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 1 Entidade responsável pela realização da Sondagem ou Inquérito de Opinião e Sede Social (SIO):  

1.1 Entidade responsável pela realização da SIO;  

PITAGÓRICA – INVESTIGAÇÃO E ESTUDOS DE MERCADO SA 

  

1.2 Sede social da entidade responsável pela realização da SIO;  

 

2 Identificação da pessoa física ou colectiva, que encomendou a realização da SIO e da pessoa física ou colectiva 

que ordenou a sua publicação:  

2.1 Identificação da pessoa física ou colectiva, que encomendou a realização da SIO;  

 

2.2 Identificação da pessoa física ou colectiva que ordenou a sua publicação;  

 

3 Identificação do técnico responsável pela SIO:  

 

  



4 Identificação dos responsáveis de cada etapa do estudo acompanhada da ficha síntese de caracterização sócio-

profissional dos mesmos, designadamente:  

4.1 Técnicos que realizaram os trabalhos de recolha da informação; 

 

 

4.2 Responsáveis pela interpretação técnica dos resultados;  

 



 

4.3 Se for caso disso, entidades e demais pessoas que colaboraram de forma relevante nesse âmbito;  

 

5 Objectivo central da SIO e eventuais objectivos intermédios que com ele se relacionem:  

5.1 Objectivo central da SIO;  

Conhecer a intenção de voto nas legislativas de 18 de abril de 2021 

 

5.2 Eventuais objectivos intermédios que com ele se relacionem;  

 

NÃO APLICAVEL 

 

 

6 Descrição do universo do qual é extraída a amostra e a sua quantificação;  

O Universo do estudo considera os seguintes círculos eleitorais de Cabo Verde: Santo Antão; São Vicente; Sal; 

Boavista; Santiago Norte; Santiago Sul e Fogo totalizando 456.045 da população oficial residente e que 

corresponde a 95% da população total 

 

7 Amostragem:  

7.1 Amostra prevista;  

 

  
Amostra 
prevista 

Santo Antão 500 

São Vicente 500 

Sal 500 

Boavista 500 

Santiago Norte 1200 

Santiago Sul 1000 

Fogo 500 
 

 

7.2 Amostra obtida;  

 

  Amostra Final 

Santo Antão 506 

São Vicente 518 

Sal 500 

Boavista 503 

Santiago Norte 1215 

Santiago Sul 1024 

Fogo 524 
 

 

7.3 Número de pessoas inquiridas;  

 

  Amostra Final 

Santo Antão 506 

São Vicente 518 

Sal 500 

Boavista 503 

Santiago Norte 1215 

Santiago Sul 1024 

Fogo 524 
 

 



7.4 Distribuição geográfica das pessoas inquiridas;  

 

Em cada círculo os inquiridos foram abordados pessoalmente na sua zona residência 

 

7.5 Composição das pessoas inquiridas;  

 

No relatório em pdf esta informação consta por circulo ( género, idade e classe social) 

 

 

8 Descrição da metodologia de selecção da amostra, referenciando-se os métodos sucessivos de selecção de 

unidades até aos inquiridos;  

 

Foram realizadas entrevistas nos principais bairros de todos os municípios identificados. Foi tido em 

consideração o peso demográfico de cada município. Em cada ponto amostral, foi recolhida uma amostra 

aleatória estratificada por género e segmento etário. 

 

9 Indicação do método utilizado para a recolha de informação, qualquer que seja a sua natureza;  

Entrevista Pessoal (F2F)  

 

10 No caso de sondagens realizadas com recurso a um painel, caracterização técnica desse painel, 

designadamente quanto ao número de elementos, selecção ou outra caracterização considerada relevante;  

NÃO APLICÁVEL 

 

11 No caso de estudos documentais, a indicação precisa das fontes utilizadas e da sua validade; 

NÃO APLICÁVEL 

 

12 Indicação dos métodos de controlo da recolha e da percentagem de entrevistas controladas;  

Todas as entrevistas são recolhidas em grupo, e cada grupo de entrevistadores tem um supervisor de terreno, 

que valida o trabalho enquanto decorre. Posteriormente o trabalho é supervisionado telefonicamente, sendo o 

número de entrevistas auditadas a cada entrevistador quantificado em 30%, nos casos em que se verifiquem 

anomalias, a verificação pode chegar aos 100% dos questionários que permitam supervisão telefónica. 

 

13 Resultados da SIO:  

13.1 Resultados brutos de sondagem, anteriores a qualquer ponderação e a qualquer distribuição de indecisos, não 

votantes e abstencionistas;  

Ver resultados nos anexos 

 

13.2 Taxa de resposta e indicação de eventuais enviesamentos que os não respondentes possam introduzir;  

76%, não é conhecida nenhum potencial enviesamento com origem na taxa de resposta 

 

13.3 Indicação da percentagem de pessoas inquiridas cuja resposta foi “não sabe/não responde”;  

Ver resultados nos anexos 

 

13.4 No caso de sondagens que tenham por objecto intenções de voto, a percentagem de pessoas que declararam que 

se irão abster;  

14 Distribuição dos indecisos:  

14.1 Sempre que seja efectuada a redistribuição dos indecisos descrevê-la;  

Distribuição proporcional, todos os resultados identificam valores anteriores à distribuição de indecisos 

14.2 Descrição das hipóteses e modelos em que se baseou a redistribuição;  

Calculo direto sem modelos de inferência 

15 Texto integral das questões colocadas e de outros documentos apresentados às pessoas inquiridas (Anexar à 

ficha técnica, se necessário);  

Ver questionário em anexo 

 

 

 

 



 

16 Margem de erro estatístico máximo associado a cada ventilação;  

 

  
Margem 

erro 

Santo Antão 4,41% 

São Vicente 4,38% 

Sal 4,43% 

Boavista 4,33% 

Santiago Norte 2,87% 

Santiago Sul 3,13% 

Fogo 4,34% 

 

 

17 Métodos e coeficientes máximos de ponderação eventualmente utilizados;  

Não foram utilizados ponderadores 

18 Data ou datas em que tiveram lugar os trabalhos de recolha de informação;  

A amostra foi selecionada entre os dias de 12 a 16 de abril 2021. 
 

19 Identificação do depositante:  

19.1 Nome completo de quem faz o depósito;  

 

19.2 Funções de quem faz o depósito;  

 

20 Data e hora do depósito  

26-04-2021 – 16h 20m 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

 

1.- Questionário/Instrumento de recolha de dados  

 

2.- Dados da Amostra - inseridos nos resultados em pdf e excel 

 

3.- Resultados em Excel  

 

4.- Resultados em PDF  

 

5.- Dados dos entrevistadores - incluídos nesta ficha técnica 

-----------------------------------------  

1 O modelo de ficha técnica foi aprovado através da deliberação nº1/SOND/2015, de 15 de Dezembro.  

2 Apesar de presentes na ficha e exigidos por lei para o depósito das sondagens, os campos 2, 3, 4 e 19 não serão 

disponibilizados publicamente 


