2 1 0 9 

 

 

40. Durante as campanhas eleitorais neste país, com que frequência você pessoalmente sente medo de ser vítima de 
intimidação ou de violência política? [Leia as opções] 

Nada 3 

Um pouco 2 

Às vezes 1 

Muitas vezes 0 

Não Sabe [Não leia] 9 
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41. Na sua opinião, durante as eleições neste país com que frequência os candidatos da oposição estão impedidos de 
concorrer aos cargos [Leia as opções] 

Nunca 0 

Algumas vezes 1 

Frequentemente 2 

Sempre  3 

Não sabe [Não leia] 9 
 

 

42. Na sua opinião, neste país, com que frequência: [Leia as opções] 

  
Sempre 

Frequentem
ente 

Raramente Nunca 
Não Sabe 

[NS] 

A. As pessoas têm de ter cuidado com o que dizem sobre a 
política? 

3 2 1 0 9 

B. As pessoas têm de ter cuidado com as organizações 
politicas que aderem  

3 2 1 0 9 

C. As pessoas têm de ter cuidado em quem votam nas 
eleições? 

3 2 1 0 9 

D. As pessoas são tratadas de forma diferente perante a 
lei?  

3 2 1 0 9 

E.    Os funcionários do governo que cometem crimes ficam 
impunes? 

3 2 1 0 9 

F. As pessoas comuns que  violam as leis ficam impunes? 3 2 1 0 0 
 

 

 

43. Até que ponto você confia em cada um dos seguintes, ou não ouviu falar o suficiente deles para dar a sua 
opinião? [Leia as opções] 

  Nada 
Só um 
pouco 

Razoavelme
nte 

Muito 
Não Sabe/ 

Não ouviu o 
suficiente [Não Leia] 

A. O Presidente da República 0 1 2 3 9 

A1-CVE O Primeiro-Ministro 0 1 2 3 9 

B. A Assembleia Nacional 0 1 2 3 9 

C. A Comissão Nacional de Eleições 0 1 2 3 9 

D. 
O Executivo Camarário (Presidente e 
vereadores) 

0 1 2 3 9 

E. O Partido no Poder (MPD) 0 1 2 3 9 

F. 
Os Partidos políticos da Oposição 
(PAICV, PTS, PRD, UCID, PSD, PCD) 

0 1 2 3 9 

G. A Polícia 0 1 2 3 9 

H. As forças Armadas (exército) 0 1 2 3 9 

I. Os Tribunais Judiciais 0 1 2 3 9 

J. NOT ASKED IN CABO VERDE      

K. Líderes religiosos 0 1 2 3 9 
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44. Quantas das seguintes pessoas você acha que estão envolvidas em corrupção, ou não ouviu falar o suficiente 
sobre o assunto para se poder pronunciar? [Leia as opções] 

  Nenhum 
Alguns 
deles 

A maioria 
deles 

Todos eles 
Não sabe/ Nunca 

ouviu falar[Não leia] 

A. 
O Presidente e Funcionários do seu 
Gabinete 

0 1 2 3 9 

A1-CVE 
O Primeiro-Ministro e Funcionários do seu 
Gabinete 

0 1 2 3 9 

B. Membros da Assembleia Nacional  0 1 2 3 9 

C. Funcionários públicos 0 1 2 3 9 

D. 
O Executivo Camarário (Presidente e 
vereadores) 

0 1 2 3 9 

E. Policia 0 1 2 3 9 

F. Juízes e Magistrados 0 1 2 3 9 

G. NOT ASKED IN CABO VERDE      

H. Líderes Religiosos 0 1 2 3 9 

I. Empresários 0 1 2 3 9 

J. Organizações não governamentais 0 1 2 3 9 
 

 

45. Na sua opinião, durante o ano passado, o nível de corrupção neste país aumentou, diminuiu ou permaneceu no 
mesmo nível? [Inquiridor: Sonde a convicção da opinião.] 

Aumentou muito 1 

Aumentou um pouco 2 

Permaneceu o mesmo 3 

Diminuiu um pouco 4 

Diminuiu muito 5 

Não Sabe [Não Leia] 9 
 

 

 

46.  Por favor, diga-me se concorda ou discorda com a seguinte afirmação:  pessoas comuns podem fazer a 
diferença na luta contra a corrupção?  [Inquiridor: Sonde a convicção da opinião.] 

Discorda fortemente 1 

Discorda 2 

Não concorda nem discorda [Não leia] 3 

Concorda 4 

Discorda fortemente 5 

Não Sabe [Não leia] 9 
 

 

47.  Neste país, as pessoas comuns podem relatar incidentes de corrupção sem medo, ou correm o risco de 
retaliação ou outras consequências negativas caso falem?  

Podem relatar sem medo 0 

Risco de retaliação ou outras consequências negativas  1 

Não sabe  [Não leia] 9 
 

 

48. . Neste país, com que probabilidade você acha que uma pessoa comum poderia pagar um suborno ou usar 
conexões pessoais para se safar de :  [Leia as opções] 

  Nenhuma  
Muito pouco  

provável  
Pouco 

provável  
Muito 

provável  

Não sabe / 
Nunca ouviu 

falar  
[Não leia] 

A. 
Evitar de  pagar impostos que devem ao 
governo 

0 1 2 3 9 

B. Evitar de ir aos tribunais 0 1 2 3 9 

C. Registar terrenos que não lhes pertence  0 1 2 3 9 

E neste país, com que probabilidade você acha que uma pessoa rica pode pagar um suborno ou usar conexões 
pessoais para se safar de: 

D. Evitar de pagar impostos que deve ao governo  0 1 2 3 9 

E. Evitar de ir aos tribunais 0 1 2 3 9 

F. Registar terrenos que não lhe pertence  0 1 2 3 9 
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49. Agora gostaria de falar com você sobre a experiência de algumas pessoas no acesso a determinados serviços 
essenciais prestados pelo governo:   

 Não Sim Não sabe [Não leia] 

A.   Nos últimos 12 meses você teve algum 
contacto com uma escola pública? 

0 1 9 

  
Nenhum 
contacto  
[Não leia] 

Muito fácil Fácil Difícil  Muito difícil  
Não sabe  
[Não leia] 

B. Quão fácil ou difícil foi conseguir os serviços 
que precisava dos professores ou dos 
funcionários da escola? [Inquiridor: Se  ‘Não’ 
no  A, circule 7 para ambas as partes B e C e  
continue para o  D. Se sim, continue com as 
partes B e C]: [Leia as opções] 

7 1 2 3 4 9 

 

  
Nenhum 
contacto 
[Não leia] 

Nunca 
Uma ou 

duas 
vezes 

Poucas 
vezes  

Frequent
emente  

Não sabe 
[Não leia] 

C. E com que frequência, se alguma vez, você teve de 
pagar um suborno, doar um presente, ou fazer um favor 
ao professor ou aos funcionários da escola para 
conseguir os serviços que precisava da escola? 

7 0 1 2 3 9         

 

 Não Sim Não sabe [Não 
leia] 

D.  Nos últimos 12 meses teve algum contacto com uma clínica pública ou 
hospital público?   

0 1 9 

 

  
Nenhum 
contacto 
[Não leia] 

Muito 
fácil 

Fácil Difícil Muito difícil  
Não sabe 
[Não leia] 

E. 
 

Quão fácil ou difícil foi conseguir os serviços 
médicos que precisava? [Inquiridor: Se “Não” no  
D, circule 7 para as partes  E, F e G e continue para 
o  H. Se sim,  continue com as partes  E, F e G]: 
[Leia as opções] 

7 1 2 3 4 9 

 

 
 

Nenhum 
contacto  
[Não leia] 

Prontam
ente  

Após 
pouco 
tempo  

Após longo 
tempo  

Nunca 
Não sabe 
[Não leia] 

F. Quanto tempo demorou para conseguir o 
tratamento medico que precisava? Foi logo na 
chegada, após pouco tempo, após longo tempo, 
ou nunca.  

7 3 2 1 0 9 

 

  
Nenhum 
contacto 
[Não leia] 

Nunca 
Um ou 
duas 
vezes 

Poucas 
vezes 

Freque
ntemen

te  

Não sabe 
[Não leia] 

G. E com que frequência, se alguma vez, teve de pagar 
suborno, dar um presente, ou fazer um favor  aos 
funcionários da saúde, da clinica ou do Hospital para 
conseguir o tratamento que precisava? 

7 0 1 2 3 9         

 

 Não Sim Não sabe [Não 
leia] 

H.  Nos últimos 12 meses tentou obter algum documento de identidade, como o 
certidão de nascimento, carta de condução, passaporte ou cartão do eleitor, ou 
uma licença do governo?   

0 1 9 

 

  
Nenhum 
contacto 
[Não leia] 

Muito 
fácil 

Fácil  Difícil t 
Muito 
difícil 

Não sabe 
[Não leia] 

I Quão fácil ou difícil foi conseguir o documento 
que precisava? [[Inquiridor: Se “Não” no  H, circule 7 
para as partes  I, J e K e continue L.  Se sim,  
continue com as partes  I, J e K] : [Leia as opções] 

7 1 2 3 4 9 
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Nenhum 
contacto 
[Não leia] 

Muito 
fácil 

Fácil  Difícil t 
Muito 
difícil 

Não sabe 
[Não leia] 

J. Quanto tempo demorou para você conseguir os 
documentos que precisava? Foi logo, após pouco 
tempo, após longo tempo ou nunca? 

7 3 2 1 0 9 

 

  
Nenhum 
contacto 
[Não leia] 

Nunca 
Uma ou 

duas vezes 
Poucas 
vezes  

Frequent
emente  

Não sabe 
[Não leia] 

K. E com que frequência, se alguma vez, você teve 
que pagar suborno, dar um presente ou fazer um 
favor aos funcionários do governo para conseguir 
os documentos que precisava? 

7 0 1 2 3 9         

 

 Não sim Não sabe[Não 
leia] 

L. Nos últimos 12 meses tentou obter água, saneamento ou 
serviços de eletricidade do governo?   

0 1 9 

 

  
Nenhum 
contato 

[Não leia] 
Nunca 

Uma ou 
duas vezes 

Poucas 
vezes  

Frequente
mente  

Não sabe 
[Não leia] 

N. E com que frequência, se alguma vez, teve de pagar 
subornos, dar um presente, ou fazer um favor aos 
funcionários do governo para conseguir os serviços 
que precisava?   

7 0 1 2 3 9         

 

  
Nenhum 
contato 

[Não leia] 

Muito 
fácil 

Fácil  Difícil Muito difícil 
Não sabe 
[Não leia 

M. Quão fácil ou difícil foi conseguir os serviços que 
precisava? [Inquiridor: Se “Não” no L, circule 7 para as 
partes  M e N e continue para o  O.  Se sim, continue 
com as partes M e N]: [Leia as opções] 

7 1 2 3 4 9         

 

 Não Sim Não sabe 
[Não leia] 

O. Nos últimos 12 meses solicitou a 
assistência da polícia? 

0 1 9 

 

  
Nenhum 
contato 

[Não leia] 
Muito fácil Fácil Difícil  Muito difícil 

Não sabe 
[Não leia] 

P. Quão fácil ou difícil foi conseguir a 
assistência que precisava [Inquiridor: Se 
‘Não’ no O, circule 7 para as  partes P, Q e 
R e continue para  S. Se sim, continue com 
as partes P, Q e R]: [Leia as opções] 

7 1 2 3 4 9 

 

 
 

Nenhum 
contato 

[Não leia 

Prontament
e  

Após pouco 
tempo 

Após longo 
tempo 

Nunca 
Não sabe 
[Não leia] 

Q. Quanto tempo demorou para conseguir a 
assistência que precisava? 

7 3 2 1 0 9 
 

  
Nenhum 
contato 

[Não leia] 
Nunca 

Uma ou 
duas vezes 

Poucas 
vezes 

Frequentem
ente 

Não sabe 
[Não leia] 

R. E com que frequência, se alguma vez, 
teve de pagar subornos, dar um presente, 
ou fazer um favor aos policias para 
conseguir a assistência  que precisava?  
.  

7 0 1 2 3 9         
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Nenhum 
contato 

[Não leia] 
Nunca 

Uma ou 
duas vezes 

Poucas 
vezes  

Frequentem
ente  

Não sabe 
[Não leia] 

S. Nos últimos 12 meses com que 
frequência cruzou com a polícia noutras 
situações, como  em pontos de inspeção, 
durante inspeção de identidades ou 
operações de trânsito, ou durante uma 
investigação?  

 0 1 2 3 9         

 

T. Com que frequência, se alguma vez, teve 
de pagar subornos, dar um presente ou 
fazer um favor a policia para evitar 
problemas durante um destes  encontros 
[Se a resposta no  S for 0=nunca, selecione  
7=Nenhum contato e continue para o Q50 

7 0 1 2 3 9         

 

 

50.  Em geral, ao lidar com os funcionários públicos, em que medida sente que é tratado com respeito? [Leia as 
opções] 

Nenhum  0 

Muito pouco 1 

Pouco 2 

Muito 3 

Não sabe [Não leia] 9 
 

 

51.  Em geral, ao lidar com os funcionários públicos você acha que te tratam melhor, igual ou pior que outras 
pessoas? [Leia as opções]  

Muito pior 0 

Pior 1 

Igual 2 

Melhor 3 

Muito melhor  4 

Não sabe [Não leia] 9 
 

52.  Quando um comerciante vende um quilograma de arroz, milho ou feijão, em que medida você fica seguro que a 
medida é correta? [Leia as opções] 

Nunca 0 

As vezes 1 

Sempre 2 

Não sabe [Não leia] 9 
 

 

53. Em que medida, acha que alguém tomaria uma decisão se você for a uma instituição do governo ou qualquer 
outra instituição pública reclamar dos seguintes problemas, ou não ouviu o suficiente para dizer?[Leia as opções] 

  Nenhuma  
Muito 
pouco  

provável  

Pouco 
provável  

Muito 
provável  

Não sabe / 
Nunca ouviu 

falar  
[Não leia] 

A. 
Se você for a uma escola local para reclamar de um 
comportamento incorreto de um professor como por 
exemplo o absentismo ou maus tratos aos alunos. 

0 1 2 3 9 

B. 

Se você for a Câmara Municipal para denunciar  
comportamentos corruptos como uso indevido de fundos 
ou pedido de suborno da parte dos funcionários públicos, 
da policia, da escola ou dos funcionários das clinicas [nota: 
nos países que dispõe de serviços locais da autoridade 
anticorrupção estes podem ser referidos diretamente, mas para 
os outros seria o “Conselho  Local”  ou qualquer outra instituição 
local mais genérica  

0 1 2 3 9 

C. Se você for a polícia local para denunciar um crime  0 1 2 3 9 
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54. Com que frequência você acha que as seguintes entidades fazem o melhor para ouvir aquilo que o povo tem para 
lhes dizer? [Leia as opções] 

  Nunca Só às vezes 
Frequentemen

te  
Sempre 

Não Sabe 
[Não leia] 

A. Membros da Assembleia Nacional  0 1 2 3 9 

B. Vereadores eleitos 0 1 2 3 9 
 

 

Sem mais resposta   9996 9996 

Não Sabe 9999   
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55. Na sua opinião, quais são os problemas mais importantes que este país enfrenta e que o governo devia resolver? 
[Não leia opções. Codifique segundo as respostas. Aceite até três respostas. Se o/a respondente oferecer mais do que três 
opções, pergunte “De entre estas quais são as três mais importantes?”; se o/a respondente oferecer uma ou duas respostas, 
pergunte “Mais alguma coisa?”] 

 1ª Resposta 2ª Resposta 3ª Resposta 

Economia    

Administração da economia 1 1 1 

Ordenados, rendas, salários 2 2 2 

Desemprego 3 3 3 

Pobreza/destituição 4 4 4 

Contribuições e Impostos 5 5 5 

Empréstimos / crédito 6 6 6 

Alimentos / Agricultura    

Lavoura/agricultura 7 7 7 

Marketing agrícola 32 32 32 

Falta de Alimentos /fome 8 8 8 

Seca 9 9 9 

Terras 10 10 10 

Infraestrutura    

Transportes 11 11 11 

Comunicações 12 12 12 

Infraestrutura / estradas 13 13 13 

Serviços do Estado    

Educação 14 14 14 

Habitação 15 15 15 

Eletricidade 16 16 16 

Abastecimento de água 17 17 17 

Órfãos/crianças de rua/crianças desabrigadas 18 18 18 

Serviços (outros) 19 19 19 

Saúde    

Saúde 20 20 20 

SIDA 21 21 21 

Enfermidades / Doenças 22 22 22 

Governo    

Crime e Segurança 23 23 23 

Corrupção 24 24 24 

Violência Politica 25 25 25 

Instabilidade Politica/divisões políticas/ tensões étnicas 26 26 26 

Discriminação/ desigualdade 27 27 27 

Assuntos relativos ao Género /direitos das Mulheres 28 28 28 

Democracia/direitos políticos 29 29 29 

Guerra (internacional) 30 30 30 

Guerra Civil  31 31 31 

Outros problemas       

Nada / nenhuns problemas 0     

Outros (1ª resposta) 
Especifique_____________________________________________ 

Registe 
código 

       

Outros (2ª resposta) 
Especifique_____________________________________________ 

Registe 
código 

        

Outros (3ª resposta) 
Especifique_____________________________________________ 

Registe 
código 

       

Nenhuma resposta adicional   9996 9996 

Não Sabe 9999   
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Vamos agora falar da performance do governo atual deste país. 

56. Até que ponto acha que o atual governo está a gerir bem ou mal os seguintes sectores, ou não ouviu falar o 
suficiente sobre esses assuntos para se poder pronunciar? [Ao entrevistador: Sonde a convicção da opinião] 

 

Muito mal Mal Bem Muito bem 

Não Sabe/ Não 
tenho ouvido o 
suficiente [Não 

Leia] 

A.  Gerir  a economia  1 2 3 4 9 

B. Melhorar as condições de vida dos pobres 1 2 3 4 9 

C. Criar empregos 1 2 3 4 9 

D. Manter  os preços estáveis  1 2 3 4 9 

E. Reduzir a diferença entre ricos e pobres 1 2 3 4 9 

F. Reduzir o crime 1 2 3 4 9 

G. Melhorar os serviços básicos de Saúde 1 2 3 4 9 

H. Resolver as necessidades de Educação 1 2 3 4 9 

I. Disponibilizar água e serviços de saneamento 1 2 3 4 9 

J. Providenciar para que toda a gente tenha 
alimentação suficiente 

1 2 3 4 9 

K. Lutar contra a corrupção no governo 1 2 3 4 9 

L. Manutenção das estradas e pontes 1 2 3 4 9 

M. Fornecer um serviço de eletricidade de qualidade 1 2 3 4 9 

N. Prevenir violência política durante as campanhas 
eleitorais.  

1 2 3 4 9 

O. Prevenir ou resolver conflitos violentes entre as 
comunidades  

1 2 3 4 9 

P. NOT ASKED IN CABO VERDE      

Q. Promover oportunidades e igualdade para as 
mulheres  

1 2 3 4 9 

R. Abordar as necessidades dos jovens 1 2 3 4 9 

S.. Proteger os direitos e promover oportunidades 
para as pessoas com deficiência   

1 2 3 4 9 
 

 

57. Favor diga-me se as seguintes coisas estão pior ou melhor agora do que há alguns anos atrás, ou se,  estão na 
mesma?  [Sonde a convicção da opinião.] 

  

Muito pior Pior Igual Melhor  
Muito 

melhor  

Não 
sabe 
[Não 
leia] 

A. Sua capacidade de obter cuidados médicos 
quando precisar disso. 

1 2 3 4 5 9 

B. Sua segurança pessoal contra o crime e a 
violência  

1 2 3 4 5 9 

C. A eficácia do governo na resposta às 
necessidades educacionais 

1 2 3 4 5 9 

D. A capacidade das pessoas comuns para 
conseguirem a assistência da polícia quando 
necessitarem  

1 2 3 4 5 9 

E. A capacidade das pessoas comuns para 
conseguirem a assistência do governo na 
resolução dos problemas das suas comunidades  

1 2 3 4 5 9 

F.  A disponibilidade dos deputados para auscultarem 
o que as pessoas comuns têm a dizer  

1 2 3 4 5 9 

G Igualdade de oportunidades e de tratamento para 
as mulheres  

1 2 3 4 5 9 
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58. Aprova ou desaprova a maneira como as seguintes entidades têm desempenhado as suas funções durante os 
últimos doze meses, ou não ouviu falar o suficiente sobre o assunto para dar a sua opinião? [Ao entrevistador: Sonde 
qual a convicção da opinião] 

  Desaprov
o 

fortement
e 

Desaprovo  Aprovo 
Aprovo 

fortemente 

Não Sabe/ Não 
tenho ouvido o 
suficiente [Não 

Leia] 

A. Presidente Jorge Carlos Fonseca 1 2 3 4 9 
A1- CVE. O Primeiro-Ministro – José Maria Neves 1 2 3 4 9 

B. O seu deputado na Assembleia Nacional 1 2 3 4 9 

B1-CVE. O Presidente da Câmara Municipal  1 2 3 4 9 

C. Os vereadores 1 2 3 4 9 

D.  NOT ASKED IN CABO VERDE      

E Seu Presidente de Câmara eleito 1 2 3 4 9 9 
 

 

59. Quem deveria ser responsável por: [Leia as opções] 

 

O Presidente 
/O Executivo 

A 
Assembleia 
Nacional/ As 
Assembleias 
municipais 

Os seus 
partidos 
políticos 

Os eleitores 
 

Ninguém 
[Não leia] 

Não sabe 
[Não leia] 

A. Garantir que, uma vez eleitos, os 
deputados na Assembleia Nacional 
fazem o seu trabalho? 

0 1 2 3 4 9 

B. Garantir que, uma vez eleitos, os 
vereadores eleitos fazem o seu 
trabalho? 

0 1 2 3 4 9 

C. Garantir que, uma vez eleito,  o 
Presidente da República faz o seu 
trabalho? 

0 1 2 3 4 9 

C1-CVE. Garantir que uma vez apontado,  o 
Primeiro Ministro  faz o seu 
trabalho? 

0 1 2 3 4 9 

 

 

 

 

60.  Em qualquer sociedade, as pessoas as vezes desentendem-se com as outras. Estes desentendimentos 
ocasionalmente escalam para a violência física. Favor diga-me, se nos últimos dois anos, você alguma vez teve medo 
dos seguintes tipos de violência? [Se sim] Você experimentou pessoalmente esse tipo de violência nos últimos dois 
anos?  

 NÂO SIM  

  Nunca  
Medo, mas não 
experimentou  

Medo e 
experimento

u  

Não sabe 
[Não leia] 

A. Violência entre pessoas da sua vizinhança ou comunidade  0 1 2 9 

B. Violência numa manifestação política ou evento de 
campanha 

0 1 2 9 

C. Violência ocorrida durante um protesto público ou marcha 0 1 2 9 

D. NOT ASKED IN CABO VERDE     

 
61.  Na sua opinião, até que ponto as forças armadas do nosso país: [Leia as opções] 

 

Nunca Raramente  
Algumas 

vezes 
Frequent
emente  

Sempre 

Não sabe / Não 
ouviu o 

suficiente  [Não 
leia] 

A. Manter o nosso país seguro de ameaças de 
segurança externas e internas  

1 
2 3 4 5 9 

B. Obter treinamento e equipamentos 
necessários para ser eficaz? 

1 2 3 4 5 9 

C. Operar de uma maneira profissional e 
respeitar os direitos de todos os  cidadãos 

1 2 3 4 5 9 
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Vamos conversar por um momento sobre o tipo de sociedade que você gostaria de ter neste país. Algumas 
pessoas dizem que, para disfrutar da segurança contra violência na nossa sociedade, devemos limitar a 
liberdade que os cidadãos podem desfrutar. Outros dizem que a liberdade política é muito importante para ser 
sacrificada pelo que deve ser sempre mantida, mesmo que ameace a segurança do país 
 
Qual das seguintes afirmações está mais próxima do seu ponto de vista? Escolha Afirmação 1 ou Afirmação  2.     
 [Inquiridor: Sonde a convicção da opinião: Você concorda ou concorda fortemente?] 
 

62. 

Formação 1: Mesmo que sejam confrontados com 
ameaças à segurança pública, as pessoas devem ser 
livres para se movimentar dentro do seu país a qualquer  
hora do dia ou da noite 
  

Afirmação 2:  Quando confrontados com ameaças à 
segurança pública, o governo deve poder impor ordem de 
recolher e criar barreiras especiais para evitar que as 
pessoas se movam. 

Concorda fortemente com 
Afirmação 1 

1 

Concorda com  Afirmação 1 
 
2 

Concorda com  Afirmação  2 
 
3 

Concorda fortemente com 
Afirmação  2  

4 

Concorda com nenhuma  [Não leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 
 

 

63. 

Afirmação 1:  O governo deve poder monitorar as 
comunicações privadas, por exemplo, os telefones 
celulares, para garantir que as pessoas não estão 
conspirando para a violência.  

Afirmação 2:  As pessoas devem ter o direito de se 
comunicar em privado sem que uma agência governamental 
leia ou ouça o que eles estão dizendo. 

Concorda fortemente com 
Afirmação  1 

1 

Concorda com Afirmação  1 
 
2 

Concorda com Afirmação  2 
 
3 

Concorda fortemente com 
Afirmação  2 

2  
4 

Concorda com nenhuma  [Não leia] 5 

Não sabe [Não leia ] 9 
 

64. 

Afirmação 1:  A liberdade de religião e culto são 
absolutas, o que significa que o governo nunca deve 
limitar o que é dito num lugar de culto. 
 

Afirmação 2:  O governo deve ter o poder de regular o que é 
dito nos locais de culto, especialmente se os  pregadores ou 
congregantes ameaçam a segurança pública  

Concorda fortemente com a 
Afirmação 1 

1 

Concorda com Afirmação 1 
 
2 

Concorda com Afirmação  2 
 
3 

Concorda fortemente com 
Afirmação 2  

4 

Concordo com nenhuma  [Não leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 
 

65. Qual das seguintes afirmações está mais próxima do seu ponto de vista? Escolha Afirmação 1 ou Afirmação  2.     
 [Inquiridor: Sonde a convicção da opinião: Você concorda ou concorda fortemente?] 
Afirmação 1:  Nosso país deve ser governado 
principalmente pela lei religiosa. 

Afirmação 2:  Nosso país deve ser governado apenas pela 
lei  civil. 

Concordo fortemente com a 
Afirmação 1 

1 

Concordo com Afirmação  1 
 
2 

Concordo com Afirmação  2 
 
3 

Concordo fortemente com a 
Afirmação 2  

4 

Concorda com nenhuma [Não leia] 5 

Não sabe [Não leia] 9 
 

66.  Na sua opinião, quão fácil ou difícil é para as pessoas na África Ocidental atravessarem as fronteiras 
internacionais para trabalharem ou negociarem com  outros países, ou você não ouviu o suficiente para pronunciar. 
  [Inquiridor: Sonde a convicção da opinião.] 

Muito fácil 4 

Fácil 3 

Difícil 2 

Muito difícil 1 

Nunca tentou  7 

Não sabe [Não leia] 9 
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66B-CVE.  Favor diga-me se apoia ou opõe a ideia de imigrantes da Costa Oeste Africana de  viverem e trabalharem 
em Cabo Verde.  [Inquiridor: Sonde a convicção da opinião.] 

Apoia fortemente  5 

Apoia um pouco 4 

Não apoia nem opõe [DNR] 3 

Opõe um pouco 2 

Opõe fortemente  1 

Não sabe [DNR] 9 
 

67. Nos últimos três anos, você ou alguém da sua casa morou noutro país fora de Cabo Verde por mais de três 
meses?  [Codifique a resposta] 

Não 0 

Sim,  1 

Não  sabe [Não leia] 9 
 

 

68A. O quanto, se for o caso, você considerou a possibilidade de mudar para viver noutro  país? [Inquiridor: leia as 
opções] 

Em nenhum momento  [salta para o Q71] 0 

Muito pouco 1 

Pouco 2 

Muito   3 

Não sabe  [Não leia] 9 

 

68B. [Se a resposta para o  Q68A foi  “Muito pouco,” “Pouco,” “Muito” ou “Não sabe”, pergunte:] Quanta planificação  ou preparação 
você fez para mudar para viver noutro país?  [Inquiridor: Leia as opções] 

Não aplicável [Se a resposta a Q68A foi  0=Em nenhum momento] 7 

Você não está atualmente fazendo quaisquer planos ou preparação específica  0 

Você está planificando mudar daqui a um ou dois anos mas ainda não preparou  1 

Você está atualmente preparando para mudar, p.e. preparando obter o visto   2 

Não sabe  [Não leia] 9 
 

 

69. [Se a resposta para o Q68A foi  “muito pouco”, “um pouco”,  “muito”, ou “não sabe” pergunte:]  Se tivesse que mudar para 
um outro país, qual seria o país que desejaria ir? [Leia as opções] 

Não aplicável [Se a resposta a Q68A foi 0=Em nenhum momento] 97 

Senegal  1 

Outro país da Região Oeste Africana 2 

Qualquer país na África  3 

Europa 4 

América do Norte (p.e. USA ou Canadá) 5 

Sul/ Central América  6 

Médio Oriente 7 

Ásia 8 

Austrália 9 

Fora da  África (lugar não especificado) 10 

Não sabe [Não leia] 99 
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70.  [Se a resposta para o Q68A foi “Muito pouco”, “Um pouco”, “Muito”, or “Não sabe,” pergunte] :  Existem várias razões 
pelas quais as pessoas deixam sua casa para viver noutro país por um longo período de tempo. E você. Qual é a 
principal razão pela qual você consideraria mudar de Cabo Verde?  [Inquiridor: Não leia as opções.  Codifique a resposta.] 

Económico  

Encontrar trabalho/melhor trabalho/melhor oportunidade de trabalho 1 

Dificuldades económicas  2 

Impostos mais baixos no país de destino 3 

Pobreza/ destituição 4 

Infraestruturas/serviços  precários  5 

Melhores perspetivas de negócios 6 

Desastres naturais, incluindo a seca, surtos de doenças, inundações, etc. 7 

  

Político  

Melhor ambiente democrático/Liberdade pessoal/direitos humanos/ liberdades civis  8 

Perseguição política 9 

Perseguição religiosa  10 

Guerra civil/ameaça de Guerra civil/conflitos violentos 11 

Crime, pessoal/insegurança familiar  12 

  

Fatores sociais   

Melhor educação para os filhos 13 

Melhor serviço de saúde para a família  14 

Continuar os estudos  15 

Acompanhar um membro da família que se desloca para trabalhar  16 

Juntar a esposa/ membro da família emigrada 17 

Viajar/turismo/aventura/conhecer outras culturas  18 

Outras respostas, especifique________________________________________________ 
Código 
postal 

    

Não aplicável [Se resposta em Q68A for  0=Em nenhum momento] 9997 

Não sabe/  9999 
 
 

71. Na sua experiência, você diria que as condições climáticas para a produção agrícola  têm melhorado, piorado 
ou mantem-se na mesma durante os últimos 10 anos? [Inquiridor: sonde a convicção da opinião] 

Nenhuma experiência [Não leia] 0 

Piorou muito 1 

Piorou 2 

Manteve-se  3 

Melhorou 4 

Melhorou muito  5 

Não sabe/ Não ouviu o suficiente [Não leia]  9 
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72.  Na sua experiência, durante os últimos 10 anos, houve algum agravamento da situação dos seguintes fenómenos 
na área onde você mora? Tornaram-se mais severos, menos severos ou ficaram na mesma?  [Inquiridor: Sonde a 
convicção da opinião] 

  Muito mais 
grave  

Um pouco 
mais grave 

Ficou na 
mesma 

Um pouco 
menos grave 

Muito menos 
grave  

Não sabe  
[Não leia] 

A. Seca  1 2 3 4 5 9 

B. Inundação  1 2 3 4 5 9 
 

 

73A. Você já ouviu falar sobre mudanças climáticas ou não teve a chance de ouvir ainda sobre isso?  

Não [salta para Q77] 0 

Sim,  1 

Não sabe/Não ouviu o suficiente [Não leia] 9 
 

 

73B. [Se “sim” para a Q73A, pergunte:] A frase “mudança climática” significa o quê para você? [Leia as opções gem 
voz alta] 

Não aplicável [ Não ouviu falar de mudança climática] Não Sabe/Não Responde 0 

Mudanças negativas no clima como mais secas, inundações ou calor extremo 1 

Mudanças positivas no clima, como melhores padrões de chuva ou estações mais extensas 2 

Outras mudanças nos padrões climáticos  3 

Não Sabe/Não ouviu o suficiente [Não Leia] 9 
 

74. [Se “sim” para a Q73A, pergunte:] As pessoas têm ideias diferentes sobre as causas das mudanças climáticas. E 
quanto a você, qual dos seguintes aspetos acha que é a principal causa da mudança climática, ou você não ouviu o 
suficiente para se pronunciar?  [Inquiridor: Leia as opções. Codifique as respostas.] 

Não aplicável [Se a resposta para  Q73A for  0=Não] 7 

Atividade humana, como queima de combustível e outras atividades que poluem a atmosfera 1 

Processos naturais 2 

Ambos, atividade humana e processos naturais [Não leia] 3 

Nenhum destes [Não leia] 4 

Não sabe/ Não ouviu o suficiente [Não leia] 9 
 

 

 

75. [Se “sim” para a Q73A, pergunte:] Você acha que as mudanças climáticas têm alterado a vida em Cabo Verde 
para melhor ou  pior, ou, você não ouviu o suficiente para se pronunciar? [Inquiridor: sonde a convicção da opinião] 

Não aplicável [Se a resposta para Q73A for 0=Não 7 

Muito melhor  1 

Um pouco melhor  2 

Nenhuma/ sem alteração/quase na mesma [Não leia] 3 

Um pouco pior 4 

Muito pior 5 

Não sabe/Não ouviu o suficiente [ Não leia ]  9 
 

 

76.  [Se “sim” para a Q73A, pergunte:]  Você acha que as mudanças climáticas devem ser paradas? [Se sim] O 
quanto você acha que os cabo-verdianos comuns podem fazer para parar as mudanças climáticas? [Leia as 
opções] 

Não aplicável [Se a resposta para Q73A for 0=Não] 7 

Não,  mudanças climáticas não precisam ser paradas 0 

Sim  

Cabo-Verdianos comuns não podem fazer nada 1 

Cabo-Verdianos comuns podem fazer muito pouco 2 

Cabo-Verdianos comuns podem fazer muito  3 

Não sabe [Não leia]  9 
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77. Para cada uma das seguintes afirmações,  favor diga-me se discorda ou concorda, ou, se você não ouviu ainda 
o suficiente para pronunciar?  [Inquiridor: Sonde a convicção da opinião]  

  Discorda 
fortemente  

Discorda 

Não 
concorda 

nem 
discorda 
[Não leia] 

Concorda 
Concorda 
fortemente 

Não sabe/ Não 
ouviu o 

suficiente [Não 
leia] 

A. 

No nosso país atualmente, as 
raparigas e os rapazes têm 
oportunidades iguais de acesso a 
educação.  

 
1 

2 

 
3 

4 5 9 

B. No Nosso país atualmente as 
mulheres e homens têm 
oportunidades iguais de acesso a 
rendimento. 

1 

2 

3 

4 5 9 

C No osso país atualmente as 
mulheres e os homens têm 
oportunidades iguais de acesso a 
trabalho com salário.  

1 
2 

3 
4 5 9 

D No nosso país atualmente as 
mulheres e os homens têm 
oportunidades iguais 
oportunidades iguais de posse e 
herança de terrenos. 

1 
2 

3 
4 5 9 

 

78.  Por favor, diga-me para cada uma das seguintes ações se você acha que, sempre pode ser justificado, às vezes 
é justificado ou nunca se justifica?  

 Nunca 
justifica 

As vezes 
justifica 

Justifica 
sempre 

Não sabe 
[Não leia] 

A. Os pais usarem a força física para disciplinar seus filhos? 
1 2 3 9         

B. Os homens baterem na sua esposa? 
1 2 3 9         

 

79-CVE. Vamos falar por um momento sobre a proposta de regionalização de Cabo Verde. Houve discussões 
recentes sobre a necessidade de regionalização do país. Por favor, diga-me se concorda ou discorda com a 
seguinte  afirmação. 

A regionalização é importante pelo que  o governo de Cabo Verde deve priorizá-la acima das demais 
necessidades do país. [Inquiridor: Sonde a convicção da opinião] 

Concorda fortemente 5 

Concorda 4 

Não concorda nem discorda [Não leia] 3 

Discorda  2 

Discorda fortemente 1 

Não sabe [Não leia] 9 
 

 

80-CVE. Na sua opinião, quais são os dois efeitos potenciais que espera após a implementação da proposta de 
regionalização em Cabo Verde? [Inquiridor: Leia as opções] 

 Efeito 1 Efeito 2 

A regionalização agravará a burocracia nas instituições públicas  1 1 

A regionalização agravará os problemas do bairrismo  2 2 

A regionalização aumentará os gastos do governo  3 3 

A regionalização proporcionará maior autonomia às ilhas  4 4 

A regionalização garantirá maior liberdade de opções de desenvolvimento para as ilhas  5 5 

Nenhuma resposta adicional [Não leia]  996 

Não sabe [Não leia] 999  
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81-CVE. A baixa participação dos eleitores e a forma de resolver isso ocuparam um lugar central na maioria dos 
debates  após as eleições legislativas e presidenciais de 2016 em Cabo Verde. Por favor, diga-me se você 
concorda ou discorda com as seguintes propostas para a resolução da questão da baixa participação nas 
eleições.  [Inquiridor: Sonde a convicção da opinião] 

 
Discorda 
fortemen

te  
Discorda 

Não 
concorda 

nem 
discorda 
[Não leia] 

Concord
a 

Concord
a 

fortemen
te  
 

Não 
sabe 
[Não 
leia] 

A.  A votação deve ser obrigatória para os adultos 
elegíveis, a fim de melhorar o nível de participação dos 
eleitores nas eleições.  

1 2 3 4 5 9         

B.  A nível de participação nas eleições aumentará se os 
titulares dos cargos políticos forem mais responsáveis 
perante os eleitores após as eleições.  

1 2 3 4 5 9         

D. A participação dos eleitores melhorará se os cidadãos 
forem educados sobre os seus direitos e 
responsabilidades como eleitores e sobre a razão por 
que devem votar nas eleições. 

1 2 3 4 5 9         

 
82-CVE. Qual das seguintes afirmações é mais próximo do seu ponto de vista? Escolha Afirmação 1 ou 
Afirmação   2. [Inquiridor: Sonde a convicção da opinião: Concorda ou concorda fortemente?] 

Afirmação 1: Mais vale a pena ter um primeiro-ministro 
que governa e um presidente com poder limitado.  

Afirmação2: É preferível ter um sistema politico em 
que o Presidente é o responsável direto pela 
governação. 

Concorda fortemente com 
Afirmação 1  

1 

Concorda com Afirmação  
1 
2 

Concorda com Afirmação   
2 
3 

Concorda fortemente com 
Afirmação   

4  

Não concorda com nenhuma [Não leia] 5 

Não sabe  [Não leia] 9 
 

 

83A-CVE. Por favor me diz se aprova ou desaprova a decisão do governo de isentar o pagamento do visto aos 
indivíduos portadores do passaporte da união europeia para impulsionar o turismo em Cabo Verde [Inquiridor: 
Sonde a convicção da opinião] 

Aprova fortemente 5 

Aprova 4 

Não aprova nem desaprova [Não Leia] 3 

Desaprova 2 

Desaprova fortemente 1 

Não Sabe/Não ouviu falar o suficiente [Não Leia] 9 
 

83B-CVE. Na sua opinião, que efeitos espera em 2018 quando os vistos para os passaportes da união europeia 
ficarem isento de pagamento? [Inquiridor: Leia as opções em voz alta] 
 Efeito 1 Efeito 2 

Aumento da taxa de criminalidade 1 1 
Aumento das ameaças do terrorismo  2 2 
Impulsiona o crescimento do turismo 3 3 

  Impulsiona o desenvolvimento local e o crescimento económico 4 4 

Perda de receita para o governo 5 5 

Aumento a prostituição e do consumo de drogas 6 6 

Gera mais emprego e oportunidades de negócio 7 7 

Cabo Verde torna-se num destino turístico mais conhecido 8 8 

Outro 1 (Especifica)    
 

Outro 2 (Especifica) 
 

   

Nenhuma resposta [Não leia]  997 

  Não Sabe/Não ouviu falar o suficiente [Não Leia] 999  
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Vamos voltar a falar de si. 

84. Qual é o seu grupo étnico, cultural ou tribo? (Não leia as opções. Codifique as respostas] [Se o respondente não 
identificar com nenhum grupo nesta questão – isto é, SE RECUSAR a responder (9998), NÃO SABE (9999) ou mencionar 
somente “Cabo-verdiano (9990)”– então assinale 7 = Não Aplica para as perguntas Q88A e Q88B e continue com a  
questão Q89.]  

 Relacionado com a origem regional 
(badio/sampadjudo) 

220 
Relacionado com a Classe 

227 

 Africano 
221 

 Relacionado com a Raça 
228 

Americano ou Europeu 
222 

Relacionado com a afiliação político-partidária  
229 

Relacionado com a Idade 
223 

Somente Cabo-verdiano ou “não pensa nele 
próprio nesses termos” 

9990 

Relacionado com o Género 
224 Recusou em responder 9998 

Relacionado com a Ocupação 
225 Não Sabe 9999 

Relacionado com a Religião 
226 

Outro [Especifique]: 
______________________ 

Registe o 
código     

 

 

 

85A. Com que frequência, se alguma, os ___________ [Grupo étnico] são tratados de forma desigual e injusta pelo 
Governo? [leia as opções] [Se o respondente não identificou nenhum grupo em Q87 – isto é, SE RECUSAR em responder 
(9998),NÃO SABE (9999), ou mencionar somente “Cabo-verdiano” (9990) – então assinale 7= Não aplica para as perguntas 
Q88A e Q88B e continue com a questão Q89.]  

Nunca 0 

Às vezes 1 

Frequentemente 2 

Sempre 3 

Não aplica [Não leia] 7 

Não sabe [Não leia] 9 
 

 

85B. Imaginemos que você tenha que escolher entre ser Cabo-verdiano e ser ________[Grupo Étnico]. Qual das 
seguintes declarações expressa melhor os seus sentimentos? Sonde a convicção da opinião. Se o respondente não 
identificou nenhum grupo em Q87 – isto é, SE RECUSAR responder (9998), NÂO SABE (9999) ou mencionar somente “Cabo-
verdiano”(9990) -  então assinale 7=Não Aplica para as perguntas Q88A e Q88B e continue com a questão Q89.] 

Sinto-me somente Cabo-verdiano 5 

Sinto-me mais Cabo-verdiano que _________ [inserir grupo étnico do respondente] 4 

Sinto-me igualmente Cabo-verdiano e _________ [inserir grupo étnico do respondente] 3 

Sinto-me mais _________ [inserir grupo étnico do respondente] que Cabo-verdiano 2 

Sinto-me somente _________ [inserir grupo étnico do respondente] 1 

Não Aplica 7 

Não sabe [Não leia] 9 
 

 

86. No ano passado, com que frequência, se for o caso, você foi pessoalmente discriminado com base em qualquer 
um dos seguintes aspetos: [Leia as opções] 

 Não 
aplicável  

(sem 
deficiência ) 

Nunca 
Uma ou 

duas vezes  
Várias  
vezes  

Muitas times 
Não sabe  
[Não leia 

A. Seu género   0 1 2 3 9 

B. Sua religião   0 1 2 3 9 

C. Sua etnicidade  0 1 2 3 9 

D. Qualquer deficiência que possui  7 0 1 2 3 9 
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87: Para cada um dos seguintes grupos de pessoas, por favor diga se gostaria, não gostaria ou, não se importaria em 
ter estes grupos de pessoas como vizinhos. [Inquiridor: Sonde a convicção da resposta] 

  Não 
gostaria 

nada/  

Não 
gostaria 

tanto 

Não se 
importaria 

 

Gostaria 
um pouco/ 

Gostaria 
muito 

Não sabe 
[Não leia] 

A Pessoas de religiões diferentes  1 2 3 4 5 9 

B Pessoas de grupos étnicos diferentes 1 2 3 4 5 9 

C Homossexuais 1 2 3 4 5 9 

D Imigrantes ou trabalhadores estrangeiros 1 2 3 4 5 9 
 

 

88A. Sente-se próximo de algum partido político em particular? 

Não (NÃO SE SENTE próximo de qualquer partido politico) 0 

Sim (Sente-se próximo de um partido político) 1 

Recusou responder 8 

Não sabe [Não leia] 9 
 

 

88B. Ao entrevistador: se “sim” para Q88] Que partido é esse? [Se a resposta à pergunta Q88A foi “Não,” “Não Sabe,” ou 
“Recusou-se a responder,” selecione 9997 = Não se aplica.] 

Movimento para Democracia (MPD) 220 

Partido Africano para a Independência de Cabo Verde (PAICV) 221 

Partido Socia Democrática (PSD) 224 

Partido do Trabalho e da Solidariedade (PTS) 225 

União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) 226 

Partido Popular (PP) 227 

Sim, Outro [Especificar]: __________________________________________________________ 
Registe 
código 

   

Não se aplica [SÓ se a resposta à pergunta Q88A for “Não,” “Não Sabe,” ou “Recusou-se a responder”] 9997 

Recusou-se a responder [isto é, respondeu “Sim” à pergunta Q88A, mas não quer identificar o partido] 9998 

Não Sabe 9999 
 

 

89. Quais dessas coisas você pessoalmente possui? 

  
Sim, 

pessoalmente 
possui 

Alguém em casa 
possui 

Ninguém em casa 
possui 

Não Sabe 
[Não leia] 

A. Rádio 2 1 0 9 

B. Televisão 2 1 0 9 

C. Veiculo motorizado carro ou mota  2 1 0 9 

D.  Computador 2 1 0 9 

E Conta bancária  2 1 0 9 

F. Telemóvel 2 1 0 9 
 

 
 

90.  [Se sim para pessoas que possuem telemóvel] O seu telemóvel tem acesso a internet? 

Não (Não em acesso a Internet) 0 

Sim (em acesso a internet) 1 

Não se aplica (não possui telemóvel pessoal) 7 

Não sabe [Não leia] 9 
 

91.  Com que frequência usa: [Leia as opções] 

  
Todos os 

dias  

Poucas 
vezes por 
semana  

Poucas 
vezes por 

mês  

Menos de 
uma vez por 

mês 
Nunca 

Não sabe 
[Não leia] 

A. O telemóvel? 4 3 2 1 0 9 

B. A internet? 4 3 2 1 0 9 
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92. Por favor, diga-me quais dos seguintes itens, estão disponíveis dentro da sua casa, dentro do seu quintal, ou fora 
do seu quintal: [Leia as opções] 

  Nenhum, Latrina 
não disponível 

[NS/NR] 

Dentro da 
casa 

Dentro do 
quintal 

Fora do 
quintal 

Não sabe 
[Não leia] 

A. A sua principal fonte de água que usa em casa?   1 2 3 9 

B. Casa de banho ou latrina? 0 1 2 3 9 
 

 

93. [inquiridor: Se for 100% claro que a casa não possui energia elétrica como por exemplo nas áreas rurais, não faça esta 
pergunta ao entrevistado. Apenas selecione 0 = Sem fornecimento de energia elétrica e continue para a próxima pergunta.] A 
sua casa está conectada à rede elétrica? 
A casa não possui conexão à rede elétrica 0 

[Se sim] Com que frequência tem energia elétrica? 

     Nunca 1 

     Ocasionalmente 2 

     Metade do tempo 3 

     Maioria das vezes 4 

     Sempre 5 

Não sabe [Não leia] 9 
 

 

94. Você tem um emprego que lhe paga uma remuneração em dinheiro? (se sim) É a tempo inteiro ou a tempo parcial? 
(se não) E está presentemente à procura de um emprego? 

Não (não estou à procura)  0 

Não (estou à procura)  1 

Sim, a tempo parcial  2 

Sim, a tempo inteiro  3 

Não Sabe [Não leia] 9 
 

 

95A. Qual é a sua principal ocupação/emprego? (Se desempregado, reformado ou incapacitado, qual foi a sua última 
ocupação?) [Não leia as opções. Codifique segundo resposta.] 

Nunca teve um emprego 0 

Estudante 1 

Dona de casa 2 

Agricultura / Pesca/ Silvicultura 3 

Comerciante/ Vendedor ambulante / Fornecedor 4 

Retalhista / Lojista 5 

Trabalhador manual não qualificado (por exemplo, limpador, operário, ajudante doméstico, trabalhador 
industrial não qualificado) 

6 

Artesão ou trabalhador manual qualificado (por exemplo, eletricista, mecânico, maquinista ou 
trabalhador industrial qualificado) 

7 

Clerical ou secretariado 8 

Supervisor/Patrão /Gerente 9 

Serviços de segurança (policia, exército, segurança privada) 10 

Profissional de nível médio (por exemplo, professor, enfermeiro, funcionário de nível médio do governo) 11 

Profissional de nível superior (por exemplo, bancário, médico, advogado, engenheiro, contabilista, 
professor universitário, funcionário do governo de nível superior) 

12 

Outros 95 

Não sabe [Não leia] 99 

 
95B. Se o entrevistado tem uma ocupação, isto é, resposta a Q95A diferente de 0=Nunca teve um emprego, 1= estudante, 
2=dona de casa, então pergunte: Você trabalha por conta própria, por algum outro empregador no sector privado, numa 
organização não-governamental, ou então para o governo? [Leia as opções]   

Trabalha por conta própria 1 

Sector privado 2 

Organizações não-Governamentais ou sector da sociedade civil 3 

Governo 4 

Não aplicável [por exemplo, se a resposta na Q95A for desempregado, estudante ou dona de casa] 7 

Não sabe [Não leia] 9 
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95C. Qual é a principal maneira de tomar decisões sobre como usar qualquer dinheiro que você tenha ou ganha, por 
exemplo, de um negócio, da venda de qualquer coisa, ou de outras atividades? Inquiridor: Leia as opções] 

Toma as decisões por si mesmo  1 

Sua esposa toma as decisões  2 

Toma as decisões juntamente cm a esposa 3 

Toma as decisões juntamente com outros membros da família  4 

Outros membros da família tomam decisões sem você  5 

Nenhuma dos acima / Alguma outra resposta [Não leia] 6 

Não se aplica sem ganhos  [Não leia] 7 

Não sabe [Não leia] 9 
 

96A. Quem é o chefe desta família, é essa  a pessoa que tem a principal responsabilidade de tomar as decisões em 
nome da família? [Inquiridor: Não leia as opções. Codifique as respostas] 

Você [respondente]  1 

Esposa do respondente  2 

Pai do respondente  3 

Mãe do respondente 4 

Irmão do respondente  5 

Filha do respondente  6 

Avô do respondente 7 

Avó do respondente 8 

Outro familiar do sexo masculino 9 

Outro familiar do sexo feminino 10 

Outra pessoa qualquer  11 

Mais do que uma pessoa [Não leia] 12 

Não sabe [Não leia] 99 
 

96B. [Se o respondente não é o chefe da família, isto é, se a resposta para Q96A não foi 1= Você ou 99=Não sabe, pergunte:] 
Qual a principal ocupação do chefe da família? [Se desempregado, reformado ou deficiente, pergunte:] Qual foi a sua última 
ocupação principal? [Não leia as opções.  Codifique para resposta.] 

Não se aplica [Se o respondente for chefe da família] 97 

Nunca teve um trabalho  0 

Estudante 1 

Dona de casa/doméstica 2 

Agricultura / pesca / floresta  3 

Comerciante /vendedor ambulante/vendedor 4 

Retalhista / logista  5 

Trabalhador manual sem qualificação  (p.ex.  limpador, trabalhador, ajudante doméstica, trabalhador de 
industrial  não qualificado) 

6 

Artesão ou trabalhador manual especializado (p.ex. negociante, eletricista, mecânico, maquinista ou 
trabalhador industrial qualificado) 

7 

Secretariado 8 

Supervisor / capataz/ gestor sénior  9 

Serviços de segurança (policia, forças armadas, segurança privada) 10 

Professional de nível médio (p.ex., professor, enfermeiro, funcionário público de nível médio) 11 

Profissional de nível superior  (p.ex., bancário/financeiro, médico, advogado, engenheiro, contabilista, 
professor, funcionário público de nível superior) 

12 

Outro 95 

Não sabe [Não leia] 99 
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97. Qual o nível mais alto de educação que completou? [Codifique segundo a resposta. Não leia opções] 

Nenhuma escolaridade formal 0 

Escola informal apenas (incluindo escola corânica) 1 

Escola primária incompleta 2 

Escola primária completa 3 

Escola secundária incompleta 4 

Escola secundária completa 5 

Qualificações pós escola secundária, sem ser universidade 6 

Estudos universitários incompletos 7 

Estudos universitários completos 8 

Pós-graduação 9 

Não Sabe [Não Leia] 99 
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98. Qual é a sua religião, se é que tem alguma? [Codifique a partir da resposta. Não leia as opções] 

Nenhuma 0 

GRUPOS CRISTÃOS/DENOMINAÇÕES 

     Somente Cristão (i.e., os respondentes afirmam somente “Cristão”, sem identificarem um subgrupo 
específico) 

1 

     Católicos romanos 2 

     Ortodoxos 3 

     Coptic 4 

Protestante – Linha principal 

     Anglicano 5 

     Luterano 6 

     Metodista 7 

     Presbiteriano 8 

     Baptista 9 

     Sociedade dos amigos - Quakers 10 

     Menonistas 11 

     Protestante Holandesa 30 

     Calvinista 31 

Protestante – Excluindo linha principal 

     Evangélica 12 

     Pentecostal (e.g., “Deus é Amor” e/ou “Universal do Reino de Deus”) 13 

     Independente (e.g., “Igreja Africana Independente”) 14 

     Igreja do Cristo 32 

     Sionistas Igreja Cristã 33 

Outros 
     Testemunhas de Jeová 15 

     Adventistas do Sétimo Dia 16 

     Mórmons 17 

GRUPOS MUÇULMANOS / DENOMINAÇÕES 

     Somente Muçulmano (i.e., se o respondente afirma somente “Muçulmano”, sem especificar um 
subgrupo específico) 

18 

Sunni 

     Somente Sunita (i.e., se o respondente afirma somente “Sunita” ou “Sunita Muçulmano”, sem 
especificar um subgrupo específico)  

19 

     Ismaelita 20 

     Irmandade Mouridiya 21 

     IrmandadeTijaniya 22 

     Irmandade Qadiriya 23 

Xiita 
     Xiita  24 

OUTRA 

     Religião tradicional / Étnica 25 

     Hindu 26 

     Bahai 27 

     Agnóstico (Não sabe se Deus existe) 28 

     Ateu (Não acredita em Deus) 29 

Judeu 34 

     Outro [Especifique]: _______________________________________ codifique    

     Recusou 9998 

     Não Sabe 9999 
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99. Se as eleições legislativas fossem amanhã, em que partido votaria? [NÃO LEIA as opções Codifique a partir da 
resposta] 

Movimento para Democracia (MPD) 220 

Partido Africano para a Independência de Cabo Verde (PAICV) 221 

Partido Socia Democrática (PSD) 224 

Partido do Trabalho e da Solidariedade (PTS) 225 

União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) 226 

Partido Popular (PP) 227 

Outro [Especifique]: __________________________________________________________ 
Codifiqu
e 

   

Não votaria 9997 

Recusou responder  9998 

Não sabe 9999 
 

 

100. Só mais uma questão. Quem pensa que nos mandou fazer esta entrevista? [Não leia as opções. Código das 
respostas.] 

Ninguém 0 

“AFROSONDAGEM” ou AFROBAROMETRO [i.e., resposta correta] 1 

Empresa de pesquisa / Organização/ Programa [mas não AFROBAROMETRO ou AFROSONDAGEM] 2 

Organização não-Governamental ou religiosa 3 

Universidade/ Escola/ Colégio 4 

Empresa privada 5 

Órgãos de comunicação 6 

Partido político ou personalidade política 7 

Governo (incluindo qualquer funcionário do governo, órgão do governo ou ministério ou qualquer outra 
parte do governo citado pelo entrevistado) 

8 

Organização internacional ou outro país 9 

Deus 10 

Outro 95 

Recusou responder 98 

Não sabe 99 
 

 

MUITO OBRIGADO. AS SUAS RESPOSTAS FORAM MUITO ÚTEIS. 
 

FIM DE ENTREVISTA -- NÃO ESQUEÇA DE PREENCHER A SECÇÃO A SEGUIR 

TODAS AS PERGUNTAS POSTERIORES DEVEM SER RESPONDIAS PELO INQUIRIDOR DA 
ENTREVISTA CONCLUIDA  

 Hora  Minutos 

ENDTIME. Hora em que terminou a Entrevista [Ao entrevistador: Registe a hora e os 
minutos, usando um relógio de 24 horas] 

        

 

 

LENGTH. Para uso interno: Duração da entrevista em minutos        
 

 

101. Género do Respondente 

Masculino 1 

Feminino 2 
 

 

102. Raça do Respondente? 

Negra / Africana 1 Ásia do Sul (Indiana, Paquistanesa, etc.) 5 

Branca / Europeia 2 
Ásia do Leste (Chinesa, Coreana, Indonésia, 
etc.) 

6 

De Cor / Raça Mista 3 Outra 9995 

Árabe / Libanês / Norte de África  4 Não sabe 9999 
 

 

103. Em que língua foi conduzida a entrevista? [Faça um círculo à volta de tudo que se aplique]                                                                                 

Crioulo 220   

Português 221   

  Outra [Especificar]: 
_________________________________
_____________ 

Registe  
código 
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104. Em que tipo de habitação vive o entrevistado? 
 

Casa não-tradicional/Casa formal 1 

Casa tradicional / cabana 2 

Estrutura temporária / Barraca 3 

Apartamento em um bloco de apartamentos 4 

Quarto individual em uma estrutura maior de habitação ou quintal 5 

Abrigo em um complexo industrial ou propriedade agrícola 7 

Outros 8 
 

 

105. Qual é o material utilizado na cobertura da casa ou alojamento do entrevistado? 

Lata, metal ou de zinco 1 

Telhas 2 

Lasca de pedra 3 

Palha ou capim 4 

Folhas de plástico 5 

Fibrocimento 6 

Vários materiais 7 

Concreto/cimento 8 

Algum outro material 9 

Não podia dizer / não podia ver 10 
 

 

106. Havia outras pessoas imediatamente presentes que pudessem ter estado a ouvir durante a entrevista?     

Ninguém 1 

Apenas o esposo/a esposa 2 

Só crianças  3 

Algumas pessoas 4 

Pequeno Grupo 5 
 

 

107. Sim Não 

A. O/a respondente conferiu com outros para pedir informações a fim de responder a 
qualquer pergunta? 

1 
0 

B. Acha que alguém influenciou as respostas do respondente durante a entrevista? 1 0 

C. Foi abordado pela comunidade e/ou alguns representantes de partidos políticos? 1 0 

D. Sentiu-se ameaçado durante a entrevista?  1 0 

E. Foi ameaçado fisicamente durante a entrevista? 1 0 
 

 

108. Qual a proporção das perguntas que acha que o respondente teve dificuldades em responder? 

Todas 4 

A maioria 3 

Algumas 2 

Poucas 1 

Nenhumas 0 
 

 

109. Quais as perguntas que o respondente teve dificuldade em responder? [Identifique até três. Se o respondente teve 
dificuldade com menos de três, registe “000” nos espaços correspondentes. 

A. Primeira pergunta    

B. Segunda pergunta    

C. Terceira pergunta    
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110. Qual foi a atitude do/a respondente para consigo durante a entrevista? 

 A. Ele ou ela foi  
1 

Amigável 
2 

Entre um e outro 
3 

Hostil  

 B. Ele ou ela foi 
1 

Interessado 
2 

Entre um e outro 
3 

Enfadado  

 C. Ele ou ela foi 
1 

Cooperativo 
2 

Entre um e outro 
3 

Não cooperativo 

 D. Ele ou ela foi 
1 

Paciente 
2 

Entre um e outro 
3 

Impaciente 

 E. Ele ou ela foi 
1 

À vontade  
2 

Entre um e outro 
3 

Desconfiado 

 F. Ele ou ela foi 
1 

Honesto 
2 

Entre um e outro 
3 

Enganador 
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O INQUIRIDOR 

111. Nome do inquiridor [Preencha] 

112. Número do inquiridor C V E   

113. Idade do inquiridor   
 

 

114. Género do inquirido 

Masculino 1 

Feminino 2 
 

 

115. Vem duma zona rural ou urbana?  

Rural 1 

Urbana 2 
 
 

116. Língua materna do entrevistador: 

Crioulo 220   

Português 221   

  
Outra [Especificar]: 
_______________________ 

Registe 
código 

   
 

 
 
 

117. Etnicidade, tribo ou grupo do inquiridor: 

 Relacionado com a origem regional 
(badio/sampadjudo) 

220 
Relacionado com a Classe 

227 

 Africano 
221 

 Relacionado com a Raça 
228 

Americano ou Europeu 
222 

Relacionado com a afiliação político-partidária  
229 

Relacionado com a Idade 
223 

Somente Cabo-verdiano ou “não pensa nele 
próprio nesses termos” 

9990 

Relacionado com o Género 
224 Recusou em responder 9998 

Relacionado com a Ocupação 
225   

Relacionado com a Religião 
226 

Outro [Especifique]: 
______________________ 

Registe o 
código     
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118. O mais elevado nível de educação do entrevistador 

Ensino Primário completo  3 

Alguns estudos secundários / liceu  4 

Estudos secundários / liceu completo  5 

Habilitações pós-secundárias, que não sejam de universidade exemplo, diploma ou curso de instituto 
técnico ou colégio 

6 

Alguns estudos universitários 7 

Universidade completa 8 

Pós-Graduação 9 
 

 

119.Quias as línguas Cabo-verdianas que fala? [Marque todas] 

Crioulo 220   

Português 221   

  Outra [Especifique]:  
Código 
postal 
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PÁGINA DE ASSINATURAS 

120. AO INQUIRIDOR: Tem alguns comentários a fazer sobre a entrevista? Por exemplo, aconteceu mais alguma 
coisa significativa durante a entrevista? 

Não 0 

Sim: [Explique] ______________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

       
 1 

 

 

121. O Inquiridor: Para os devidos efeitos certifico que esta entrevista foi conduzida de acordo com as instruções 
recebidas durante a formação. Todas as respostas registadas aqui são as do respondente que foi selecionado 
segundo o método de seleção adequado. 
 
 
 ASSINATURA DO INQUIRIDOR: ___________________________________________________________________ 

 

122. SUPERVISOR: Tem quaisquer outros comentários sobre a entrevista? Por exemplo, aconteceu mais alguma 
coisa de importância durante a entrevista? 

Não 0 

Sim: [Explique] ______________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

     
 

1 
 

 

 

123. SUPERVISOR: Para os devidos efeitos declaro que esta entrevista foi conduzida de acordo com as instruções 
dadas aos entrevistadores durante a formação. Todas as respostas foram verificadas quanto à sua integralidade e 
precisão. A informação relativa ao DR na primeira página é baseada em observações que eu fiz pessoalmente na área 
escolhida pelo processo de amostragem adequado. 
 
 
ASSINATURA DO SUPERVISOR: _______________________________________________________________ 
   

 

[Uso exclusivo do Supervisor] 

Verificação do domicílio?       

SIM 1 

NÃO 2 

 


