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Ex. ᵐᵒ Senhor/ Ex. ᵐᵃ Senhora, 

Quer conhecer o estado atual das competências dos portugueses? 

A Universidade Católica Portuguesa está a realizar, em Portugal, o "Inquérito às Competências dos 
Adultos", componente fundamental do PPIIAAAACC - Programa Internacional para a Avaliação das 
Competências dos Adultos, estudo da OCDE1 que envolve mais de trinta países e a que o Governo 
português aderiu. 

Para a aplicação deste inquérito em Portugal, serão realizadas, no conjunto do território nacional, 
milhares de entrevistas a pessoas com idades entre os 1166  ee  ooss  6655  aannooss..  As entrevistas, com duração 
entre 45 e 120 minutos, são efetuadas no domicílio do inquirido, de acordo com a sua disponibilidade.  

OO  sseeuu  ddoommiiccíílliioo  ffooii  sseelleecciioonnaaddoo  aalleeaattoorriiaammeennttee  ppaarraa  aa  rreeaalliizzaaççããoo  ddeessttee  iinnqquuéérriittoo. A participação é 
anónima e voluntária e poderá ser recompensada com aattéé  8800€€ por entrevista completa, em cartão 
oferta.  

Vai receber a visita de um elemento da equipa de entrevistadores do Centro de Estudos e Sondagens 
de Opinião (CESOP) da Universidade Católica Portuguesa, devidamente credenciado, para reforço do 
presente convite. No entanto, agradecíamos, se possível, que registasse, desde já, o código de ativação 
do seu inquérito num dos seguintes canais: 

• Web: www.piaac.pt/registo 
• SMS para (+351) 92 62 62 552, com seu nome + código da entrevista 

Caso tenha dúvidas, pode ligar para o ((++335511))  221177  221144  004400. Horário de atendimento nos dias úteis: 9:00 
às 13:00 - 14:00 às 18:00. Para mais informações, consulte o site wwwwww..ppiiaaaacc..pptt.. 

Obrigado pela sua participação, tão importante para o conhecimento do nosso País e para a 
comparação com os outros Países envolvidos neste estudo. 

Com os melhores cumprimentos, 

Ricardo Reis  
Diretor Católica-CESOP  

1 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
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