Inquéritos Aprovados 2021
Nome
Inquérito

Descrição Inquérito

Data
Aprovação

impacto da
diferença de
género no
ensino
superior
português
Projecto de
Investigação:
Competências
Mais
Valorizadas
por
alunos
finalistas

impacto da diferença de
género no ensino superior
português

22/01/2021 Lígia
Amâncio

Dada a importância
10/3/2021
atribuída à empregabilidade
dos diferentes cursos
superiores, é cada vez mais
necessário garantir um
alinhamento entre as
competências desenvolvidas
pelos recém-diplomados e
as competências procuradas
no atual mercado laboral.
Neste sentido, gostaríamos
de contar com a participação
dos alunos do Instituto
Superior Técnico num
estudo que pretende avaliar
o grau de alinhamento entre
as perceções das
competências mais
valorizadas por alunos
finalistas e por um conjunto
de organizações
empregadoras de recémdiplomados. Para tal,
solicitamos a sua
colaboração ao divulgar um
breve questionário, cujo
tempo de resposta não
demora mais do que 5
minutos, pelos alunos
finalistas da sua Instituição.
Desde já garantimos o
anonimato e a
confidencialidade dos dados
recolhidos, sendo que
nenhuma das perguntas
constituintes do questionário
permite a identificação
direta do seu respondente

Nome
Instituição
Requerente Requerente

Sofia
Cabral

ISCTE

NOVA
IMS

Valor
do
tempo
dos
condutores
portugueses

Efeitos da
COVID-19
no
teletrabalho,
na
mobilidade
diária e nas
preferências
residenciais
Inquérito
Universitário

Este questionário,
12/3/2021
estruturado por Claudio
Lombardi, enquadra-se
numa investigação que está
a ser desenvolvida no
âmbito da elaboração da sua
tese de doutoramento no
âmbito do Programa
Doutoral em Sistemas de
Transportes no Instituto
Superior Técnico, orientado
pelo Professor Luís Picado
Santos (CERIS-IST) e coorientado pela Doutora
Anuradha M. Annaswamy
(AAC Lab - MIT).
Pretende-se analisar a
implementação de portagens
dinâmicas na rede de
autoestradas da área
metropolitana de Lisboa.
Examinar os efeitos da
12/5/2021
COVID-19 sobre a adopção
de teletrabalho, os padrões
de mobilidade e as
preferências residenciais.
Este inquérito destina-se a
indivíduos com ocupação
profissional e que residam
ou trabalhem na Área
Metropolitana de Lisboa.
Participação num projeto de 18/5/2021
investigação com uma
abordagem quantitativa. A
participação dos estudantes
consiste em angariar 10
respondentes para o
inquérito, sendo que a
seleção das empresas teve
como critério a existência de
práticas de voluntariado
corporativo na organização.
Considerando o âmbito do
estudo, sugere-se que os
participantes integrem
funções de RH ou que
desempenhem funções que
permitam o planeamento ou
participação em

Claudio
Lombardi

IST

Laísa
Braga
Kappler

IST

Bruno
Almeida
Viana

Católica
Porto
Business
School

experiências de voluntariado
na organização.
Como
No âmbito de um projeto de 31/5/2021
melhorar a
dissertação de Mestrado em
comunicação Ciência Cognitiva está a ser
oral entre
desenvolvido o estudo
agentes
“Como melhorar a
artificiais e
comunicação oral entre
interlocutores agentes artificiais e
humanos
interlocutores humanos”, o
qual integra um questionário
destinado a avaliar as
emoções mais relevantes
experienciadas por um ser
humano na interação com
agentes humanos e
artificiais, que mereceu a
aprovação da Comissão de
Deontologia da FPUL.O
questionário, para o qual se
solicita colaboração e
divulgação, é o principal
elemento de recolha de
informação para o estudo,
destina-se a participantes
falantes de português com
idade igual ou superior a 18
anos e tem uma duração
estimada de 15 minutos.
Trata-se de um questionário
anónimo e de resposta
voluntária e, dada a natureza
do estudo, não existem
respostas certas ou erradas,
pretendendo-se apenas
conhecer a perceção global
dos participantes.
Instrumento
O questionário insere-se no
2021/07/19
de Medida de âmbito da minha dissertação
Satisfação
de mestrado intitulada
dos Utentes "Abordagem multicritério
nos Hospitais: para a categorização dos
COVID-19
hospitais públicos
portugueses face à satisfação
dos utentes em situação de
COVID-19", e com a
orientação das Professoras
Teresa Cardoso Grilo e Ana
Sara Silva Rodrigues da
Costa. Este tem como

Maria
Teresa
Bonifácio

IST

Alina
Sterbet

IST

objetivo averiguar a
satisfação dos utentes que
recorreram aos serviços de
urgência e internamento de
hospitais públicos devido a
problemas relacionados com
o COVID-19, permitindo a
posterior classificação dos
hospitais. Todos os dados
recolhidos no questionário
destinam-se unicamente
para fins da presente
investigação, sendo os
mesmos tratados com total
confidencialidade.

Inquéritos Recusados 2021
Nome Inquérito

Descrição
Inquérito

Data da Não
Aprovação

Geografias da
COVID-19

Neste momento, a 2021/03/10
sociedade
portuguesa
atravessa uma
crise profunda e
singular
provocada pela
pandemia da
COVID-19.
Assim, com o
objetivo de
compreender o
impacto desta
pandemia nos
cidadãos
atendendo às
condições
habitacionais e
aos contextos
territoriais onde
vivem, uma
equipa de
investigação da
FLUP/CEGOT
lançou este
inquérito, que
poderá ser
respondido em
10-15 minutos.

Nome
Requerente

Instituição
Requerente

FLUPCEGOT

FLUP-CEGOT

Agradecemos a
sua
disponibilidade e
pedimos-lhe para
ler atentamente as
questões e
responder de
acordo com a sua
situação.
Superar o “Vale
O meu nome é
12/3/2021
da Morte”:
Inês Sobral
Estudo de fatores Escoval e sou
que influenciam o aluna do mestrado
licenciamento de em Biotecnologia
tecnologias em
Farmacêutica da
saúde humana de Faculdade de
Centros de I&D
Farmácia da
em Portugal.
Universidade de
Coimbra, a
desenvolver a tese
intitulada ''
Superar o “Vale
da Morte”:
Estudo de fatores
que influenciam o
licenciamento de
tecnologias em
saúde humana de
Centros de I&D
em Portugal" e
desenvolvida
junto do Gabinete
de Transferência
de Tecnologia do
Centro de
Neurociências e
Biologia Celular
da Universidade
de Coimbra
(CNC-UC)
O
Considerando o 2021/05/10
comprometimento comprometimento
com a
organizacional
organização e
como um estado
com o superior
psicológico que
hierárquico e o
reforça a relação
papel moderador entre
os
que os dirigentes indivíduos e a
têm no
organização
comprometimento afigurou-se-nos

Inês Isabel
Sobral
Escoval

Faculdade de
Farmácia da
Universidade
de Coimbra

Fernanda
Maria
Pereira da
Silva

ISCTE Instituto
Universitário de
Lisboa

THEFARM Adquire
alimentos
diretamente do
produtor

Estudo dos
fatores
determinantes
para
aceitação/recusa
de Vales de
Cirurgia

importante
analisar
este
fenómeno dentro
da Administração
Pública. O estudo
desta
temática
poderá ser um
contributo valioso
para
a
identificação de
fatores
importantes para a
gestão
dos
recursos humanos
nas organizações
públicas
O thefarm está a
2021/05/10
ser desenvolvido
com o objetivo de
incentivar a
produção local e
sustentável. É
uma plataforma
onde será possível
comprar peixe,
carne, legumes e
frutas diretamente
ao pescador,
produtor e
agricultor.Este
questionário serve
para obtenção de
opiniões e
preferências para
o auxílio da
construção deste
projeto
Um dos graves
2021/07/16
problemas
enfrentados pelos
pacientes do
Sistema Nacional
de Saúde
português é a
demora no acesso
a cirurgias nãourgentes (em
2018, estavam
inscritos em lista
de espera 244501

Joel Silva
Fontes

Universidade
de Aveiro

Madalena
Almeida

IST

doentes). Apesar
de terem sido
implementados
mecanismos com
o intuito de
mitigar este
problema, estes
nem sempre
alcançam os
resultados
esperados. Prova
disso são os vales
de cirurgia que,
apesar de
permitirem um
atendimento mais
rápido dos utentes
em unidades de
saúde com maior
capacidade de
resposta, acabam
na maioria das
vezes por não ser
utilizados.O
objetivo deste
questionário,
inserido no
âmbito da minha
dissertação de
mestrado em
Engenharia
Biomédica
intitulada
“Behavioral OR
approaches for
the assessment of
surgical voucher
acceptance
decisions”, é
avaliar a
influência de
diferentes
dimensões
constituintes de
um modelo de
comportamento
individual em
contexto de saúde
na aceitação de
vales de cirurgia

em Portugal.Os
respondentes
devem completar
o questionário
indicando o seu
nível de
concordância com
as afirmações que
lhes vão sendo
apresentadas
(segundo uma
escala de Likert).
Essas mesmas
afirmações foram
desenvolvidas de
acordo com as
diferentes
dimensões que
compõem o
Health Belief
Model, um
modelo utilizado
para representar o
modo como
variáveis
psicológicas,
físicas e
demográficas
podem influenciar
comportamentos
e decisões
individuais
relacionadas com
a saúde.No caso
concreto deste
trabalho, o
comportamento
individual em
estudo consiste na
aceitação ou
recusa de um vale
de cirurgia, o qual
é emitido quando
um utente se
encontra em lista
de espera por um
período próximo
do Tempo
Máximo de
Resposta

Garantida
previsto na lei. O
presente
questionário
destina-se à
generalidade da
população: tanto a
quem já tenha
tido a experiência
de receber um
vale de cirurgia,
como a pessoas
que nunca tenham
passado por isso,
que devem neste
último caso
responder de
acordo com um
cenário hipotético
em que se
imaginem nessa
mesma
situação.Com
base nas
respostas, será
desenvolvido um
modelo de
comportamento
específico para o
caso dos vales de
cirurgia, o que
permitirá testar
intervenções que
possam levar a
uma maior taxa
de utilização dos
mesmos,
potencialmente
contribuindo para
a diminuição das
listas de espera
para cirurgia em
Portugal.

