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Consentimento informado 
 

 

Eu, abaixo-assinado, declaro que aceito participar no trabalho de investigação 

acima referido, da autoria do mestrando Pedro Futi Franque, com a orientação do 

Professor Doutor Carlos Cabral Cardoso, tendo por base a seguinte informação 

fornecida: 

a) O uso da informação é apenas para este trabalho de investigação e não será 

utilizada por outras pessoas que não o seu autor e orientador; 

b) O trabalho destina-se a identificar os estilos de gestão de conflito 

predominantes em ambiente laboral dos enfermeiros; 

c) A informação será fornecida apenas neste momento; 

d) Os dados são colhidos directamente através de um questionário de aplicação 

directa, sendo este entregue e recolhido pelo autor do trabalho nos respectivos locais 

(Hospital ou Centro de Saúde); 

e) A selecção da população em estudo baseou-se na necessidade identificar os 

estilos de gestão de conflito que mais se predominam no ambiente laboral dos 

enfermeiros, pelo que se recorreu a todos os Serviços do Hospital do Divino Espírito 

Santo, assim como aos Centros de Saúde da Ribeira Grande, Vila Franca, Povoação e 

Nordeste. 

f) Não se prevêem danos físicos, emocionais ou efeitos colaterais potenciais para 

os colaboradores neste estudo; 



g) Os benefícios relacionam-se com os inerentes a um trabalho de investigação 

na área das relações entre os diferentes elementos da equipa, com vista a identificar os 

estilos de gestão de conflito predominantes entre os enfermeiros; 

h) A participação dos enfermeiros é voluntária, ficando salvaguardado o direito à 

recusa, neste momento ou posteriormente, podendo interromper a sua colaboração se e 

logo que considere ser esta sua decisão; 

i) A privacidade dos enfermeiros fica completamente salvaguardada, não sendo 

conhecida a sua identidade para além das pessoas referidas na primeira alínea; 

 j) Em caso de dúvidas, necessidade de informação adicional ou reclamação 

relativamente a este estudo, os enfermeiros que aqui colaboram devem contactar o autor 

do trabalho, pelo que deixo em sua posse o meu contacto. 

 

 

 

 

CONTACTO: 

Pedro Futi Franque 

Rua Espírito Santo, 16  2º Dtº. 

9500-313 Ponta Delgada 

Telemóvel: 965708477 

E-mail: pfranque@portugalmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSINATURA: _________________________________________________________ 


