
 
 
 

CONSENTIMENTO INFORMADO 
 
O stresse é uma das problemáticas mais preocupantes da sociedade actual, dado ter implicações nas três 

variáveis que constituem a definição de Saúde (OMS, 1948): bem-estar físico, psíquico e social. Por outro lado, 

opções de estilo de vida saudável têm um impacto positivo na nossa capacidade para lidar com o stress e para 

gerir as actividades do quotidiano, nomeadamente no campo ocupacional. 

  

Neste sentido, a Faculdade de Motricidade Humana, através do Programa Reges – Relaxação e Gestão do 

Stresse, em parceria com a Câmara Municipal de Sintra (CMS) está a realizar uma investigação científica e de 

apoio à comunidade. O estudo pretende efectuar uma caracterização do nível de satisfação profissional e de 

alguns aspectos ligados à condição de saúde e estilos de vida, relacionando estes com o nível de stresse e 

satisfação com a imagem corporal expressos pelos profissionais da CMS, procurando desta forma contribuir para 

a prevenção e gestão do stresse. 

 

Por isso, gostaríamos de contar com a sua colaboração, durante aproximadamente uma hora, através do 

preenchimento dos seguintes questionários: Questionário Geral sobre Condições de Saúde e Estilos de Vida; 

Escala de Satisfação Profissional; Inventário de Estados e Traços de Ansiedade, Questionário da Forma Corporal 

e Questionário da Vulnerabilidade. 

 

Estes dados possibilitarão a produção válida do conhecimento científico no âmbito do stresse ocupacional e, por 

outro lado, permitirão à CMS identificar os factores contextuais e organizativos que possam ser geradores de 

situações de stresse e implementar medidas para reduzir a sua ocorrência e o seu impacto, melhorando a 

qualidade das condições de trabalho dos profissionais da CMS. 

A sua participação é de extrema importância, mas gostaríamos de deixar claro que poderá desistir de responder 

às perguntas a qualquer momento, bastando informar o investigador, sem que isso lhe acarrete qualquer tipo de 

prejuízo. 

Todas as informações pessoais obtidas durante o estudo serão estritamente confidenciais e o anonimato será 

assegurado através de um procedimento que envolve a atribuição de um código aos questionários de cada 

participante. Apenas o Investigador Responsável da Faculdade de Motricidade Humana terá acesso aos dados de 

identidade pessoal. Os dados obtidos poderão ser publicados apenas com fins científicos, pelo responsável do 

projecto (Prof. Doutor Rui Martins) ou pessoas devidamente autorizadas por este.  

A recolha de dados decorrerá durante o mês de Dezembro de 2013 e é solicitado a cada participante que devolva 

as escalas preenchidas no final da sessão. 

Eu,  _______________________________________________________ aceito integrar o presente estudo e 

autorizo a recolha e utilização dos dados para serem objecto de tratamento relativamente aos objectivos 

deste estudo. 

Assinatura: _________________________________________________  Data: ____ / _____ / _________ 

Agradecemos desde já a sua colaboração! 


