Bolsa de participantes para estudos no âmbito da pandemia COVID-19
CRC-W e CECC, Universidade Católica Portuguesa

Porquê ajudar?
No momento complexo em que vivemos, muitas são as formas de poder contribuir para a sociedade –
desde a ajuda e solidariedade para com aqueles que mais precisam (idosos, pessoas com baixos recursos
socioeconómicos, doentes crónicos), ao reconhecimento e apoio aos profissionais que estão na linha da
frente da luta contra a COVID-19 (médicos, enfermeiros, funcionários de lares, polícias, bombeiros, etc.),
aos donativos para instituições e associações que ajudam os mais vulneráveis e trabalham para um
Portugal melhor.
Outras formas existem para ajudar a sociedade mesmo enquanto está em confinamento em casa. Um
exemplo é a participação dos cidadãos em ciência – que pode passar pela participação e divulgação de
estudos que tenham por objetivo avançar o conhecimento científico, que permita tornar mais eficaz a
luta contra a COVID-19 e ajudar os cidadãos a adaptar-se à nova realidade em que vivemos e vamos
viver.
Contribuir para a investigação – com todas as garantias de proteção de dados – sempre foi importante,
mas mais importante se torna neste momento.

Como participar?
Esta bolsa de participantes consistirá numa lista de voluntários que disponibilizarão o seu contacto e
uma breve caracterização sociodemográfica para poderem passar a ser contactados no âmbito de
estudos futuros sobre a COVID-19, realizados por investigadores das áreas das ciências sociais e
humanas (Psicologia, Serviço Social, Educação e Comunicação) de dois centros de investigação da
Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa (CRC-W e CECC).
No geral, esses estudos implicam a resposta a um questionário através da internet, podendo também
incluir contacto telefónico (para quem não tiver possibilidade de uso de internet) ou outras formas de
recolhas de dados com consentimentos dos participantes (e.g., uso de redes socais).
Todos os procedimentos inerentes à criação e gestão desta bolsa de participantes estarão em
conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, sendo que o recurso a esta bolsa
de participantes por parte dos investigadores não dispensará a aprovação prévia de cada estudo por
parte do Conselho de Ética da Universidade Católica Portuguesa e dos Conselhos de Direção dos seus
centros de investigação.

Qual o objetivo?
Tendo em conta as diversas iniciativas de investigação e estudos científicos a serem levados a cabo no
CRC-W e no CECC sobre a COVID-19, e a necessidade mais intensiva de recolha de dados daí decorrente,
o objetivo desta bolsa de participantes será o de facilitar e tornar mais célere o acesso dos
investigadores a uma amostra de participantes que previamente tenham demonstrado interesse em
colaborar em estudos neste âmbito.

Quem poderá fazer parte desta bolsa de participantes?
Adultos (idade acima dos 18 anos) que, após a leitura da descrição da bolsa de participantes e ao que
se destina, aceitem, de forma livre e informada, facultar o seu contacto de e-mail e a responder a
algumas breves questões de caracterização sociodemográfica. Estas questões sociodemográficas têm
por finalidade a possibilidade de envio de convites à participação apenas a segmentos específicos da
população (tendo em conta os objetivos de cada estudo), assim como evitar a sua duplicação, no caso
de a mesma pessoa colaborar em mais do que um estudo, contribuindo para tornar os questionários
mais breves.

Podem dar-me alguns exemplos de estudos em curso?
Impacto do isolamento social devido à pandemia COVID-19 no bem-estar de crianças e adolescentes:
https://ucpcienciashumanas.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4GYvud1O32ozp2t
A importância da ligação entre avós e netos durante o isolamento social decorrente da pandemia
COVID-19:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEdsJKduQUisamc3C5lbZxojrOuDkMbFjaeY0ZL3NQQRDS
Fg/viewform
Perceção de riscos, modelos de perigo e estigma social associados à COVID-19:
https://ucpcienciashumanas.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9zP64o7tlwfIA8l

Sim, tenho interesse em participar e contribuir para o avanço da ciência no âmbito da pandemia
COVID-19! Como posso registar-me nesta bolsa de participantes?
Pode fazer o seu registo como voluntário através deste
link: https://ucpcienciashumanas.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8wdVV80SvcBMGhf

Muito obrigado pela sua colaboração!

