INQUÉRITO:
A SITUAÇÃO SOCIAL DOS PORTUGUESES
Lisboa, 11 de maio de 2015
Exmos(as). Senhores(as),
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 aborda
questões sociais que afetam a vida dos portugueses, por exemplo a saúde das famílias
portuguesas. As respostas dos portugueses serão depois comparadas com as respostas de
cidadãos de outros países da Europa
Para demonstrar a nossa gratidão pela disponibilidade deste lar oferecemos um cartão presente,
no valor de 5€, que pode ser usado em compras para o lar. Poderá escolher um dos cartões
colocados à sua disposição: Pingo Doce ou Ticket Restaurante. Apenas lhe pedimos que assine a
declaração que lhe vai ser entregue
O Inquérito é conduzido por 3 instituições universitárias (Instituto de Ciências Sociais (ICS) e
Instituto de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) ambos da Universidade de Lisboa e ISCTE-IUL), e
pela Consulmark®, empresa a que pertence o colaborador que irá realizar a entrevista.
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

(José Constantino Costa)
Diretor
Consulmark®

NOTA IMPORTANTE: O entrevistador estará devidamente identificado. De qualquer forma,
poderá confirmar a sua identidade, ligando para Consulmark®, através do número 21 3849011.
Poderá também contactar o Instituto de Ciências Sociais através dos telefones 21 7804807 (Dra.
Alice Ramos) e 21 7804808 (Dr. Pedro Silva).

