
 
  

Universidade de Lisboa 
Centro de Psicometria e Psicologia da 

Educação    

 
  

 

 

 

 

 
 

PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO:  
Paradigmas Diferencial e Sistémico em 

Avaliação Psicológica 
Investigadora: Dra. Maria João Afonso 

(e-mail: mjoao.afonso@fpce.ul.pt) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação da Investigação 
 

Acolhimento dos Participantes 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ano Lectivo 2004/2005 

 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

Alameda da Universidade, 1649-013 Lisboa 
(Tel. 217943600  Fax.217933408) 

 

 

Anexo 1.14 



 

 

Nesta investigação pretende-se estudar e 

comparar duas formas de definir e medir a 

capacidade de resolução de problemas, 

uma tradicional e outra muito recente. Cada 

uma delas é representada no estudo por um 

instrumento de avaliação que foi 

previamente traduzido e adaptado para 

utilização em Portugal.  

 

Este tipo de estudos exige que os novos 

instrumentos sejam ensaiados em amostras 

da população, para que se possa verificar a 

sua adequação e posteriormente melhorá-

los. Abre-se assim possibilidade à sua 

utilização pelos psicólogos em instituições 

de ensino, de saúde e outras, para melhor 

compreender as pessoas e poder ajudá-las 

contribuindo também para o auto-

conhecimento e a auto-ajuda.  

 

A sua inscrição como participante nesta 

investigação constitui, assim, um contributo 

de enorme valor para a investigação e a 

prática da psicologia em Portugal, ao 

viabilizar o estudo e aperfeiçoamento de 

duas técnicas de avaliação psicológica 

destinadas a adolescentes e adultos 

portugueses.  

 

Assegura-se a total confidencialidade 

relativamente a todos os dados recolhidos, 

que se destinam a ser tratados apenas no 

conjunto da amostra.  

 

  

 

Irá responder a duas técnicas de avaliação 

psicológica, cada uma com a duração 

aproximada de uma hora e trinta minutos. 

Caso sejam aplicadas numa única sessão, 

haverá um intervalo entre as duas. Durante 

as aplicações deverão ser evitadas 

interrupções que podem distrair o 

participante e atrasar o desenrolar dos 

trabalhos. Por essa razão, agradece-se a 

gentileza de manter o telemóvel desligado. 

 

Por não ser possível, no estado actual de 

desenvolvimento dos instrumentos, extrair 

qualquer informação individual dos 

resultados, estes não poderão ser 

fornecidos aos participantes neste estudo. 

Se estiver interessado, contudo, poderá 

solicitar que lhe seja enviada uma síntese 

das conclusões do estudo, quando este 

estiver terminado. 

 

Caso a avaliação tenha lugar no edifício da 

Faculdade de Psicologia, poderá utilizar a 

senha anexa no BAR (frente à portaria), no 

intervalo ou no final das aplicações. 
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