Documento informativo sobre o questionário PRISMS
Agradecemos o seu interesse em participar no questionário PRISMS. Leia este documento cuidadosamente,
uma vez que inclui informações sobre o questionário, assim como informações sobre a política de proteção
de dados aplicada.
1. Informações gerais: O questionário faz parte do projeto de investigação PRISMS (Privacy and
Security Mirrors, Reflexos de Privacidade e Segurança), financiado pela Comissão Europeia. O
questionário está a ser realizado pela Ipsos.
2. Finalidade do estudo: Este questionário está a ser realizado em 27 países da União Europeia. O
objetivo do questionário é a recolha de informação acerca das perceções dos cidadãos sobre
questões atuais importantes, como a confiança nas instituições, questões importantes na vida e as
considerações sobre o seu país, privacidade e segurança.
3. Confidencialidade: Garantimos que todas as informações que fornecer neste questionário serão
mantidas em total anonimato e tratadas com toda a confidencialidade. Determinados dados, como
nomes e endereços, não serão conservados e não será possível a identificação de qualquer pessoa
individual a partir dos resultados do questionário, uma vez que os investigadores utilizarão as
informações apenas para fins estatísticos.
4. Propriedade dos dados: As informações recolhidas através deste questionário serão mantidas pela
Ipsos e não serão reutilizadas para outras finalidades, com exceção das indicadas nos pontos 1 e 2.
5. Propósito das perguntas demográficas (como a idade, o sexo, etc.): O propósito destas perguntas
é, por um lado, criar perfis estatísticos (que nos permitem descobrir como as perceções variam
consoante a idade, sexo, país, etc.) e, por outro lado, garantir que são entrevistadas pessoas
suficientes em cada categoria para refletir a estrutura da população do país.
6. Duração do questionário: O questionário demora cerca de 25 minutos a preencher.
7. Seleção dos participantes no questionário: Foi selecionado aleatoriamente para participar neste
questionário e, por este motivo, esperamos que esteja interessado em participar. É muito
importante obter a participação do maior número possível de pessoas no questionário, para
fornecer uma imagem precisa das perceções das pessoas em todos os países incluídos no
questionário.
8. Participação: Não é obrigado a participar neste questionário, a sua participação é voluntária. No
entanto, esperamos que esteja disposto a ajudar-nos através da sua participação nesta investigação
importante. Tenha em conta que tem a possibilidade de sair do questionário em qualquer
momento, se preferir. Caso prefira sair, não serão tidas em conta quaisquer informações fornecidas
durante a entrevista.
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