
 

INQUÉRITO:  
A SITUAÇÃO SOCIAL DOS PORTUGUESES 

 
 
 

Lisboa, 22 de Outubro de 2016 
 
Exmas/os. Senhoras/es, 
 

 
 
 
 

O vosso lar foi selecionado para participar no Inquérito sobre a Situação Social dos Portugueses. 
 
O Inquérito sobre a Situação Social dos Portugueses é um estudo de opinião que se realiza de 2 em 2 
anos e que aborda questões sociais que afetam a vida de todos nós. Este ano o inquérito abordará, entre 
outros aspectos, questões relacionadas com o Estado Providência, nomeadamente os benefícios sociais a 
que têm direito as famílias portuguesas e questões sobre as nossas preocupações com o ambiente e a 
energia. As respostas dos portugueses serão depois comparadas com as respostas de cidadãos de outros 
países da Europa. 

 
O Inquérito é conduzido por 3 instituições universitárias portuguesas: Instituto de Ciências Sociais (ICS-
UL) e Instituto de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), ambos da Universidade de Lisboa, e ISCTE-IUL.  
 
Nos próximos dias receberá a visita de ………………………………………………………..……, 
entrevistador/a do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que lhe dará mais informações 
sobre o estudo e que, com a sua colaboração, fará nessa altura a seleção da pessoa que irá responder ao 
inquérito.  Caso não seja possível realizar o inquérito nesse momento, muito agradecemos que seja feita 
uma marcação com o entrevistador para o dia e hora que for mais conveniente. 
 
O entrevistador estará devidamente identificado. De qualquer forma, poderá confirmar a sua 
identidade, contactando o Instituto de Ciências Sociais através do telefone 21 7804700 (Doutora Alice 
Ramos) e 21 7804767 (Dra. Ana Louceiro). 
 
Por razões estatísticas não é possível substituir os lares selecionados, nem a pessoa escolhida em cada lar; 
por isso, a vossa colaboração é muito importante para nós.  

 
No inquérito são focados diferentes temas da vida social dos portugueses e não há respostas certas nem 
erradas. O que nos interessa é conhecer a opinião sincera das pessoas. Todas as suas respostas são 
confidenciais e garantimos que nenhuma das pessoas que responderam ao inquérito possa ser 
identificada.  
 
Certos de que contaremos com a vossa colaboração, agradecemos, desde já, a vossa disponibilidade e 
apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 

 
 
 
 
    (Jorge Vala) 

Coordenador Nacional 
Situação Social dos Portugueses 
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