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Anexo 1  

Parecer da Comissão de Ética do ISMT 



 



 



 



Apêndices 



Apêndice A  

Consentimento informado 



 

Código: ___________ 

!  

Investigação no âmbito do Mestrado em Psicologia Clínica 
( Ramo de Terapias Cognitivo-Comportamentais) 

Consentimento Informado  

Antes de ceder a sua autorização para participar neste estudo, pedimos-lhe que leia este 

pequeno texto. 

 Este trabalho de investigação decorre no âmbito da realização da tese do Mestrado 

em Psicologia Clínica do Instituto Superior Miguel Torga (Coimbra). 

 Para concretizarmos esta investigação, necessitamos que preencha um breve 

questionário sociodemográfico e uma bateria de testes neuropsicológicos. 

 A sua participação, embora voluntária, é muito importante para a realização deste 

estudo. 

 Todos os dados recolhidos têm a garantia de confidencialidade, e obedecem aos 

preceitos orientadores para a elaboração de trabalhos científicos, sendo utilizadas 

apenas para fins estatísticos. 

 A investigadora está disponível para qualquer esclarecimento acerca do estudo, se 

assim for o desejo do participante. 

 Se, em algum momento, optar por não continuar, é livre de desistir e entregar o 

protocolo. 

 Obrigada pela sua disponibilidade e colaboração. 

 Declaro que fui esclarecido acerca dos objetivos e procedimentos desta 

investigação e que aceito participar nela de livre vontade, além de autorizar o uso dos 

dados para os fins estatísticos relacionadas com esta pesquisa. 

Assinatura/rubrica: _______________________________________________ 

Coimbra, _____________de _____________de__________



Apêndice B  

Questionário Sociodemográfico, Clínico e Prisional   



 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

Código:  _________

      Data: ____ /___ /____  

Idade:   _____ 

Data de nascimento:  ____ /___ /____ 

Nacionalidade:  _________________ 

Estado civil:  

  !  1. Solteiro 

  !  2. Casado/União de facto    

  !  3. Divorciado/Separado 

  !  4. Viúvo  

Filhos: 

 !  1. Não  

 !  2. Sim    

Número de filhos: _______ 

Agregado Familiar: Em liberdade, com 

quem vivia? 

 !  1. Companheira/o  

 !  2. Pais  

 !  3. Irmãos  

 !  4. Avós   

  

 !  5. Filhos  

 !  6. Sozinho  

 !  7. Instituição de apoio  

Nível socioeconómico:  

 !  1.Baixo 

 !  2. Médio Inferior   

 !  3. Médio Superior  

 !  4. Superior  

Área de Residência: (aldeia; vila; cidade)  

 !  1. Rural  

 !  2. Moderadamente Urbana    

 !  3. Predominantemente Urbana  

Habilitações Literárias 

 !  1. Analfabeto   

 !  2. Sabe Ler e Escrever  

 !  3. 1º ciclo 

 !  4. 2º ciclo 

 !  5. 3º Ciclo  

 !  6. Ensino Secundário  



 



 



Apêndice C  

Pedido de autorização e respetiva resposta dos autores dos instrumentos utilizados   



Brief Inventory Symptom Inventory  (BSI) 

 



Levenson’s Self-Report Psychopaty Scale 



Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (DS) 

 



Traumatic Experiences Scale (TEC) 

 



Self Compassion Scale (SCS) 

 



Apêndice D 

Pedido de autorização e respetiva resposta à DGRSP para  recolha da amostra    



Pedido de autorização 

 

Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 
Serviços Centrais  

Ao cuidado do Exmo. Senhor Diretor Geral Dr.  Celso José Neves Manata 
Travessa da Cruz do Torel, nº1 

1150-122 LISBOA  

Assunto: Pedido de autorização para recolha de dados nos Estabelecimentos Prisionais de 
Coimbra, Leiria e Viseu 

Vimos por este meio solicitar a colaboração de Vossa Excelência, e da instituição que 
superiormente dirige, autorizando a recolha de dados relativa a uma investigação 
conducente a dissertação de Mestrado Integrado, de Adriana Miguel Bento, aluna do 2º 
ano do Mestrado em Psicologia Clínica – no ramo de Terapias Cognitivo-Comportamentais, 
do Instituto Superior Miguel Torga de Coimbra que está a realizar estágio curricular 
autorizado no Estabelecimento Prisional de Coimbra.  

A investigação proposta está orientada para o estudo da regulação emocional em reclusos que 
cumprem pena nos Estabelecimentos Prisionais de Coimbra, Aveiro e Viseu.  

Caso seja aceite, o protocolo de investigação incluirá a administração dos seguintes 
instrumentos: Escala da Auto-Compaixão (SELFCS); Compass of Shame Scale (COSS); 
Inventário de Sintomas Psicopatológicos (BSI); Teste Torga da Lateralidade; Levenson Self-
Report Psychopathy Scale (LSRP); Escala de Desejabilidade Social de Marlowe-Crowne 
(EDSMC); Escala das Formas do Auto-Criticismo (FSCRS); Escala de Experiências 
Dissociativas (DES) e Escala de Experiências Traumáticas (TEC). Estima-se uma duração de 
30 a 45 minutos na administração dos mesmos.  

Informamos que, caso seja aceite, a recolha de dados servirá para fins exclusivamente 
científicos. Serão respeitados os princípios da participação voluntária dos sujeitos, da 
confidencialidade e do anonimato dos dados (os dados serão integrados numa base global 
de tratamento estatístico, sem referência a dados pessoais). As datas específicas de recolha 
de dados seriam depois objeto de articulação com a Direção do Estabelecimento Prisional. 

Agradecemos a colaboração prestada pela DGRSP no âmbito da realização de Estágios 
Curriculares e das investigações conducentes a dissertações, figurando sempre como mais um 
passo para o desenvolvimento cientifico na área.  

Ficamos à disposição de V. Ex. ª para algum esclarecimento adicional : 
a_drianambento@hotmail.com. N.º telemóvel: 937983866. 

Gratas. Com os melhores cumprimentos.  

Coimbra, 04 de Novembro de 2016. 

 Orientadora        Orientanda 

Prof.ª Dr.ª Helena Espírito-Santo       Adriana Miguel Bento 

Largo da Cruz de Celas, 1 
3000-132 Coimbra 
Tel: (+351) 239 488 030 
Fax: (+351) 239 488 031 



Respetiva resposta  

 



Apêndice E 

Outputs dos modelos de mediação - resultados exploratórios 





 



 



 


