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Consentimento Informado 

 

 

 

Eu, ___________________________________________________, portador do BI n.º 

______________, nascido (a) a ________de ____________de _____________, declaro que fui 

inteiramente esclarecido (a) sobre o Estudo a realizar e que me foi dada total oportunidade para 

fazer as perguntas que entendi necessárias e que, de todas, obtive a devida resposta. 

Declaro, ainda, que me foi proporcionada a possibilidade de desistir da minha participação na 

entrevista a qualquer momento, sem que isso represente para mim qualquer prejuízo pessoal ou 

profissional. 

Declaro, finalmente, que me foi integralmente assegurado de que toda informação por mim 

fornecida será sempre tratada de modo sigiloso e confidencial e que, no caso de se proceder ao 

registo áudio da entrevista a realizar neste âmbito, ser-me-á dada a total garantia de poder ficar 

na posse de uma cópia da gravação da mesma.  

Assim sendo, consinto que seja utilizado o equipamento necessário ao registo áudio da 

entrevista a levar a cabo, bem como a utilização futura, por parte do investigador responsável 

pela pesquisa, da informação recolhida no seu âmbito quer no plano da sua divulgação quer da 

publicação dos resultados a ela associados. 

 

Funchal, 2009 

____________________________________ 

                                                       (O Mediador Familiar) 

 

_____________________________________ 

             (O Investigador Responsável) 

Designação do Estudo: “Audição de Crianças e Jovens na Mediação Familiar nos casos de 

Separação/Divórcio– um estudo do ponto de vista dos Mediadores Familiares da Região Autónoma 

da Madeira” 

Objectivos Geral: Conhecer qual a importância atribuída pelos Mediadores Familiares da Região 

Autónoma da Madeira à Audição de Crianças/Jovens nos processos de Mediação nos Casos de 

Separação/Divórcio dos Pais. 

Contexto Institucional e Académico: Centro de Administração e Políticas Públicas do Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa – Doutoramento em 

Ciências Sociais na especialidade de Sociologia, sob orientação do Professor Doutor Fausto Amaro. 

Investigador Responsável: Paulo Alexandre Milheiro Gaspar Ferreira. BI n.º: 8479008. 

 

 


