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FICHA DE INFORMAÇÕES PARA PARTICIPANTES 
ESPECIALIZADOS 
 

Número de referência: MRA-22/23-34159 
 

IRÁ RECEBER UMA CÓPIA DESTA FICHA DE INFORMAÇÕES 
 

Título do projeto 
 
Mobilização da Sociedade Civil pelos Direitos dos Idosos: Facilitadores, barreiras e 
necessidades de apoio 
 
Parágrafo do convite 
 
Sou a Dra. Caroline Green e sou pesquisadora do King's College London. Gostaria de 
convidá-lo a participar neste projeto de pesquisa que ocorre em colaboração com a 
Aliança Global para os Direitos dos Idosos (GAROP).  
 
Antes de decidir se quer participar, é importante que entenda por que a pesquisa está a 
ser realizada e o que a sua participação irá envolver. Por favor, reserve um tempo para ler 
as informações a seguir cuidadosamente e discuti-las com outras pessoas, se desejar. 
Indique-me se há algo que não está claro ou se gostaria de mais informações. 
 
Qual é o objetivo do projeto? 
 
Esforços para uma Convenção das Nações Unidas para os Direitos dos Idosos estão a 
ganhar força dentro das Nações Unidas. O apoio da sociedade civil global é vital neste 
processo para destacar a necessidade da Convenção. O objetivo deste estudo proposto é 
entender melhor os facilitadores e barreiras para mobilizar a sociedade civil entre os 
países em todo o mundo, bem como necessidades específicas de apoio/iniciativas da 
GAROP ou através de outras organizações para mobilizar a sociedade civil no seu país. 
Por "sociedade civil" quero dizer grupos de cidadãos voluntários, sem fins lucrativos, 
organizados a nível local, nacional ou internacional, especialmente (mas não 
exclusivamente) aqueles que fornecem apoio, pesquisa ou outros tipos de contribuições 
para a vida dos idosos ou outros grupos, como pessoas com deficiência.  
 
Por que fui convidado a participar? 
 
Está a ser convidado a participar neste projeto devido à sua formação profissional e 
trabalho com os direitos dos idosos dentro de uma organização da sociedade civil. 
Gostaria de ouvir a sua opinião sobre os facilitadores e barreiras do envolvimento da 
sociedade civil no seu país e possíveis formas de apoiar esse envolvimento.  
 
O que irá acontecer se eu participar? 
 
Se optar por participar no projeto, existem diferentes maneiras de se comunicar. Se optar 
por participar no projeto, existem diferentes maneiras de se comunicar. Alternativamente, 
pode preencher uma pesquisa, que pode demorar de 20 a 30 minutos ou menos, 
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dependendo do que deseja partilhar. Também pode enviar-me um e-mail com a sua 
resposta às perguntas da pesquisa.  
Se optar por ser entrevistado, a entrevista irá durar cerca de 20 minutos, mas também 
pode demorar mais ou menos tempo, dependendo da sua disponibilidade e do que 
gostaria de partilhar comigo. A entrevista pode ocorrer no dia e horário que for mais 
conveniente para si, tendo em consideração possíveis diferenças de horário entre a minha 
localização em Londres, Reino Unido e a sua localização. Irei pedir permissão para gravar 
a entrevista para que eu possa digitar o que diz tendo em vista uma melhor análise. Se 
concordar, a gravação não será partilhada com ninguém. As entrevistas podem ser 
realizadas em qualquer idioma que desejar. Irei precisar de saber com algumas semanas 
de antecedência se deseja realizar a entrevista num idioma diferente do inglês ou alemão 
de modo a organizar o apoio apropriado relativo a tradução.  
 
Durante a entrevista, convido-o a partilhar os seus conhecimentos e perspetivas sobre o 
envolvimento da sociedade civil nos direitos das pessoas idosas no seu país e as suas 
ideias sobre possíveis atividades que possam ajudar a mobilizar mais a sociedade civil. 
Observe que, no início da entrevista, irei pedir que partilhe comigo alguns dados 
biográficos, incluindo a sua formação profissional e o país em que a sua organização 
opera.  
 
Tenho que participar? 
 
A participação é totalmente voluntária. Apenas deve participar se quiser e se optar por 
não participar não será prejudicado de forma alguma. Depois de ler a ficha de 
informações, entre em contacto comigo se tiver alguma dúvida que o ajude a tomar uma 
decisão sobre a participação. Se decidir participar, irei pedir que assine um formulário de 
consentimento e irá receber uma cópia deste formulário de consentimento 
 
Incentivos  
 
Não podemos oferecer incentivos financeiros para a participação neste projeto. 
 
Quais são os possíveis riscos de participar? 
 
Não estamos a prever riscos particulares associados a esta pesquisa. O seu nome e 
organização irão permanecer anónimos, a menos que nos diga que gostaria de ser citado 
diretamente. Não faremos perguntas politicamente sensíveis ou quaisquer perguntas 
sobre a sua própria formação política ou pessoal que possam colocá-lo em risco. 
Quaisquer preocupações que possa ter com os riscos associados ao contexto do seu país 
serão discutidas no início da entrevista.  
 
Quais são os possíveis benefícios de participar? 
 
A participação neste estudo pode não lhe beneficiar diretamente de forma alguma. No 
entanto, a sua experiência irá ajudar a obter uma melhor compreensão do que pode 
apoiar a mobilização da sociedade civil no contexto do seu país para os direitos humanos 
dos idosos e uma Convenção das Nações Unidas para os Direitos dos Idosos.  
 
Tratamento de dados e confidencialidade 
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Os seus dados serão processados sob os termos da lei de proteção de dados do Reino 
Unido (incluindo o Regulamento Geral de Proteção de Dados do Reino Unido (UK GDPR) 
e a Lei de Proteção de Dados de 2018.  
 

• Os seus formulários de consentimento assinados serão retidos separadamente dos 
seus dados biográficos, que não terão o seu nome presente.  Os formulários de 
consentimento e os seus dados biográficos serão retidos com segurança em 
servidores internos do King's College London. As transcrições das suas entrevistas 
serão anónimas e você e qualquer pessoa cujo nome mencionar durante as 
entrevistas irão receber um pseudónimo de género neutro.  

• A gravação da entrevista será transcrita imediatamente após as entrevistas e 
destruída imediatamente após a transcrição. Os seus dados biográficos anónimos 
e as transcrições anónimas serão armazenados com segurança em servidores 
internos do King's College London e serão protegidos por palavra-passe até 
dezembro de 2024, que é o fim do projeto no King's College London 

• Como especialista na área, irei pedir a sua permissão expressa para incluir o seu 
nome e posição nos relatórios e resultados da pesquisa. Só irei incluir o seu nome 
se me der permissão expressa para fazê-lo, conforme o ponto 5 do formulário de 
consentimento. Neste caso, o seu nome não será anónimo durante a transcrição. 
No entanto, os nomes de qualquer outra pessoa serão anónimos na transcrição. 

• Os seus dados podem ser partilhados com os meus gestores no King's College 
London, Professor Jill Manthorpe e Dr. Kritika Samsi, mas com mais ninguém fora 
do King's College London. A transcrição das entrevistas gravadas será realizada 
por mim. Os seus dados não serão partilhados diretamente com a GAROP, a 
menos que declare expressamente que tenho permissão para fazê-lo no formulário 
de consentimento.  

 

Declaração de proteção de dados  

Se quiser obter mais informações sobre como os seus dados serão processados de 
acordo com as leis de proteção de dados do Reino Unido, visite o link abaixo: 

https://www.kcl.ac.uk/research/support/research-ethics/kings-college-london-statement-
on-use-of-personal-data-in-research 

 
E se eu mudar de ideias sobre participar? 
 
É livre para mudar de ideias em qualquer ponto do projeto, sem ter que dar uma justificação. 
A saída do projeto não o irá afetar de forma alguma. Pode retirar os seus dados do projeto 
até o dia 30/12/2022, após o qual a retirada dos seus dados não será mais possível devido 
à análise dos dados e à elaboração do relatório final. Se optar por sair do projeto, não 
iremos reter as informações que forneceu até ao momento. Para retirar informações, envie 
um e-mail para  caroline.green@kcl.ac.uk informando quais informações gostaria de excluir 
ou que gostaria de retirar por completo.  
 

https://www.kcl.ac.uk/research/support/research-ethics/kings-college-london-statement-on-use-of-personal-data-in-research
https://www.kcl.ac.uk/research/support/research-ethics/kings-college-london-statement-on-use-of-personal-data-in-research
mailto:caroline.green@kcl.ac.uk
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O que irá acontecer com os resultados do projeto? 
 
Os resultados do projeto serão resumidos num relatório escrito para a GAROP. Eles 
também serão redigidos num artigo de pesquisa a ser publicado numa revista académica 
e poderão ser usados em apresentações como conferências e seminários. Irá receber 
uma cópia do relatório.  
 

 
Quem devo contactar para mais informações? 
 
Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações sobre este projeto, entre em 
contacto comigo através dos seguintes contactos:  
 
Dra. Caroline Green 
 
Unidade de Pesquisa da Força de Trabalho em Saúde e Assistência Social,  
O Instituto de Políticas de King's 
King’s College London 
First Floor, Virginia Woolf Building 
22 Kingsway 
Londres WC2B 6LE 
 
Caroline.green@kcl.ac.uk 
 

 
E se eu tiver mais dúvidas ou se algo der errado? 
   
Se este projeto o prejudicou de alguma forma ou se deseja fazer uma reclamação sobre a 
condução do projeto, entre em contacto com o King's College London usando os detalhes 
abaixo para obter mais conselhos e informações:  
  
O Presidente do SSHL RESC, rec@kcl.ac.uk, Waterloo Campus, 57 Waterloo Road, 
Londres, SE1 8WA 
 
 

 

 
Obrigado por ler esta ficha de informações e por considerar participar nesta pesquisa. 

mailto:rec@kcl.ac.uk

