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Sobre a Investigação desenvolvida: 

- É uma pesquisa de natureza exploratória-descritiva que teve lugar nas cidades 

do Mindelo e da Praia entre Abril e Agosto de 2007, onde apliquei inquéritos 

por questionário de notoriedade assistida e de resposta fechada aos gestores de 

31 empresas nestes dois polos de desenvolvimento do arquipélago: 14 empresas 

da cidade do Mindelo e 17 Empresas da cidade da Praia. Empresas de diversas 

dimensões (por número de colaboradores e por volume de negócios) e 

diferentes sectores de actividades; empresas nacionais e estrangeiras (incluindo 

também as empresas zona franca, portanto com Investimento Directo 

Estrangeiros (IDE)); com diferente antiguidade, quer do foro privado como do 

foro público.  

  
A importância da minha investigação é exponenciada pela escassez de estudos 

análogos produzidos sobre a Responsabilidade Social das Empresas (RSE) de 

Cabo Verde. Deste modo pretende contribuir para amenizar a carência das 

pesquisas específicas da RS nos diversos sectores de actividade em Cabo Verde, 

bem como dar a conhecer a importância deste aspecto às empresas e ao público 

em geral. Desta forma sensibilizar e dinamizar os diferentes actores e agentes 

para este domínio de gestão empresarial e social e de desenvolvimento 

sustentável.  

Procurou-se identificar, conhecer, analisar, interpretar e descrever as suas 

Práticas de Responsabilidade Social (PRS) nas diferentes dimensões (económica, 

social interna, social externa e ambiental) de modo a se identificar estratégias 
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de Responsabilidade Social (RS) e factores críticos (potenciadores/inibidores: 

motivações; benefícios; obstáculos; e apoios necessários), e se as referidas 

práticas estavam de alguma forma integradas e sistematizadas e, assim, 

coerentes com a gestão estratégia dos negócios das empresas ou se eram 

meramente práticas pontuais e informais.  

Também se procurou saber se haveria alguma relação directa entre as empresas 

de maior dimensão e a implementação de PRS, ou seja, se seriam as grandes 

empresas – por maior disponibilidade económica e maior poder mediático - é 

que apresentariam maiores frequências na implementação e desenvolvimento 

de PRS.  

A par destes objectivos estruturais da pesquisa também efectuei algumas 

entrevistas abertas para um melhor enquadramento sobre o tema na realidade 

empresarial de Cabo Verde e um melhor conhecimento de aspectos 

considerados relevantes neste âmbito, de modo a ajudar na consecução, 

precisão e exactidão das hipóteses. Foram dirigidas ao cidadão comum e à 

algumas entidades públicas, por exemplo, à representante da CV Investimentos 

em São Vicente, a responsável da área turística da Direcção-Geral do Comércio 

em São Vicente, o secretário-geral da Câmara de Comércio Indústria e Serviços 

do Barlavento, o líder dos Sindicatos, a directora da Fiscalização e Inspecção do 

Trabalho e Direcção-Geral do Trabalho, a Secretária do Ambiente em São 

Vicente e com o vereador do urbanismo da Câmara Municipal da ilha de São 

Vicente.  

As limitações de factores logísticos (tempo, disponibilidade económica e outras 

limitações impostas para a redacção de uma dissertação de mestrado) não 
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permitiram que se apresentasse no trabalho todos os objectivos que a princípio 

foram propostos no projecto de investigação apresentado à Universidade (e.g., 

a percepção do público relativamente às práticas de RSE e seu impacto na 

gestão estratégica da imagem institucional; e se uma empresa percepcionada 

como socialmente responsável é necessariamente eficaz na percepção do 

público). Esta abordagem não apresentada neste estudo iria permitir efectuar 

um cruzamento de informações e assim, verificar se o discurso apresentado 

pelos gestores de topo corresponde à realidade que é percepcionado pelo 

público.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


