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QUANDO SERÁ NOVAMENTE CONTACTADO?
Nos próximos dias receberá a visita de um entrevistador
do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
(ICS-ULisboa), cujo nome consta na carta que acompanha
este folheto. Este entrevistador estará devidamente identificado e a sua pertença ao ICS-ULisboa poderá ser
confirmada através do telefone 217804776 (Dra. Alice
Ramos) ou 217804767 (Dra. Ana Louceiro).
Sabemos que o tempo é um bem precioso. Por isso, caso
não seja possível responder ao questionário na altura da
visita do entrevistador, pedimos que seja marcado um
novo encontro para o dia e hora que causar menos transtorno.
As questões deste inquérito abrangem temas muito
variados. Esta é, de facto, uma oportunidade única para
conhecer as opiniões dos portugueses e de as comparar
com as dos outros cidadãos europeus.
MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO.

INQUÉRITO:
A SITUAÇÃO SOCIAL
DOS
PORTUGUESES
AMBIENTE, ENERGIA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
ESTADO SOCIAL E BENEFÍCIOS SOCIAIS

COMO VÃO SELECCIONAR AS PESSOAS QUE
VÃO RESPONDER AO INQUÉRITO SOCIAL
EUROPEU?

Este estudo – o Inquérito Social Europeu – está a ser
desenvolvido ao mesmo tempo em mais de 20 países
europeus.

Uma vez que pretendemos conhecer as opiniões dos
portugueses em geral, a selecção das pessoas foi feita de
forma aleatória, com um processo semelhante àquele
que acontece na extracção dos números do totoloto.

Os resultados desde estudo ficam à disposição dos decisores políticos de Portugal e dos países europeus em
geral, para, com base nestes resultados, programarem e
avaliarem as políticas públicas.
Já sabemos as opiniões dos políticos, dos jornalistas ou
das personalidades que todos os dias aparecem na
televisão e nos jornais.

Através deste processo de selecção, uma pessoa da sua
família vai ser seleccionada para responder ao Inquérito
Social Europeu.
A colaboração da sua família é, por isso, muito importante para a qualidade do estudo.

Agora, queremos conhecer a sua opinião.

PORQUE É QUE É IMPORTANTE PARTICIPAR
NESTE ESTUDO?

ANONIMATO E CONFIDENCIALIDADE

Através deste inquérito poderemos saber a opinião dos
portugueses e dos europeus a propósito de uma diversidade de temas importantes, nomeadamente:

A participação no Inquérito Social Europeu é voluntária.
Os dados das entrevistas serão depositados num Arquivo
Internacional que reúne os dados recolhidos em todos os
países europeus.

· Estado social e benefícios sociais: Quais as responsabilidade de cada um de nós e as responsabilidade do Estado.
· Ambiente, Energia e Alterações Climáticas

Garantimos que nenhum utilizador dos dados poderá
identificar qualquer das pessoas que responderam ao
inquérito.

A participação do seu agregado familiar é, por isso,
fundamental.
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INSTITUIÇÕES UNIVERSITÁRIAS REUNIRAM-SE
PARA REALIZAR UM ESTUDO SOBRE TEMAS
DA VIDA SOCIAL.

