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Prof. Ora. Helena Espírito Santo 

Note que se sentir emocionalmente angustiado/a e sentir que precisa de alguém para conversar em 

qualquer momento durante o preenchimento deste formulário, existem serviços de apoio telefónico como 

o SOS Voz amiga, disponível diariamente das 16h às 24h nos seguintes telefones:

21354 45 45 

91 280 26 69

96 352 46 60

Ao clicar em "Continuar", estará a declarar que aceita e compreende que: 

Os dados que lhe pedimos destinam-se unicamente: 1) ao envio por email da análise das suas respostas, se 

assim o desejar; e 2) a análises estatísticas descritivas, correlacionais ou preditivas de fenómenos 

emocionais e comportamentais. 

Em situação alguma existirá partilha da informação específica, sendo esta entendida ao abrigo do sigilo 

profissional. 

Obrigada! 

Continuar» 

6% concluído 

Trauma e emoções 
Esta pesquisa está a ser conduzida por Mestrandas de Psicologia Clínica do Instituto Superior Miguel 

Torga orientadas pela Prof. Doutora Helena Espírito Santo. 

Estamos interessados em investigar a possível relação entre as Experiências Dissociativas, Experiências 

Traumáticas e emoções. 

Os questionários demoram cerca de 30 minutos a preencher (ainda que algumas pessoas possam 

demorar um pouco mais). 

Tenha em atenção que os questionários fazem perguntas sobre temas sensíveis, incluindo perguntas 

sobre experiências traumáticas na infância, sobre sintomas depressivos, ansiosos e de stress. Por isso, 

pode ocorrer ansiedade, angústia, ou embaraço devido aos temas sensíveis em estudo. 

Note também que a investigação é totalmente anónima, e você pode retirar-se a qualquer momento. 

Se quiser obter mais informações antes de participar, por favor, entre em contacto com: 

APÊNDICE A – Consentimento informado 



5 de junho de 2016 às 15:03Raquel Ribeiro <92.raquel@gmail.com> 
Para: 

Sou  aluna  do    2º  ano  de  Mestrado  em  Psicologia  Clínica  (Ramo  Cognitivo  Comportamental   
Psicologia Clínica)  na  Escola  Superior  de  Altos  Estudos  do  Instituto  Superior  Miguel  Torga  e  venho 
solicitar  ao  Sr.  Doutor Fernando  Barbosa  a  autorização  para  o  uso  da  versão  portuguesa  do 
Levenson’s Self Report Psychopathy Scale (2014)  adaptada  e  validada  por  Fernando  Barbosa, 
Soraia Gonçalves, Pedro R. Almeida, Fernando FerreiraSantos, João MarquesTeixeira. 

O  meu  pedido  inserese  no  projeto  "O  papel  dos  processos  emocionais  no  funcionamento 
intra  e  interpessoal" vem  no  decurso  do  trabalho  de  investigação  que  irei  realizar  para  a 
dissertação de mestrado a  levar a efeito durante o presente ano letivo.

O  tema  da  tese,    ainda  sem  título  definitivo,    diz  respeito  ao  estudo  da  relação  entre  o 
autocriticismo  e  a psicopatia na população geral.

A investigação procura ser um contributo para aprofundamento deste tema, para 
desenvolvimento de futuros planos de intervenção orientados para a população em geral.

Agradeço, desde já, o melhor acolhimento ao meu pedido, quer para a autorização de uso, 
quer para a menção de outros aspetos que considere pertinentes.

Atenciosamente,
Raquel Ribeiro

6 de junho de 2016 às 17:33Fernando Barbosa < > 
Para: Raquel Ribeiro <92.raquel@gmail.com>

Olá Raquel,

Com certeza. O uso é livre para fins de investigação, bastando que seja citada a nossa autoria da 

versão portuguesa.

Bom trabalho,

FB

Laboratory of Neuropsychophysiology

Faculty of Psychology and Educational Sciences

University of Porto

Rua Alfredo Allen

4200392 Porto (Portugal)

Tel. +351 226061898 

Email: 

http://www.fpce.up.pt/labpsi/

APÊNDICE B – Autorização do Levenson's Self Report Psychopathy Scale 

Pedido  de  autorização  para  o  uso  da  versão  portuguesa  do 
Levenson’s Self Report Psychopathy Scale (2014)
2 mensagens



3 mensagens

2 de junho de 2016 às 10:21Raquel Ribeiro <92.raquel@gmail.com> 
Para: 

Bom dia, Sr. Professor Doutor José Augusto da Veiga Pinto de Gouveia

Sou   aluna   do    2º   ano   de   Mestrado   em   Psicologia   Clínica   (Ramo   Cognitivo   Comportamental     
Psicologia  Clínica)   na Escola   Superior   de   Altos   Estudos   do   Instituto   Superior   Miguel   Torga   e   venho  
solicitar   ao   Sr.  Doutor   Pinto   Gouveia a autorização para o uso da Escala da Auto
Compaixão, desenvolvida por Neff  (2003) e adaptada e validada por Pinto Gouveia  e  Castilho  
(2006),  a  autorização  para  o  uso  da  Escala  das  Formas  do  AutoCriticismo  e  AutoTranquilização 
(FSCRS)  desenvolvida  por  Gilbert  et  al.  (2004)  e  
adaptada e validada por Pinto Gouveia e Castilho (2011)  e da Escala das   Funções   do   AutoCriticismo  
e  AutoAtaque   (FSCS)   desenvolvida   por   Gilbert   et   al.   (2004)   e   adaptada   e   validada por  Pinto  
Gouveia  e  Castilho (2011).

O  meu  pedido  inserese  no  projeto  "O  papel  dos  processos  emocionais  no  funcionamento  intra  
e  interpessoal" e vem no 
decurso do trabalho de investigação que irei realizar para a dissertação de mestrado a  
levar a efeito durante o presente ano letivo.

O tema da tese,  ainda sem título definitivo,  diz respeito ao estudo da relação entre o 
autocriticismo e a psicopatia na população geral.

A investigação procura ser um contributo para aprofundamento deste tema, para desenvolvimento 
de futuros planos de intervenção orientados para a população em geral.

Agradeço,  desde  já,  o  melhor acolhimento  ao  meu pedido,  quer para  a  autorização  de uso,  quer  
para  a  menção  de outros aspetos que considere pertinentes.

Atenciosamente,
Raquel Ribeiro

1 de julho de 2016 às 09:51

6 de julho de 2016 às 16:22

Raquel Ribeiro <92.raquel@gmail.com> 
Para: José G < >

[Citação ocultada]
 

Enviado do Gmail Mobile

José Gouveia < >
Para: Raquel Ribeiro <92.raquel@gmail.com>

Cara Raquel

Tenho  muito  gosto  em  autorizar  a  utilização  das  escalas  da  Neff  e  do Autocriticismo.

Felicidades para a tua investigação

Saudações

José Pinto Gouveia

APÊNDICE C – Autorização da Forms of Self-Criticizing/Attacking and Self-Reassuring Scale 

Pedido de autorização para uso da Escala de AutoCompaixão e 
de Auto-Criticismo



3 de junho de 2016 às 12:11

Bom dia Raquel

O professor Daniel Rijo falou comigo sobre o seu interesse na EcoV/CoSS. Tem a nossa 
autorização. Segue em anexo a versão portuguesa e a coding sheet do instrumento 
Pedíamos apenas que nos informasse qual o/a seu/sua orientadora/ e nos enviasse uma 

copia da sua tese de mestrado depois de defendida
Bom trabalho

Se necessitar de mais alguma informação disponha

Diana Ribeiro da Silva

PhD Student

CINEICC – CognitiveBehavioural Research Centre

Faculty of Psychology and Education Sciences, University of Coimbra

Rua do Colégio Novo, 3001802 Coimbra, Portugal

Tel.:  +351  851  464

www.fpce.uc.pt/cineicc/

2 anexos

CoSS Versão final (1).pdf 
34K

CoSS Scoring 5.doc
36K

APÊNDICE D – Autorização da Compass of Shame Scale

EcoV/CoSS
1 mensagem

Diana Ribeiro da Silva < > 
Para: 92.raquel@gmail.com
Cc: Daniel Rijo < >
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