Declaração de proteção de dados e confidencialidade absoluta
das suas informações pessoais
O estudo SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) sobre o Envelhecimento, Saúde e
Reforma na Europa é um estudo internacional conduzido pelo Consórcio Europeu “SHARE-ERIC”, em
colaboração com as Instituições Cientificas parceiras. Atualmente, em Portugal, o Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade (CECS) da Universidade do Minho (Profª Alice Delerue Matos) e a Nova School
of Business and Economics (Prof. Pedro Pita Barros) são responsáveis pela implementação do estudo a nível
nacional. Para a realização das entrevistas contratamos a empresa Domp, no Porto. Todas as partes
envolvidas no estudo estão a trabalhar de acordo com as disposições legais de proteção de dados.
O objetivo deste estudo é ajudar investigadores a melhor compreender as necessidades e condições de vida
das pessoas com 50 anos ou mais e dos seus familiares. A finalidade é fornecer aos cientistas dados sobre
a saúde, o estatuto socioeconómico e as redes sociais e familiares destas pessoas de forma a dar resposta
a questões relacionadas com o processo de envelhecimento da população. Em Portugal, este estudo é
financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) no quadro do concurso para Projetos
de Infraestruturas de investigação no Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse
Estratégico e pela FCT através de fundos nacionais (PIDDAC), AAC Nº 01/SAICT/2016, Candidatura
nº022209 – DATALAB e pela Comissão Europeia.
O(A) senhor(a) foi escolhido(a) aleatoriamente para participar no estudo. A sua participação é
absolutamente voluntária.
Os resultados deste estudo serão apresentados apenas de forma anónima, isto é, sem nomes e moradas.
Significa que ninguém será capaz, a partir dos resultados, de identificar a pessoa que forneceu a informação
na entrevista.
O mesmo se aplica às entrevistas a si realizadas em datas posteriores à da primeira entrevista, que são
importantes para compreender o processo de envelhecimento. E também se aplica às entrevistas a familiares
de participantes falecidos que são importantes para completar as histórias de vida dessas pessoas. A
informação sobre a mesma pessoa, prestada em diferentes entrevistas é associada apenas através de um
código, ou seja, sem nomes e moradas.
Nós não fornecemos nenhum dado que revele a sua identidade a terceiros.
Os são responsáveis pelo cumprimento das disposições legais de proteção de dados são:
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No verso desta declaração, mostramos-lhe como são processadas as informações fornecidas por si, desde a
realização da entrevista até aos resultados finais completamente anónimos. Fornecemos-lhe ainda detalhes sobre
os seus direitos.

O que acontece com as informações fornecidas?
1. Os entrevistadores da empresa Domp inserem as suas respostas no computador selecionando as
categorias de resposta apropriadas.
2. As informações fornecidas durante a entrevista são armazenadas juntamente com um código e sem nomes
e moradas, de forma a que não seja possível identificar a quem correspondem.
3. As moradas e os nomes são armazenados separadamente das informações fornecidas durante a entrevista
e guardados apenas até ao final do estudo. O estudo SHARE termina após a última recolha da informação e
o subsequente tratamento dos dados e verificações de qualidade necessárias para preparar uma base de
dados anónimos para fins de investigação.
4. Após a recolha das informações individuais, estas são organizadas sem nomes e moradas e os dados da
entrevista são analisados (por exemplo: quadro com os
Total
Homens Mulheres
resultados relativos à situação de trabalho).
Reformado(a)

58,5%

65,5%

53,1%

5. Resultados em publicações científicas são
apenas mostrados em grupos (por exemplo:
homens, mulheres). As informações sobre pessoas
individuais não são identificáveis.

Empregado (por conta
própria ou de outrem)

24,9%

26,7%

23,4%

Desempregado(a)

2,8%

3,2%

2,6%

Incapacidade permanente
para o trabalho

3,1%

3,1%

3,0%

6. No caso das entrevistas posteriores com as
mesmas pessoas, as moradas e os nomes são
sempre
armazenados
separadamente
da
informação fornecida nas entrevistas.

Dono(a) de casa

8,8%

0,3%

15,5%

Outro

1,9%

1,2%

2,4%

Total %

100%

100%

100%

Número de respondentes

67.278

29.387

37.891

Exemplo: Resultados relativos à situação perante o trabalho

Em qualquer caso, aplica-se o seguinte:
A sua participação neste estudo é totalmente voluntária. Isso aplica-se da mesma maneira a esta
entrevista e a todas as suas partes, bem como a entrevistas futuras no decorrer deste estudo. A não
participação não determinará qualquer desvantagem para si. Pode também desistir do consentimento em
qualquer momento da participação com efeito para o futuro.
Além disso, tem o direito de acesso, correção e exclusão dos seus dados pessoais, o direito de restrição ou
objeção do processamento referente à sua pessoa, bem como o direito de portabilidade de dados.
No caso de qualquer dúvida em relação à proteção de dados, por favor contacte o Encarregado de Proteção
de Dados do SHARE-ERIC, Sr. Heidi Schuster, através do número de telefone +49-(0)89-2108-1554 ou a
Prof.ª Alice Delerue Matos através do número de telefone (+351) 253604294. Para outras questões relativas
ao estudo, por favor contacte a empresa Domp, através do número de telefone 225091943.
Eventuais reclamações podem ser dirigidas à seguinte autoridade supervisora:
Comissão Nacional de Proteção de Dados, morada: Avenida D. Carlos I, 134-1.º, 1200-651
Lisboa, Telefone 213928400, email: geral@cnpd.pt.
ou
Data Protection Authority of Bavaria, morada: Postfach 606, 91511 Ansbach, Germany,
Telefone: +49-(0)981-53-1300, Fax: +49(0)981-53-98-1300, email: poststelle@lda.bayern.de.
Durante a entrevista, também serão colocadas questões que dizem respeito a pessoas que lhe são próximas.
Essas informações são recolhidas com base legal dos nossos interesses legítimos em articulação com os
objetivos do estudo descritos nesta declaração. Portanto, solicitamos que mostre estas informações às
pessoas que vivem consigo, para que elas sejam informadas sobre o processamento de dados e os seus
direitos.
Obrigada pela sua participação e confiança no nosso trabalho!

