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REPÚBLICA DE CABO VERDE 

C o m i s s ã o  N a c i o n a l  d e  E l e i ç õ e s   

 

CONCURSO 

 

Quizz “o que sabes sobre cidadania, democracia e eleições?” 

 

 

REGULAMENTO 

 

CLAUSULA Nº 1 -INTRODUÇÃO 

 

Com o objetivo estimular o interesse dos jovens para as questões da cidadania eleitoral e 

da democracia; de assegurar que os jovens adquirem informações corretas sobre a 

cidadania eleitoral; estimular o recenseamento  eleitoral jovem: e, ao mesmo tempo, 

sensibiliza-los para a importância da sua participação na vida política do país, através de 

decisões conscientes, informadas e livres, a Comissão Nacional de Eleições lança o quizz 

“o que sabes sobre cidadania, democracia e eleições?”, destinado a adolescentes que 

frequentam o 12º ano nos estabelecimentos de ensino secundário públicos, jovens que 

frequentam cursos de formação profissional e estudantes universitários. 

 

 

 

CLAUSULA Nº 2 - OBJETO 

 

A iniciativa pretende estimular a pesquisa e a reflexão por parte dos jovens em torno de 

questões de cidadania eleitoral e democracia; e fomentar nos participantes a pró-

atividade, aprendizagem, senso crítico, visando contribuir com sua formação cidadã, 

através das respostas ás perguntas formuladas.  

 

 

 

CLAUSULA Nº 3 -DESTINATÁRIOS 

 

O Concurso Cidadania Eleitoral e Democracia, destina-se a jovens com idade 

compreendida entre os 17 e aos 25 anos, que frequentam todos os estabelecimentos de 

ensino secundário, um curso profissionalizante ou uma universidade. 

 

Não poderão participar no concurso familiares diretos, descendentes dos membros e 

colaboradores da CNE. 
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CLAUSULA Nº 4 -DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

- O concurso incide sobre questões de cidadania eleitoral e democracia  

 

- O quizz será realizado no programa Show da manha, da TCV, numa etapa eliminatória 

e uma final em direto;  

 

- Na primeira etapa, o/a apresentador/a anuncia seis questões e informa que as respostas 

devem ser enviadas para o email cne@cne.cv juntamente com os seus dados pessoais 

(cópia ou foto do BI ou passaporte) e comprovativo de que frequentam uma escola 

secundaria ou profissional ou uma universidade, até Domingo dia 12 ás 23:59 de Cabo 

Verde.. 

 

- Após avaliação das respostas, por parte da CNE, serão apurados os dois finalistas e os 

seus nomes serão anunciados no seu website, no programa show da manhã e na sua página 

do facebook e nas paginas do facebook dos parceiros; 

 

-Os dois finalistas confrontam-se na final, em direto, no Show da manha, ou pela via 

presencial ou por telefone.  

 

- Todos os Vencedores terão que enviar para o email da CNE, criado exclusivamente para 

o concurso, os seus dados pessoais (cópia ou foto do BI ou passaporte) e comprovativo 

de que frequentam uma escola secundaria ou profissional ou uma universidade. 

 

 

CLAUSULA Nº 5 - AVALIAÇÃO 

 

O critério para o apuramento dos vencedores, em cada etapa será:  

 

 - Maior número de respostas corretas e menor tempo. 

 - Em caso de empate o critério de desempate será o tempo em que as respostas forem 

enviadas para o email, ou seja, ganha o concorrente que responder acertadamente, em 

menor tempo.  
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- Não haverá recurso da decisão do júri. 

 

 

CLAUSULA Nº 6 - DA PREMIAÇÃO 

 

-O júri, devidamente habilitado, apreciará todos as respostas e atribuirá os respetivos 

prémios. As suas decisões são irrevogáveis, delas não cabendo qualquer recurso.  

 

- Serão atribuídos 2 prémios, designadamente, para o primeiro e segundo classificados. 

-O primeiro classificado receberá um computador portátil, o segundo um tablet e os 

restantes 10 classificados serão contemplados com um kit da CNE. 

 

CLAUSULA Nº 7 - PROTEÇÃO DE DADOS  

-Os participantes autorizam a CNE a utilização do seu nome e imagem para fins de 

promoção e divulgação do concurso.  

- Os dados dos participantes serão geridos nos termos da lei de Proteção dos dados 

pessoais. 

 


