Ajude a informar o próximo censo
Estou-lhe escrevendo para pedir ajuda para uma breve pesquisa para testar possíveis novas
questões para o recenseamento de 2021. A pesquisa está sendo realizada por Ipsos MORI, em
nome da Agência de Estatística e Pesquisa da Irlanda do Norte (NISRA).
A sua casa foi selecionada aleatoriamente para participar. Gostaria muito de agradecer a sua
ajuda - ao participar nesta pesquisa, ajudará a informar o próximo censo.

Faça parte de uma breve pesquisa on-line
Para completar a pesquisa on-line, digite este link na barra de endereços na parte superior do
seu navegador de internet:

https://ipsos.uk/census-research
E insira seu o código de acesso exclusivo:

[CÓDIGO DE ACESSO]
A sua participação é completamente voluntária.
Por favor complete a pesquisa o mais rápido possível, mas o mais tardar até à meia-noite de
sexta-feira, 11 de agosto. Não deve demorar mais que cinco minutos do seu tempo.
As respostas que forneça serão tratadas confidencialmente.

Encontre mais informações na outra página
Volte a página para obter mais informações sobre a pesquisa, NISRA e o censo.
Muito obrigado por dar o seu tempo para nos ajudar.
Com os melhores cumprimentos,

David Marshall (Dr)
Agência de Pesquisa e Estatística da Irlanda do Norte

Quem é Você?
A Ipsos MORI está realizando a pesquisa em nome da Agência de Pesquisa e Estatística da
Irlanda do Norte (NISRA). A Ipsos MORI é uma agência de pesquisa independente. Você pode
encontrar mais informações em www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk
A NISRA é responsável por coletar e publicar estatísticas sobre economia, população e
sociedade na Irlanda do Norte. A NISRA também conduz o censo na Irlanda do Norte a cada 10
anos. Você pode encontrar mais informações em https://www.nisra.gov.uk

Por que minha família recebeu um convite para completar a
pesquisa?
A sua casa foi selecionada aleatoriamente para receber um convite para participar na pesquisa a
partir de uma lista de códigos postais da Irlanda do Norte.

Sobre o que é a pesquisa?
A pesquisa faz perguntas sobre você e sua casa. Estamos a testar perguntas para garantir que o
questionário do Censo de 2021 seja o mais fácil possível.

O que é o censo?
O censo conta a população e recolhe outras informações sobre as famílias e membros da família.
É usado pelo governo central e local, empresas e instituições de caridade, por exemplo, para
apoiar decisões sobre a alocação de fundos, a prestação de serviços e o monitoramento da
desigualdade.

Quem na minha casa deve completar a pesquisa?
Uma pessoa com 16 anos ou mais pode completar a pesquisa. Se você é a única pessoa com
idade igual ou superior a 16, então só você deve completar a pesquisa.

Você poderá ver as minhas respostas pessoais?
Não. Ninguém na Ipsos MORI ou na NISRA poderá identificá-lo/la ou ver como respondeu as
perguntas. O Ipsos MORI combinará as respostas de todos os que responderam à pesquisa e os
dados serão anónimos.

Para mais informação:
Se ainda tiver dúvidas, entre em contato com a Ipsos MORI por email ou
telefone.
Email: censusresearch@ipsos.com
Telefone: 0800 819 9031

