Lisboa, 15 de Outubro de 2012

Exmos(as). Senhores(as),

INQUÉRITO SOCIAL EUROPEU

O vosso lar foi seleccionado para participar no Inquérito Social
Europeu (European Social Survey-ESS).
O Inquérito Social Europeu é um estudo de opinião sobre
questões sociais que interessam aos portugueses e ao conjunto
dos cidadãos da Comissão Europeia. Para mais informações
sobre o projecto, bem como acesso aos dados dos estudos
anteriores consultar www.europeansocialsurvey.org.
A participação de todas as pessoas seleccionadas é, por isso,
muito importante.
Este Inquérito é financiado pela Comissão Europeia e é realizado
em mais de 20 países europeus. Em Portugal o Inquérito é
conduzido pela Universidade de Lisboa (ICS) e pelo ISCTE-IUL,
em colaboração com a TNS, empresa a que pertence o
entrevistador ______________________________ que irá
contactar, de novo, o vosso lar.
Por razões de ordem estatística não nos é permitido substituir os
lares seleccionados, nem a pessoa que, em cada lar, vier a ser
seleccionada. A vossa colaboração é, por isso, muito importante
para nós.
A maior parte das pessoas que já respondeu ao Inquérito gostou
de o fazer, uma vez que são focados diferentes temas da
realidade social portuguesa. Neste Inquérito não há respostas
certas nem erradas, o que nos interessa é conhecer a opinião
sincera das pessoas. Todas as respostas são estritamente
confidenciais e as entidades acima referidas garantem o
anonimato dessas mesmas respostas.
O entrevistador estará devidamente identificado e a sua pertença
à TNS poderá ser confirmada, se assim o desejar, se assim o
desejar, através do número verde 800 027 050. Poderá ainda
contactar o ICS através do telefone 21 780 48 07/08.
Certos de que contaremos com a vossa colaboração,
agradecemos, desde já, a vossa disponibilidade e apresentamos
os nossos melhores cumprimentos.
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