FAQ
Consulte primeiro a Ficha Informativa do Participante para ver a perspetiva geral do inquérito e
saber como as conclusões serão utilizadas. Esta página contém mais informações sobre perguntas
frequentes (FAQ) relativas ao inquérito.
Porque está a participar neste inquérito?
Queremos saber como a pandemia da Covid-19 e os confinamentos estão a afetar as minorias étnicas
em Inglaterra, Escócia e País de Gales. Este inquérito também está a ser realizado separadamente
junto do público em geral, para que possamos compreender as visões de diferentes grupos de
pessoas.
Quem está a executar este inquérito?
O Inquérito Nacional Evidence for Equality está a ser realizado pela Ipsos MORI, uma agência de
estudos independente, em nome do Centre of Dynamics of Ethnicity da Universidade de
Manchester.
O CoDE consiste num programa de investigação interdisciplinar de quatro anos, cuja matéria é
compreender as identidades e desigualdades éticas em mudança. Para obter mais informações,
visite https://www.cmi.manchester.ac.uk/research/projects/code/
Como posso participar?
Pode aceder ao inquérito de registo para saber se é elegível para participar no inquérito principal
clicando aqui:
https://surveys.ipsosinteractive.com/surveys/?p=jZt9VfdUz0lpKjKSVU19dx7XQulvdp%2bHMIFDym5I
OKg3UL40L4YcPmzT3Zhgs2XRRcsH3f9aYbvF9XZJqv9RXf%2f2dlVd2Xvs3qZdmM5qxS4%3d&id=partxt
est]
Tenho de participar online?
Não, também pode participar por telefone, ligando para o 0808 1296800 e deixando uma mensagem
a pedir para ser contactado (ver a secção Contacto desta página de ajuda).
Quanto custam as chamadas para a linha de ajuda?
Todos os números da linha de ajuda são grátis.
Tenho de responder a todas as perguntas?
A resposta a estas perguntas é totalmente voluntária, por isso não tem de o fazer. Esperamos que
participe, uma vez que, desta forma, poderemos ter a melhor perspetiva. Estará disponível uma opção
"Prefiro não responder" em todas as perguntas demográficas, que poderá selecionar se essa for a sua
preferência.
Posso responder ao inquérito noutro idioma?
Também pode responder ao inquérito em 13 idiomas alternativos selecionando o da sua preferência
no início do inquérito (tenha em conta que os inquéritos em diferentes idiomas poderão não estar
disponíveis imediatamente). O inquérito telefónico também pode ser realizado noutro idioma. As
opções de idioma irão incluir: árabe, bengali, chinês, gujarati, polaco, português, punjabi: Gurmukhi,
punjabi: Shahmukhi, romeno, somali, turco, urdu e galês.

Como posso resgatar o meu vale de oferta?
O vale de oferta ser-lhe-á enviado automaticamente assim que completar o inquérito na totalidade.
Se 2 semanas após completar o inquérito ainda não tiver recebido o seu vale, contacte epanel-uk@isay.com indicando ’20-089809-01 - EVENS survey voucher’.
Como serão utilizados os dados que fornecer no inquérito?
Consulte a Ficha Informativa do Participante (que se encontra nesta página de ajuda) para obter mais
detalhes sobre como serão utilizados os dados e sobre os procedimentos de proteção de dados.
Posso fazer um intervalo durante o preenchimento do inquérito?
Sim, ao responder ao inquérito online, o seu progresso é guardado automaticamente. Pode fechar a
janela do browser que contém o inquérito sempre que quiser e o seu progresso será guardado.
Quando quiser continuar a responder ao inquérito, basta regressar à página do inquérito clicando na
ligação que recebeu.
Porque me pediram o meu código postal e data de nascimento?
Estes dados são recolhidos para garantir que o estudo representa opiniões de uma grande
diversidade de pessoas como, por exemplo, pessoas de diferentes idades e pessoas que vivem em
diferentes áreas geográficas. Não tem de responder a esta pergunta, se preferir.
Para obter mais informações sobre perguntas mais frequentes relacionadas com a finalidade do
estudo e a utilização dos dados, consulte a Ficha Informativa do Participante. O Aviso de Privacidade
da Universidade de Manchester também contém mais detalhes sobre privacidade de dados, assim
como a Política de Privacidade da Ipsos MORI. Para quaisquer outras perguntas não respondidas na
página de informações da Ipsos MORI, envie um email para: evenssurvey@ipsos-mori.com.

