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Consentimento Informado, Livre e Esclarecido  

para Investigação Científica com Seres Humanos 

 

Título do projeto ou estudo: Dream Teens powered by Cascais Jovem 

 

Responsável pelo projeto: Professora Doutora Margarida Gaspar de Matos (coordenadora científica) 

 

Instituição de acolhimento: Projeto Aventura Social e Cascais Jovem 

 

Este documento contém informação importante em relação ao projeto no qual se pretende inscrever, 

bem como o que esperar se decidir participar no mesmo. Leia atentamente toda a informação aqui 

contida. Deve sentir-se inteiramente livre para colocar qualquer questão, assim como para discutir com 

terceiros (amigos, familiares) a decisão da sua participação neste projeto.  

 

Informação geral 

O projeto Dream Teens powered by Cascais Jovem, motivado e com base no projeto Dream Teens, 

no desenvolvimento de competências de investigação-ação, e competências socioemocionais, 

pretende criar uma rede de jovens (residentes em Cascais), promotora de discussão das principais 

necessidades e estratégias para os seus problemas, tornando-os socialmente mais ativos e 

participativos, através do incentivo ao desenvolvimento de projetos de investigação-ação e de 

empreendedorismo social no concelho. 

Qual a duração esperada da minha participação? 

Seis meses. 

Quais os procedimentos do estudo em que vou participar? 

No âmbito do projeto encontra-se prevista uma reunião inicial de apresentação do projeto; debates 

bissemanais de identificação das necessidades / problemas dos jovens residentes em Cascais, e 

estratégias para a sua solução, nos canais de Youtube e Instagram fechados aos participantes do 

projeto; um workshop de 16 horas de desenvolvimento de competências de investigação-ação, 

socioemocionais, e de empreendedorismo social; grupos focais de discussão das necessidades e 

estratégias identificadas; apoio no desenvolvimento de projetos de âmbito escolar ou comunitário. 

Um evento final, possibilitará a apresentação do trabalho realizado aos principais agentes de 

mudança. 

A minha participação é voluntária? 

A sua participação é voluntária e pode recusar-se a participar. Caso decida participar neste estudo é 

importante ter conhecimento que pode desistir a qualquer momento, sem qualquer tipo de 

consequência para si. No caso de decidir abandonar o estudo, a sua relação com o Projeto Aventura 

Social e Cascais Jovem não será afetada.  

Quais os possíveis benefícios da minha participação? 
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Prevê-se um aumento da participação social e cidadania ativa dos participantes, assim como o 

desenvolvimento de competências de investigação-ação e socioemocionais. 

Quais os possíveis riscos da minha participação? 

Não estão previstos riscos associados à participação. 

Quem assume a responsabilidade, no caso de um evento negativo? 

Ainda que não se prevejam eventos negativos, no caso da sua ocorrência, o Cascais Jovem assume a 

responsabilidade de acionar o seguro de acidentes pessoais. 

Há cobertura por uma companhia de seguros? 

Apenas os acidentes passíveis de ocorrer durante o evento de apresentação, workshop, grupos 

focais, e evento final, realizados em instalações afetas ao projeto, terão cobertura por acidentes 

pessoais. São excluídos acidentes ocorridos na deslocação antes e após as atividades no âmbito do 

projeto. 

Quem deve ser contactado em caso de urgência? 

Dra. Cátia Branquinho 

Projeto Aventura Social – Faculdade de Motricidade Humana, Estrada da Costa 1499-002 Cruz 

Quebrada – Dafundo. 

E-mail: dreamteenspoweredbycascaisjovem.pt 

Como é assegurada a confidencialidade dos dados?  

Apenas os investigadores do projeto terão acesso aos dados dos participantes, garantindo a 

salvaguarda do seu anonimato e confidencialidade. 

O que acontecerá aos dados quando a investigação terminar? 

Quando a investigação terminar, a equipa de investigação arquivará os dados dos participantes em 

local seguro, garantindo o seu anonimato e confidencialidade. Os dados apenas serão mantidos por 

um período de dois anos. 

Como irão os resultados do estudo ser divulgados e com que finalidades? 

Prevê-se a disseminação de resultados do projeto em publicações e congressos científicos, e no 

evento final público. Nesta divulgação não serão incluídos os nomes dos participantes. Apenas serão 

dados a conhecer os resultados do impacto do projeto nos seus participantes, assim como as 

necessidades e estratégias identificadas, e subprojectos desenvolvidos. 

Em caso de dúvidas quem devo contactar? 

Para qualquer questão relacionada com a sua participação neste estudo, por favor, contactar:  

Dra. Cátia Branquinho 

Projeto Aventura Social – Faculdade de Motricidade Humana, Estrada da Costa 1499-002 Cruz 

Quebrada – Dafundo. 

E-mail: dreamteenspoweredbycascaisjovem.pt  
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Assinatura do Consentimento Informado, Livre e Esclarecido 

Li o presente documento e estou consciente do que esperar quanto à minha participação no projeto 

Dream Teens powered by Cascais Jovem. Tive a oportunidade de colocar todas as questões e as 

respostas esclareceram todas as minhas dúvidas. Assim, aceito voluntariamente participar neste 

projeto.  

 

 

  

Nome do(a) participante                Assinatura do(a) participante 

   

 

 

 

  Data  

    

   

Nome do(a) representante legal do(a) participante  

(se aplicável) 

  

   

 

 

 

Grau de relação com o(a) participante           

 

 

Investigadora / Equipa de Investigação 

 

Os aspetos mais importantes deste estudo foram explicados ao participante ou ao seu 

representante, antes de solicitar a sua assinatura. Uma cópia deste documento poderá ser guardada 

pelo mesmo. 

 

                    Cátia Branquinho 

  

Nome da pessoa que obtém o consentimento   Assinatura da pessoa que obtém o consentimento 

   

 

 

 

  Data  

 

 


