Caro/a Estudante,
está a ser convidado/a participar num estudo que faz parte do projeto “CATCH-EyoU – Constructing AcTive
CitizensHip with European Youth: Policies, Practices, Challenges and Solutions” (EU Framework
Programme for Research and Innovation Horizon 2020, GA 649538)”, coordenado pelo Departamento de
Psicologia – Universidade de Bolonha em colaboração com o Departamento de Ciências Políticas e Sociais.
Antes de tomar uma decisão informada sobre a sua participação, é importante que receba informações
adequadas. Pedimos, por favor, que leia este documento e que entre em contacto com os investigadores
para qualquer dúvida ou esclarecimento.
Poderá encontrar mais informações sobre o projeto CATCH-EyoU na sua página oficial:
http://www.catcheyou.eu
• Objectivos do projeto
O projeto "CATCH-EyoU", www.catcheyou.eu, investiga, através de métodos qualitativos (e.g., entrevistas)
e quantitativos (e.g., questionários), diferentes formas de participação social e política dos jovens europeus
(Reino Unido, Suécia, Alemanha, República Checa, Estónia, Grécia, Portugal e Itália) e os fatores que podem
explicar por que razões/ e como os jovens decidem participar (ou não) nas suas comunidades, com um foco
específico no nível europeu de cidadania.
Mais especificamente, está a ser convidado/a a participar em discussões que irão ter lugar numa página do
Facebook dedicada a estudantes que estiveram envolvidos no programa Erasmus+ durante o ano letivo
2015-2016. Os/as participantes irão discutir questões relacionadas com a vida dos/as jovens ma EU, bem
como com os diferentes significados da cidadania europeia.

• Consequências da sua participação, benefícios e possíveis riscos
Foi contactado/a porque apresenta os pré-requisitos para participar. As discussões na página do Facebook
serão moderadas por uma equipa de estudantes e investigadores, e monitorizadas durante um perído de
30 dias, entre abril e junho de 2016, com o objetivo de analisar os temas e os discursos mais relevantes que
irão emergir a partir das interações que ocorrerem na página. Vai ser autorizado/a a participar na página
usando um perfil que reporta, à sua escolha, o seu nome real ou o seu nickname, não sendo, portanto,
obrigado/a a partilhar qualquer informação pessoal.
Com a sua participação irá contribuir para a construção de conhecimento científico sobre a juventude e a
cidadania ativa na Europa, assim como para as futuras propostas e indicações para políticas e intervenções
dirigidas aos jovens, tanto a nível nacional como europeu. A sua participação não implica qualquer tipo de
risco e os dados serão tratados de forma anónima durante o período de observação. Após a análise, os
dados serão comunicados de forma agregada para impedir a identificação individual. A sua participação é
voluntária.
• Para mais informações
Para qualquer informação e esclarecimento sobre o presente estudo, ou para qualquer apoio durante o
estudo, se confirmar a sua participação, pode contactar a Professora Pina Lalli, Departamento de Ciências
Políticas e Sociais – Universidade de Bolonha, Strada Maggiore 45, Bologna, Tel. 051209244. A equipa do
projeto está à sua disposição para qualquer pergunta ou dúvida.
Algumas informações relativamente à privacidade e proteção de dos dados
ErasmusVox é regulado pelas normas, termos, condições e características do Facebook
(https://www.facebook.com/terms), contudo é reservado para aqueles/as que desejam partilhar dados
pessoais, imagens, vídeos ou comentários para efeitos do projeto “CATCH-EyoU – Constructing AcTive
CitizensHip with European Youth: Policies, Practices, Challenges and Solutions”.
Tem o direito de não expressar as suas opiniões nas discussões do grupo, se desejar não o fazer. Pode optar
por deixar o grupo ou remover os seus comentários a qualquer momento, sem fornecer qualquer
explicação. Esta decisão não terá qualquer consequência.

Se desejar proteger sua privacidade, pode seguir as seguintes precauções:
- Pode abrir um perfil no Facebook com um nickname em vez do nome real e usá-lo para publicar
mensagens e deixar comentários;
- Pode decidir usar configurações do Facebook para manter privadas as suas informações de contacto ou
dados pessoais;
- Pode decidir se quer ou não publicar imagens ou vídeos em que pessoas ou lugares são mostrados e
reconhecidos;
- Deve ter cuidado quando postar comentários que possam revelar, mesmo que indiretamente, a
identidade dos outros;
- Deve pedir autorização no caso de decidir fornecer qualquer informação sobre outras pessoas.
Lembramos que:
- Deve estar consciente de que o conteúdo que publica no grupo e que opta por manter público no seu
perfil será visível para todos os membros do grupo;
- Uma vez que vai publicar conteúdo e informações pessoais no Facebook, deve estar consciente dos
termos de serviço do Facebook (https://www.facebook.com/terms) e a política de dados
(https://www.facebook.com/about/privacy/) que aceitou no momento da sua inscrição;
- Se decidir apagar os seus dados, imagens, vídeos e/ou comentários ou deixar o grupo, deve estar
consciente de que a Universidade de Bolonha não assume nenhuma responsabilidade no modo como o
Facebook trata os dados; assumindo responsabilidade apenas no tratamento de qualquer transcrição do
conteúdo que publicou (diálogos, comentários, opiniões, etc.).
A seguinte declaração de privacidade diz respeito exclusivamente à informação que escolheu publicar e
tornar pública no grupo Facebook "Erasmus Box" e que pode ser copiada, transcrita, partilhada, de forma
anónima, e arquivada pela Universidade de Bolonha para os fins e nas formas abaixo descritas. A
Universidade de Bolonha não assume nenhuma responsabilidade no tratamento de dados operado pelo
Facebook ou terceiros; assumindo apenas responsabilidade no tratamento dos dados que serão transcritos
e usados para fins de pesquisa.

Declaração de privacidade
De acordo com o artigo 13, D.Lgs 96/2003, informamos que a Universidade de Bolonha tratará as
informações que forneceu exclusivamente para fins institucionais (art. 4 del D.R. 271/2009), sob a
autoridade da lei em vigor relativamente à proteção de dados.
Tratamento e utilização dos dados
A informação pública que tiver fornecido através do seu perfil no Facebook e no grupo ErasmusVox será
tratada para fins investigativos e estatísticos no âmbito do projeto “CATCH-EyoU – Constructing AcTive
CitizensHip with European Youth: Policies, Practices, Challenges and Solutions”. Ferramentas eletrónicas e
software de análise de dados podem ser utilizados para o tratamento de dados.
Os dados serão tratados exclusivamente por investigadores/as que tenham sido autorizados pela entidade
responsável pelo processamento dos dados. A Universidade de Bolonha irá garantir que as diferentes fases
de elaboração e arquivamento dos dados recolhidos, bem como a sua comunicação e partilha, não irão
permitir a identificação de qualquer participante individual. A Universidade de Bolonha garante que toda a
informação será comunicada e partilhada de forma anónima ou, se necessário, com o uso de pseudónimos.
Além disso, nenhuma das informações pessoais que forneceu será divulgada e os resultados da pesquisa
serão armazenados numa base de dados que será acessível a todos os parceiros do projeto.
Natureza dos dados
A participação no projeto ao participar no grupo do Facebook ErasmusVox é voluntária. Partilhar conteúdo
e informações, e interagir com outros membros do grupo usando uma conta no Facebook significa que
decidiu participar na pesquisa.

Entidade responsável pelo tratamento dos dados
A Universidade de Bolonha - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna (BO) é a entidade que irá gerir os dados. A
entidade responsável pelo processamento dos dados será o Diretor do Departamento de Ciências Políticas
e Sociais, Prof. Fabio Giusberti - Strada Maggiore, 45 - 40125 Bologna (BO).
Os direitos dos/as participantes
Em relação ao tratamento de dados para a pesquisa científica e estatística, os indivíduos que tenham
fornecido informações pessoais têm o direito à confirmação da existência de tais dados, a conhecer sua
origem e conteúdo, a verificar a sua veracidade, bem como pedir qualquer alteração, atualização ou
correção (artigo 7 da Lei italiana sobre proteção de dados pessoais).
De acordo com o mesmo artigo, você tem direito de pedir que parte, ou a totalidade, dos registos do seu
envolvimento na pesquisa seja apagada ou destruída, anonimizando ou bloqueando os dados devido a
qualquer violação da Lei, bem como o direito de se opor ao seu tratamento por qualquer razão legítima.
Qualquer pedido deve ser endereçado à Profª Pina Lalli (pina.lalli@unibo.it), Departamento de Cências
Políticas e Sociais, Universidade de Bolonha, Strada Maggiore, 45 - 40125 Bologna (BO), Tel. 051.209244.
Pode retirar-se da pesquisa a qualquer momento e sem fornecer qualquer razão para isso: se decidir
retirar-se, as suas informações pessoais serão destruídas. Vamos, no entanto, usar os dados que já tenham
sido recolhidos de forma anónima, a fim de determinar os resultados da pesquisa sem os alterar.
Contudo, pode decidir apagar os seus dados, imagens, vídeos, comentários e/ou mesmo deixar o grupo
ErasmusVox do Facebook. Nesse caso, a Universidade de Bolonha não assumirá qualquer responsabilidade
por qualquer informação/dados/conteúdo que não foram destruídos, uma vez que essa
informação/dados/conteúdo foi publicada numa página privada de uma rede social, e não numa página
diretamente administrada pela Universidade de Bolonha.
Nome e sobrenome
………………………………
Nacionalidade
………………………………
Idade
………………………………
AO PREENCHER ESTE FORMULÁRIO E CLICAR EM "ENVIAR", CONCORDO QUE
- Li a Folha de Informações do/a Participante, que entendi o seu conteúdo e todas as informações
fornecidas pela equipa do projeto CATCH-EyoU e que tive tempo suficiente para fazer perguntas que foram
respondidas de forma satisfatória pela equipa do projeto;
- Estou consciente de que a participação no estudo é voluntária, sem coerção, e que tenho o direito de me
retirar do estudo a qualquer momento, sem indicar qualquer motivo, e sem penalização;
- Estou consciente da natureza das atividades do estudo e dos seus potenciais riscos;
- Estou consciente de que a participação neste estudo é voluntária. Não há benefícios conhecidos para mim
que resultantes da minha participação neste estudo, incluindo benefícios económicos (diretos ou
indiretos).
○ CONCORDO
○ NÃO CONCORDO
fazer parte deste estudo. Entendo que a minha participação neste estudo é inteiramente voluntária e que
posso recusar participar ou retirar-me do estudo a qualquer momento sem penalização. Li integralmente

este formulário e entendi-o completamente. Ao clicar em baixo estou a dar o meu consentimento para
participar neste estudo.

