ANEXO I

Cristiana Sofia Fernandes Correia

A/C:
Exma. Sr.ª Presidente da
Câmara Municipal de Miranda do Corvo
Dr.ª Fátima Ramos
Assunto: Pedido de consentimento para realização de um estudo
Exma. Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo,
No âmbito do Mestrado Psicologia Clínica - Família e Intervenção Sistémica, a
discente Cristiana Sofia Fernandes Correia, orientada pela Mestre Joana Sequeira, propõe-se a
realizar um estudo acerca da rede social da família multiproblemática, nos seus diferentes
níveis de análise. Pretende-se conhecer as características estruturais, funcionais e atributos do
vinculo, ao nível dos quatro quadrantes: família, amigos, relações de trabalho e relações
comunitárias, incidindo nas relações da família com os serviços sociais. Deste modo, venho
solicitar a Vossa Excelência consentimento para a realização deste estudo na Câmara
Municipal de Miranda do Corvo.
No presente estudo será utilizado o Instrumento de Análise da Rede Social PessoalRevisão Sumária (IARSP-RS) e um questionário sócio-demográfico. Os critérios de inclusão
no estudo serão: presença simultânea, em dois ou mais elementos da mesma família, de
comportamentos problema e a existência de um processo de acompanhamento de pelo menos
um ano.
Desde já, agradeço a disponibilidade e atenção,

ANEXO II

ANEXO III

Questionário
No âmbito do Mestrado de Psicologia Clínica: Família e Intervenção Sistémica,
desenvolver - se - à um trabalho de investigação sobre as redes sociais da família.
Gostaríamos que colaborasse, respondendo aos instrumentos de recolha de dados que
apresentamos de seguida. Todas as informações fornecidas são confidenciais. Por favor,
preencha os instrumentos respondendo a todas as questões.
Data: ___/___/____
Sexo: Masculino

Instituição: _________________________
Feminino

Data de nascimento: ____/____/____

Idade:____ anos

Estado Civil:
Solteiro____ Casado ____ União de Facto ____ Divorciado___Separado ____ Viúvo____
Profissão (última que desemoenhou): _________________________
Situação Profissional: Trabalhador ___ Desempregado ___ Estudante ___ Doméstica___
Pensionista ___ Condição perante o Trabalho: Activo __ Não Activo e domésticas___
Habilitações Literárias: _______________
Meio de Residência: Vila___ Aldeia ____ Concelho: ________________
Grau de parentesco

Agregado Familiar
(com quem vive):

Idade

profissão

Quais os principais problemas que identifica na sua família?____________________
Recebe Rendimento Social de Inserção: Sim ___ Não___
Muito Obrigado pela Sua Colaboração

ANEXO IV

Classificação Nacional de Profissões: Instituto Nacional de Estatística (1994)
Categoria Profissional
1. Quadros superiores da
administração pública, dirigentes e
quadros superiores de empresas
2. Especialistas das profissões
técnicas e científicas

Sub-Categoria Profissional
1.1. Quadros superiores da administração pública
1.2. Directores de empresas
1.3.Directores e gerentes de pequenas e médias empresas
2.1. Especialistas das ciências físicas, matemáticas e engenharias
2.2. Especialistas das ciências da vida e profissionais da saúde
2.3. Docentes do ensino secundário, superior e profissões similares
2.4. Outros especialistas das profissões intelectuais e científicas
3.1. Técnicos e profissionais das ciências físicas e químicas, da engenharia e

3. Técnicos e profissionais de nível
intermédio
3.3. profissio
4. Pessoal administrativo e
similares
5. Pessoal dos serviços e
vendedores
6. Agricultores e trabalhadores
qualificados da agricultura e pesca

trabalhadores similares
3.2. Profissionais de nível intermédio das ciências da vida e da saúde
3.3. Profissionais de nível intermédio do ensino
3.4. Outros técnicos e profissionais de nível intermédio
4.1. Empregado de escritório
4.2. Empregados de recepção, caixas, bilheteiros e similares
5.1. Pessoal dos serviços directos e particulares de protecção e segurança
5.2. Manequins, vendedores e demonstradores
6.1. Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, criação de animais
e pesca
6.2. Agricultores e pescadores – agricultura e pesca de subsistência
7.1. Operários, artífices e trabalhadores similares das industrias extractivas e de
construção civil

7. Operários, artífices e

7.2. Trabalhadores da metalurgia e da metalomecânica e trabalhadores similares

trabalhadores similares

7.3. Mecânicos de precisão, oleiros, vidreiros, artesãos, trabalhadores das artes
gráficas e trabalhadores similares

8. Operários de instalações de

7.4. Outros operários, artífices e trabalhadores similares
8.1. Operadores de instalações fixas e similares

máquinas e trabalhadores de

8.2. Operadores de máquinas e trabalhadores de montagem

montagem

8.3 Condutores de veículos e embarcações e operadores de equipamentos

pesados e móveis
9.1. Trabalhadores não qualificados dos serviços e do comércio
9. Trabalhadores não qualificados

9.2. Trabalhadores não qualificados da agricultura e pesca
9.3. Trabalhadores não qualificados das minas, da construção civil e obras
publicas, da indústria transformadora e dos transportes

ANEXO V

Codificação do Nível Socio-económico

Trabalhadores assalariados, por conta de outrem, trabalhadores

1.Nível
Sócio-económico

não especializados da indústria e da construção civil, empregados
de balcão no pequeno comércio, contínuos,

cozinheiros,

empregados de mesa; empregadas de limpeza, pescadores,

Baixo

rendeiros, trabalhadores agrícolas, vendedores ambulantes,
trabalhadores

especializados

da

indústria

(mecânicos

e

electricistas), motoristas; até ao 8.º ano da escolaridade
obrigatória.

Profissionais
2. Nível
Sócio-económico
Médio

técnicos

intermédios

independentes,

pescadores proprietários de embarcações; empregados de
escritório, de seguros e bancários; agentes de segurança,
contabilistas; enfermeiros, assistentes sociais; professores
do

ensino

primário

e

secundário;

comerciantes

e

industriais; do 9.º ao 12.º ano de escolaridade; cursos
médios e superiores.

Grandes proprietários ou empresários agrícolas, do
comércio

e

da

indústria;

quadros

superiores

da

administração pública, do comércio, da indústria e de
3. Nível

serviços, profissões liberais (gestores, médicos, magistrado,

Sócio-Económico
Elevado

arquitectos, engenheiros, economistas, professores do ensino
superior); artistas; oficiais superiores das forças militares;
pilotos de aviação; do 4.º ano de escolaridade (de modo a
incluir grandes proprietários e empresários), à licenciatura,
mestrado ou doutoramento.

Fonte: Simões, 1994 (cit. in, Abreu, 2000)

ANEXO VI

Questionário
No âmbito do Mestrado de Psicologia Clínica: Família e Intervenção Sistémica,
desenvolver - se - à um trabalho de investigação sobre as redes sociais da família.
Gostaríamos que colaborasse, respondendo aos instrumentos de recolha de dados que
apresentamos de seguida. Todas as informações fornecidas são confidenciais. Por favor,
preencha os instrumentos respondendo a todas as questões.
Data:___/___/____Profissão:_______________Instituição:_____________________
Há quanto tempo é a família acompanhada por este serviço? __________________
Esta família foi encaminhada por outro serviço? Sim ___Não___
Se sim, qual? ________________
A família recebe apoio económico? Sim ___Não___ Se Sim, qual? ________________
Quantos

dos

elementos

do

agregado

familiar

apresentam

comportamentos

problemáticos? _____________
Assinale com uma cruz as áreas de dificuldade que identifica na família:
Educação:
Baixos níveis educacionais (não cumprimento do 1.º ciclo)__ Incumprimento da escolaridade
obrigatória __ Insucesso escolar (actual) __ Abandono e absentismo escolar __ Necessidades
educativas especiais__ Analfabetismo__
Emprego:

Desemprego__ Emprego temporário__ Instabilidade profissional (mudança frequente de
emprego)__ Inaptidão para o trabalho (invalidez) __ Domésticas__
Gestão financeira:
Consumos elevados por necessidade__ Não contribuição de todos os membros__ Consumos
elevados por má gestão__ Não pagamento da pensão de alimentos__
Habitação:
Problemas de manutenção__ Ausência de infra-estruturas básicas__ Sobrelotação__
Condições abarracadas__ Ausência de habitação própria__
Relações familiares:
Relações conflituosas com a família alargada__ Relações conflituosas no agregado__
Relações distantes com a família alargada__ Relações distantes no agregado familiar__
Conflitos decorrentes de ruptura familiar__ Conflitos decorrentes da regulação do poder
paternal__ Violência familiar actual e/ou passada__
Relações sociais:
Conflitos no local de trabalho__ Conflitos com profissionais de saúde e/ou de acção social__
Sentimentos de marginalização pela comunidade local__ Solidão__
Rendimento:
Baixos rendimentos do trabalho__ Baixos rendimentos de pensões ou prestações sociais__
Ausência de rendimento proveniente do trabalho__ Sobreendividamento__ Baixos
rendimentos devido a desemprego__
Saúde:

Deficiência ou incapacidade__ Dependência de terceiros (idosos ou pessoas portadoras de
deficiência)__ Alcoolismo__ Toxicodependência__ Doenças profissionais ou acidentes de
trabalho__ Problemas físicos de saúde__
Outras áreas/ problemas: ________________________________________________

Muito Obrigado pela Sua Colaboração!

ANEXO VII

