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Projeto-piloto ACTO 

Análise Conversacional do Trabalho e das Organizações | Qualidade Glocal e Melhorias Contínuas 

(FENACERCI – PPLL Consult – CLISSIS) 

 

ASSUNTO: Pedido de autorização para gravar | Equipa Local de Intervenção precoce (CERCIMA) 

 

 
 

Exmo/a(s) Senhor/a(s), 

 

Na minha tripla qualidade de Investigador, Professor e Consultor, venho solicitar a vossa autorização 

para gravar o trabalho desenvolvido pela Equipa Local de Intervenção precoce junto da vossa 

família. 

 

Mediante a sua autorização, o Projeto-piloto ACTO pretende registar o trabalho da Equipa Local de 

Intervenção precoce, para contribuir em conhecer melhor o apoio que presta às famílias e à comunidade. 

 

Esta investigação-ação colaborativa que envolve técnicos, famílias e investigadores, traduz um 

compromisso da CERCIMA com a melhoria contínua das suas respostas às necessidades dos seus 

clientes. 

 

 

Para mais informações, pode consultar a página do Projeto no website do GEACClissis: 
 

GEACClissis | http://geacc.hypotheses.org/1506  

 

 
A recolha de dados, a cargo do próprio corpo técnico da Equipa Local de Intervenção precoce, pode ser 

interrompida a qualquer momento, sem necessidade de justificação. Em anexo segue o formulário de 

consentimento informado. 

 

 

Com os meus melhores cumprimentos. 

 

Alcochete, 06-07-2015 

 

 
Michel G. J. Binet 

Licenciado em Sociologia – Mestre em Ciências Sociais – Doutor em Antropologia 

Professor Auxiliar do Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa da Universidade Lusíada de Lisboa (ISSSL-ULL) 

Investigador Responsável do GEACClissis 
Consultor Sénior na PPLL Consult 

Email: michel.binet@edu.ulusiada.pt  

Telm: 91 259 35 65  
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Formulário de consentimento informado 
 

Projeto-piloto ACTO 

Análise Conversacional do Trabalho e das Organizações | Qualidade Glocal e Melhorias Contínuas 

(FENACERCI – PPLL Consult – CLISSIS) 

 

Coordenador Principal do Projeto: Prof. Doutor Michel G. J. Binet 

 

Grupo de Etnometodologia e Análise Conversacional da Clusividade social 
Centro Lusíada de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social 

Universidade Lusíada de Lisboa 

Rua da Junqueira, 188-198 

1349-001 Lisboa  

Portugal  

 

 

Este projeto de investigação-ação prevê o recurso a gravações como meio de registo de dados 

referentes a atividades realizadas pela Equipa Local de Intervenção precoce, junto da sua 

família. Tem o direito de autorizar ou não estes registos bem como de escolher como estes dados 

poderão ser utilizados por nós nas atividades de investigação e ensino. 

 

      ******** 

 

(Assinalar a opção escolhida)  

Dou o meu consentimento para a realização de gravações do trabalho 

desenvolvido pela Equipa Local de Intervenção precoce junto da 

minha família, desde que garantido um nível mínimo de 

anonimização, através da utilização de pseudónimos nas transcrições 

e de apagamento dos registos de eventuais dados de identificação 

pessoal e do domínio privado (ex.: moradas, etc.) 

Sim Não 

Dou o meu consentimento para a utilização dos materiais registados 

(devidamente anonimizados) em publicações científicas  

Sim Não 

Dou o meu consentimento para a utilização dos materiais registados 

(devidamente anonimizados) em congressos e encontros científicos.  

Sim Não 

Dou o meu consentimento para a utilização dos materiais registados 

(devidamente anonimizados) em aulas universitárias, com fins 

didáticos e, em geral, em sessões de formação. 

Sim Não 

Dou o meu consentimento para a utilização dos materiais registados 

(devidamente anonimizados) em bases de dados ou sob qualquer 

outra forma, desde que com fins exclusivamente científicos. 

Sim Não 

 

 

Nome: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Data: ……………………….. 

 

 

 

Assinatura: ……………………......................                         Assinatura: ……………………................. 

                       (Encarregado/a de Educ.)                                                            (Encarregado/a de Educ.) 
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