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Ficha de Informação ao Participante 
 

i-DREAMS: Determinação e avaliação do envelope de segurança e estratégias de monitorização e 

condicionamento da interação motorista-veículo-ambiente em contextos complexos 

Safety tolerance zone calculation and interventions for driver-vehicle-environment interactions under challenging 
conditions 

 
A Barraqueiro Transportes, S.A. convida-o a participar nos ensaios de campo incluídos no estudo de investigação 
científica coordenado pelo Prof. Doutor Tom Brijs, da Universidade de Hasselt, Bélgica, o qual conta com a Barraqueiro 
Transportes, S.A. como membro do consórcio responsável pelos ensaios a realizar em Portugal. 
O ensaio, do qual poderá fazer parte, está a ser desenvolvido no âmbito do projeto europeu de investigação intitulado 
‘Safety tolerance zone calculation and interventions for driver-vehicle-environment interactions under challenging 
conditions’, coordenado pelo Transportation Research Institute (IMOB) da Unversidade de Hasselt e financiado pela 
Comissão Europeia ao abrigo do Programa para a investigação e inovação Horizonte 2020. 
A participação neste estudo é inteiramente voluntária. Por favor leia cuidadosamente as informações abaixo e solicite 
o esclarecimento de quaisquer duvidas suscitadas ou esclarecimentos adicionais antes de decidir acerca da sua 
participação. 

 
Objetivo do estudo 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para a melhor compreensão das limitações, interação e variedade de 
fatores que influenciam e condicionam a performance individual durante a condução e desenvolver e aplicar soluções 
que permitam assistir o condutor a ultrapassar as limitações e desafios a que este se encontra sujeito. 
Para tal, o projeto i-DREAMS contempla o desenvolvimento e o teste de um conjunto de instrumentos e sistemas 
embarcados (sensores para monitorização do veículo, do estado do condutor e da envolvente) que visam permitir a 
avaliação em tempo real do estado e desempenho do condutor, assim como definir e ensaiar intervenções e estratégia 
de assistência à condução sempre que sejam identificadas situações que excedam os limites da zona de condução em 
segurança. 
O projeto pretende desta forma contribuir para a sociedade como um todo, desenvolvendo ferramentas que reduzam 
o número de situações de perigo e mitiguem as consequências de incidentes rodoviários e o número de vítimas de 
acidentes rodoviários. 
 
 
 
 



Procedimento 
Caso decida participar voluntariamente neste estudo, será solicitada a sua participação nos teste em estrada por um 
período de aproximadamente quatro (4) semanas. Durante este período, a sua participação contempla: 

• Preenchimento de questionários acerca do historial sociodemográfico, atitudes e comportamentos no 
domínio da segurança, de caracterização básica do perfil psicológico e estado de fadiga/alerta. 

• Realização das tarefas de condução em contexto profissional, do mesmo modo como conduziria normalmente, 
usando o seguinte equipamento: 
 Um volante forrado com uma capa (CardioWheel), capaz de monitorizar e interpretar o batimento 

cardíaco e suas variações, a posição das mãos no volante e estimar o nível de stress, fadiga e distração 
durante a tarefa de condução. 

 Uma câmara (Mobileye), apontada no sentido da marcha, instalada no pára-brisas irá capturar 
informações e dados relativos ao ambiente de condução, incluindo a posição na faixa de rodagem, 
distância para o veículo precedente ou a presença de utilizadores vulneráveis, tais como peões ou ciclistas. 

 Uma câmara secundária, apontada no sentido da marcha e instalada junto ao para-brisas, que registará 
pequenos vídeos, com duração estimada de quinze (15) segundos, nos casos em que o sistema identifique 
um incidente ou a aproximação ou o exceder dos limites que definem a zona de condução em segurança. 

 Uma unidade de processamento central responsável pela sincronização e agregação dos dados 
capturados, bem como o seu processamento local e envio para os servidores onde a informação do ensaio 
de campo é armazenada. Para além da centralização e processamento da informação, a unidade central 
de processamento contempla também sensores inerciais e capacidade de georreferenciação. 

 Um dispositivo que permite estabelecer a comunicação entre a interface OBD-II ou FMS do veículo e a 
unidade de processamento central. Este permite ao sistema recolher informação de diagnóstico e 
desempenho do veículo, bem como o estado de sistemas chave (velocidade, velocidade do motor, 
acelerador, travão, utilização de ADAS). Nos casos em que a interface se encontra disponível, informação 
relativa aos tempos de trabalho e descanso será registada. 

 Um pequeno monitor que servirá de interface entre o sistema i-DREAMS e o condutor. 
 Adicionalmente, durante a experiência, será exposto a um conjunto de intervenções e estratégias de 

assistências destinadas à melhoria da performance e estilo de condução. 
 

Potenciais Riscos e Incómodos 
Não estão previstos riscos decorrentes da participação no estudo presente. Contudo, os participantes poderão 
experienciar níveis mínimos de desconforto, resultante de dificuldades na familiarização com alguns equipamentos e 
tecnologias, ou inconvenientes decorrentes de falhas nos equipamentos ou outros detalhes práticos secundários. 
Paralelamente, a instalação do pacote de tecnologias e equipamentos que constituem o sistema i-DREAMS será 
realizada por instaladores certificados e não acarreta riscos para o veículo, onde esta será instalado, nem influenciará 
o normal funcionamento dos sistemas originais. 
Em caso de potenciais riscos ou danos, o participante deverá entrar em contacto com o coordenador do estudo em 
Portugal, disponibilizados na secção Contacto da Equipa de Investigação do presente documento. 
Tendo em consideração o princípio de funcionamento do sistema i-DREAMS e a metodologia preconizada para os 
ensaios em estrada, o sistema poderá registar violações do Código da Estrada, tais como o excesso de velocidade ou 
a ultrapassagem em zonas onde a manobra é proibida. Contudo, tal informação será apenas utilizada para os fins 
previstos no estudo e não pode ser comunicada a terceiros, incluindo o empregador, exceto se tal for obrigatório nos 
termos da legislação que regulamenta a gestão de dados pessoais. 

 
 
 
 



Benefícios para o participante e para a sociedade 
Os participantes envolvidos no projeto beneficiam diretamente da sua participação no estudo, fruto da monitorização 
e avaliação do seu estilo de condução e performance, bem como dos programas e estratégias de intervenção e treino 
customizados, desenvolvidos de forma automática e individualizada com vista ao aperfeiçoamento do estilo da 
condução, em particular no domínio da segurança. 
Com o auxílio da equipa de investigação local e internacional será possível interpretar e melhorar a performance e 
estilo de condução individual, no domínio da segurança rodoviária resultante da interação complexa entre condutor-
veículo-ambiente, em envolventes desafiantes e no contexto da massificação de níveis crescentes de assistência à 
condução e automação. 

 
Confidencialidade, privacidade e proteção de dados pessoais 
No decorrer dos ensaios e no âmbito do projeto não serão recolhidas ou processadas informações sensíveis, nos 
termos do Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados, à exceção da etnicidade. Esta última é importante pois 
o programa de investigação europeu no qual o presente estudo se insere tem como objetivo a realização de estudos 
comportamentais e de perceção comparativos entre as diferentes regiões da União Europeia e operadores 
(motoristas) de grupos culturais e étnicos diversos, com vista à compreensão da dimensão cultural na perceção de 
perigo, compreensão e respeito pelas regras de trânsito e atitudes no contexto da mobilidade. 
Toda e qualquer informação recolhida no âmbito deste estudo que permita a identificação do participante é 
classificada como dado pessoal e permanecerá confidencial, podendo apenas ser partilhada mediante autorização 
expressa do participante ou nos casos em que tal seja legalmente exigido. Os investigadores assegurarão a proteção 
de todos os dados pessoais, nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados e pala legislação europeia e 
nacional aplicável. 
A confidencialidade é assegurada através da atribuição de um código a cada participante, que permitirá a 
pseudonimização dos dados processados pelos diversos parceiros do consórcio. A correspondência entre a identidade 
do participante e os dados pseudonimizados apenas pode ser estabelecida pelo coordenador local dos ensaios de 
campo e nos termos da legislação aplicável. Decorrido o período de investigação, após a conclusão do estudo os dados 
necessários à correspondência entre dados e participantes serão irreversivelmente eliminados, anonimizando os 
dados, em concordância com o Artigo 21.º da Lei 58/2019, que rege a Proteção de Dados em Portugal. 
Propósito da recolha de dados: os dispositivos integrantes dos sistemas i-DREAMS (CardioWheel, Mobileye, Câmara 
secundária, dispositivo de comunicação com a interface OBD-II/FMS, unidade de processamento central) serão usados 
para registar e monitorizar o par veículo-condutor durante as suas viagens. O sistema CardioWheel monitoriza a 
posição e movimento das mãos no volantes e o sinal do batimento cardíaco, determinando o seu ritmo e variabilidade. 
Por seu turno, o sistema Mobileye monitorizará, sem gravar, dados acerca do veículo e a sua relação ao contexto 
envolvente. A interface OBD-II/FMS permitirá recolher parâmetros chave da operação da viatura em tempo real e a 
unidade central de processamento será responsável pelo registo das forças inerciais e acelerações. A 
georreferenciação das viagens, por forma a mapear as mesmas e a associar eventos relevantes a contextos ou 
localizações específicas (e.g. pontos negros de elevado risco e sinistralidade), assim como a comunicação dos dados 
(pseudonimizados) recolhidos entre o veículo e os servidores ficarão também a cargo da unidade central de 
processamento. A câmara secundária terá como função gravar informação contextual complementar aos dados 
registados pelos sensores nos casos em que a “inteligência” do sistema i-DREAMS identifique um aumento significativo 
do risco associado à condução. 
Informação passível de identificar os participantes estará circunscrita aos coordenadores dos ensaios locais e tem 
como principal propósito identificar corretamente os dados de determinado participante nos casos em que este exerça 
os seus direitos de acesso, alteração ou eliminação de dados. A restante informação, que será partilhada entre os 
diversos parceiros do consórcio para fins de tratamento e análise será pseudonimizada. Apenas esta informação 
poderá ser usada para fins de investigação e publicação, de caráter científico, educativo e formativo, durante e após 
a conclusão do projeto. Deste modo, é assegurado que nenhuma publicação ou conteúdo formativo identificará 
objetivamente os participantes aos quais os dados reportam. 



No seguimento das políticas de dados aberto da União Europeia, após a conclusão do projeto e a aplicação de um 
procedimento de anonimização irreversível, uma fração ou subconjunto dos dados poderão ser tornados públicos. No 
entanto, o participante tem o direito de requerer que os seus dados não sejam utilizados em qualquer momento após 
o projeto ou após a conclusão do mesmo. Além do mais, todos os participantes têm o direito de aceder aos seus dados 
pessoais, obter uma cópia digital dos mesmos, modifica-los ou requerer a sua eliminação definitiva e irreversível. Caso 
o participante pretenda fazer valer os seus direitos, anteriormente elencado, deverá contactar o coordenador dos 
ensaios locais ou o coordenador projeto.  
Os dados recolhidos e pseudonimizados poderão ser armazenados e conservados por um período máximo de 5 anos. 
O seu armazenamento terá lugar num servidor local e em servidores cloud, alojados em localização segura e de acesso 
restrito, nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados em vigor no Espaço Económico Europeu. A 
pseudonimização dos dados garante a privacidade dos participantes nos casos em que os dados recolhidos nos ensaios 
de campo sejam transferidos para outros parceiros do consórcio para processamento, os quais ficam obrigados ao 
cumprimento dos requisitos legais de proteção de dados do país do titular dos dados. Os procedimentos detalhados 
que governam a gestão, tratamento e proteção dos dados estão contemplados no Plano de Gestão dos Dados, 
aprovado pelo coordenador do projeto europeu. 
Os Encarregados de Proteção de Dados da Barraqueiro Transportes, S.A e do coordenador do projeto i-DREAMS 
fiscalizarão o estudo por forma a garantir as melhores práticas éticas e o integral respeito pelo Regulamento Geral de 
Proteção de Dados e demais legislações nacionais e europeias aplicável. 
  
Participação, Incentivos e Abandono 
Os participantes podem escolher livremente não participar no presente estudo. Não obstante, no caso de escolherem 
participar no estudo, podem, em qualquer momento, sem consequências ou justificação decidir cessar a sua 
participação no estudo. Além do mais, os participantes poderão recusar responder a quaisquer perguntas dos 
questionários, com as quais não se sintam confortáveis. 
Não está previsto qualquer esquema de incentive à participação. Contudo, a recompensa, por parte do empregador e 
por iniciativa exclusiva deste, de desempenhos de excelência não fica de modo algum vedada. 
 

Contacto da Equipa de Investigação 
Em caso dúvidas, esclarecimentos e resolução de problemas relacionados com este projeto, por favor contacte: 
Eng. Rodrigo Taveira, Barraqueiro Transportes, S.A. 
Telefone: (+351) 217 511 651, Mobile: (+351) 932 411 785 
Email: rodrigo.taveira@rodest.pt 
Alternativamente, poderá contactar o departamento de Recursos Humanos, através do e-mail rodest@rodest.pt, com 
a referência ao projeto [i-DREAMS] no título do e-mail. 
 
Caso esteja interessado em acompanhar o desenvolvimento do estudo no qual participa, incluindo a publicação de 
resultados e conclusões, deve consular a página de internet do projeto https://idreamsproject.eu e, presencialmente, 
subscrever a newsletter do projeto ou contactar a equipa de investigação responsável pela coordenação do estudo 
em Portugal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eu li e compreendi os procedimentos descritos nesta Ficha de Informação ao Participante acerca da minha participação 
no estudo “Safety tolerance zone calculation and interventions for driver-vehicle-environment interactions under 
challenging conditions”. As minhas dúvidas foram integralmente esclarecidas pela equipa de investigação e foi-me 
fornecida uma cópia do presente documento. 
 

(Nome do Participante Impresso)   ID-PT-XXXXX 

 
 
_____________________________    ________________________ 

Assinatura do Participante    Data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parecer da Comissão de Ética n.º:      Data da Aprovação: 



Informação aos participais nos ensaios de campo realizados em estrada (i-DREAMS fases 3 e 4) 

  

 

 
This project has received funding from the European 

Union's Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 814761. 

 
Este projeto recebeu financiamento da União 

Europeia, através do programa de investigação e 
inovação Horizonte 2020 da União Europeia, com a 

grant agreement N°. 814761 
 

 

Ficha de Informação ao Participante 
 

i-DREAMS: Determinação e avaliação do envelope de segurança e estratégias de monitorização e 

condicionamento da interação motorista-veículo-ambiente em contextos complexos 

Safety tolerance zone calculation and interventions for driver-vehicle-environment interactions under challenging 
conditions 

 
A Barraqueiro Transportes, S.A. convida-o a participar nos ensaios de campo incluídos no estudo de investigação 
científica coordenado pelo Prof. Doutor Tom Brijs, da Universidade de Hasselt, Bélgica, o qual conta com a Barraqueiro 
Transportes, S.A. como membro do consórcio responsável pelos ensaios a realizar em Portugal. 
O ensaio, do qual poderá fazer parte, está a ser desenvolvido no âmbito do projeto europeu de investigação intitulado 
‘Safety tolerance zone calculation and interventions for driver-vehicle-environment interactions under challenging 
conditions’, coordenado pelo Transportation Research Institute (IMOB) da Unversidade de Hasselt e financiado pela 
Comissão Europeia ao abrigo do Programa para a investigação e inovação Horizonte 2020. 
A participação neste estudo é inteiramente voluntária. Por favor leia cuidadosamente as informações abaixo e solicite 
o esclarecimento de quaisquer duvidas suscitadas ou esclarecimentos adicionais antes de decidir acerca da sua 
participação. 

 
Objetivo do estudo 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para a melhor compreensão das limitações, interação e variedade de 
fatores que influenciam e condicionam a performance individual durante a condução e desenvolver e aplicar soluções 
que permitam assistir o condutor a ultrapassar as limitações e desafios a que este se encontra sujeito. 
Para tal, o projeto i-DREAMS contempla o desenvolvimento e o teste de um conjunto de instrumentos e sistemas 
embarcados (sensores para monitorização do veículo, do estado do condutor e da envolvente) que visam permitir a 
avaliação em tempo real do estado e desempenho do condutor, assim como definir e ensaiar intervenções e 
estratégias de assistência à condução sempre que sejam identificadas situações que excedam os limites da zona de 
condução em segurança. 
O projeto pretende desta forma contribuir para a sociedade como um todo, desenvolvendo ferramentas que reduzam 
o número de situações de perigo e mitiguem as consequências de incidentes rodoviários e o número de vítimas de 
acidentes rodoviários. 
 
 
 
 



Procedimento 
Caso decida participar voluntariamente neste estudo, será solicitada a sua participação nos teste em estrada por um 
período de aproximadamente doze (12) semanas. Durante este período, a sua participação contempla: 

• Preenchimento de questionários acerca do historial sociodemográfico, atitudes e comportamentos no 
domínio da segurança, da caracterização básica do perfil psicológico e estado de fadiga/alerta. 

• Realização das tarefas de condução em contexto profissional, do mesmo modo como conduziria normalmente, 
usando o seguinte equipamento: 
 Um volante forrado com uma capa (CardioWheel), capaz de monitorizar e interpretar o batimento 

cardíaco e suas variações, a posição das mãos no volante e estimar o nível de stress, fadiga e distração 
durante a tarefa de condução. 

 Uma câmara (Mobileye), apontada no sentido da marcha, instalada no pára-brisas irá capturar 
informações e dados relativos ao ambiente de condução, incluindo a posição na faixa de rodagem, 
distância para o veículo precedente ou a presença de utilizadores vulneráveis, tais como peões ou ciclistas. 

 Uma câmara secundária, apontada no sentido da marcha e instalado junto ao para-brisas, que registará 
pequenos vídeos, com duração estimada de quinze (15) segundos, nos casos em que o sistema identifique 
um incidente ou a aproximação ou o exceder dos limites que definem a zona de condução em segurança. 

 Uma unidade de processamento central responsável pela sincronização e agregação dos dados 
capturados, bem como o seu processamento local e envio para os servidores onde a informação do ensaio 
de campo é armazenada. Para além da centralização e processamento da informação, a unidade central 
de processamento contempla também sensores inerciais e capacidade de georreferenciação. 

 Um dispositivo que permite estabelecer comunicação entre a interface OBD-II ou FMS do veículo e a 
unidade de processamento central. Este permite ao sistema recolher informação de diagnóstico e 
desempenho do veículo, bem como o estado de sistemas chave (velocidade, velocidade do motor, 
acelerador, travão, utilização de ADAS). Nos casos em que a interface se encontra disponível, informação 
relativa aos tempos de trabalho e descanso será registada. 

 Um pequeno monitor que servirá de interface entre o sistema i-DREAMS e o condutor. 
 Adicionalmente, durante a experiência, será exposto a um conjunto de intervenções e estratégias de 

assistências destinadas à melhoria da performance e estilo de condução. 
 

Potenciais Riscos e Incómodos 
Não estão previstos riscos decorrentes da participação no estudo presente. Contudo, os participantes poderão 
experienciar níveis mínimos de desconforto, resultante de dificuldades na familiarização com alguns equipamentos e 
tecnologias, ou inconvenientes decorrentes de falhas nos equipamentos ou outros detalhes práticos secundários. 
Paralelamente, a instalação do pacote de tecnologias e equipamentos que constituem o sistema i-DREAMS será 
realizada por instaladores certificados e não acarreta riscos para o veículo, onde esta será instalado, nem influenciará 
o normal funcionamento dos sistemas originais. 
Em caso de potenciais riscos ou danos, o participante deverá entrar em contacto com o coordenador do estudo em 
Portugal, disponibilizados na secção Contacto da Equipa de Investigação do presente documento. 
Tendo em consideração o princípio de funcionamento do sistema i-DREAMS e a metodologia preconizada para os 
ensaios em estrada, o sistema poderá registar violações ao Código da Estrada, tais como o excesso de velocidade ou a 
ultrapassagem em zonas onde a manobra é proibida. Contudo, tal informação será apenas utilizada para os fins 
previstos no estudo e não pode ser comunicada a terceiros, incluindo o empregador, exceto se tal for obrigatório nos 
termos da legislação que regulamenta a gestão de dados pessoais. 

 
Benefícios para o participante e para a sociedade 
Os participantes envolvidos no projeto beneficiam diretamente da sua participação no estudo, fruto da monitorização 
e avaliação do seu estilo de condução e performance, bem como dos programas e estratégias de intervenção e treino 



customizados, desenvolvidos de forma automática e individualizada com vista ao aperfeiçoamento do estilo da 
condução, em particular no domínio da segurança. 
Com o auxílio da equipa de investigação local e internacional será possível interpretar e melhorar a performance e 
estilo de condução individual, no domínio da segurança rodoviária resultante da interação complexa entre condutor-
veículo-ambiente, em envolventes desafiantes e no contexto da massificação de níveis crescentes de assistência à 
condução e automação. 

 
Confidencialidade, privacidade e proteção de dados pessoais 
No decorrer dos ensaios e no âmbito do projeto não serão recolhidas ou processadas informações sensíveis, nos 
termos do Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados, à exceção da etnicidade. Esta última é importante pois 
o programa de investigação europeu no qual o presente estudo se insere tem como objetivo a realização de estudos 
comportamentais e de perceção comparativos entre as diferentes regiões da União Europeia e operadores 
(motoristas) de grupos culturais e étnicos diversos, com vista à compreensão da dimensão cultural na perceção de 
perigo, compreensão e respeito pelas regras de trânsito e atitudes no contexto da mobilidade. 
Toda e qualquer informação recolhida no âmbito deste estudo que permita a identificação do participante é 
classificada com dado pessoal e permanecerá confidencial, podendo apenas ser partilhada mediante autorização 
expressa do participante ou nos casos em que tal seja legalmente exigido. Os investigadores assegurarão a proteção 
de todos os dados pessoais, nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados e pala legislação europeia e 
nacional aplicável. 
A confidencialidade é assegurada através da atribuição de um código a cada participante, que permitirá a 
pseudonimização dos dados processados pelos diversos parceiros do consórcio. A correspondência entre a identidade 
do participante e os dados pseudonimizados apenas pode ser estabelecida pelo coordenador local dos ensaios de 
campo e nos termos da legislação aplicável. Decorrido o período de investigação, após a conclusão do estudo os dados 
necessários à correspondência entre dados e participantes serão irreversivelmente eliminados, anonimizando os 
dados, em concordância com o Artigo 21.º da Lei 58/2019, que rege a Proteção de Dados em Portugal. 
Propósito da recolha de dados: os dispositivos integrantes do sistema i-DREAMS (CardioWheel, Mobileye, Câmara 
secundária, dispositivo de comunicação com a interface OBD-II/FMS, unidade de processamento central) serão usados 
para registar e monitorizar o par veículo-condutor durante as suas viagens. O sistema CardioWheel monitoriza a 
posição e movimento das mãos no volantes e o sinal do batimento cardíaco, determinando o seu ritmo e variabilidade. 
Por seu turno, o sistema Mobileye monitorizará, sem gravar, dados acerca do veículo e a sua relação ao contexto 
envolvente. A interface OBD-II/FMS permitirá recolher parâmetros chave da operação da viatura em tempo real e a 
unidade central de processamento será responsável pelo registo das forças inerciais e acelerações. A 
georreferenciação das viagens, por forma a mapear as mesmas e a associar eventos relevantes a contextos ou 
localizações específicas (e.g. pontos negros de elevado risco e sinistralidade), assim como a comunicação dos dados 
(pseudonimizados) recolhidos entre o veículo e os servidores ficarão também a cargo da unidade central de 
processamento. A câmara secundária terá como função gravar informação contextual complementar aos dados 
registados pelos sensores nos casos em que a “inteligência” do sistema i-DREAMS identifique um aumento significativo 
do risco associado à condução. 
Informação passível de identificar os participantes estará circunscrita aos coordenadores dos ensaios locais e tem 
como principal propósito identificar corretamente os dados de determinado participante nos casos em que este exerça 
os seus direitos de acesso, alteração ou eliminação de dados. A restante informação, que será partilhada entre os 
diversos parceiros do consórcio para fins de tratamento e análise será pseudonimizada. Apenas esta informação 
poderá ser usada para fins de investigação e publicação, de caráter científico, educativo e formativo, durante e após 
a conclusão do projeto. Deste modo, é assegurado que nenhuma publicação ou conteúdo formativo identificará 
objetivamente os participantes aos quais os dados reportam. 
No seguimento das políticas de dados aberto da União Europeia, após a conclusão do projeto e a aplicação de um 
procedimento de anonimização irreversível, uma fração ou subconjunto dos dados poderão ser tornados públicos. No 
entanto, o participante tem o direito de requerer que os seus dados não sejam utilizados em qualquer momento após 
o projeto ou após a conclusão do mesmo. Além do mais, todos os participantes têm o direito de aceder aos seus dados 



pessoais, obter uma cópia digital dos mesmos, modifica-los ou requerer a sua eliminação definitiva e irreversível. Caso 
o participante pretenda fazer valer os seus direitos, anteriormente elencado, deverá contactar o coordenador dos 
ensaios locais ou o coordenador projeto.  
Os dados recolhidos e pseudonimizados poderão ser armazenados e conservados por um período máximo de 5 anos. 
O seu armazenamento terá lugar num servidor local e em servidores cloud, alojados em localização segura e de acesso 
restrito, nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados em vigor no Espaço Económico Europeu. A 
pseudonimização dos dados garante a privacidade dos participantes nos casos em que os dados recolhidos nos ensaios 
de campo sejam transferidos para outros parceiros do consórcio para processamento, os quais ficam obrigados ao 
cumprimento dos requisitos legais de proteção de dados do país do titular dos dados. Os procedimentos detalhados 
que governam a gestão, tratamento e proteção dos dados estão contemplados no Plano de Gestão do Dados, 
aprovado pelo coordenador do projeto europeu. 
Os Encarregados de Proteção de Dados da Barraqueiro Transportes, S.A e do coordenador do projeto i-DREAMS 
fiscalizarão o estudo por forma a garantir as melhores práticas éticas e a integral respeito pelo Regulamento Geral de 
Proteção de Dados e demais legislações nacionais e europeias aplicável. 
  
Participação, Incentivos e Abandono 
Os participantes podem escolher livremente não participar no presente estudo. Não obstante, no caso de escolherem 
participar no estudo, podem, em qualquer momento, sem consequências ou justificação decidir cessar a sua 
participação no estudo. Além do mais, os participantes poderão recusar responder a quaisquer perguntas dos 
questionários, com as quais não se sintam confortáveis. 
Não está previsto qualquer esquema de incentivo à participação. Contudo, a recompensa, por parte do empregador e 
por iniciativa exclusiva deste, de desempenhos de excelência não fica de modo algum vedada. 
 

Contacto da Equipa de Investigação 
Em caso dúvidas, esclarecimentos e resolução de problemas relacionados com este projeto, por favor contacte: 
Eng. Rodrigo Taveira, Barraqueiro Transportes, S.A. 
Telefone: (+351) 217 511 651, Mobile: (+351) 932 411 785 
Email: rodrigo.taveira@rodest.pt 
Alternativamente, poderá contactar o departamento de Recursos Humanos, através do e-mail rodest@rodest.pt, com 
a referência ao projeto [i-DREAMS] no título do e-mail. 
 
Caso esteja interessado em acompanhar o desenvolvimento do estudo no qual participa, incluindo a publicação de 
resultados e conclusões, deve consular a página de internet do projeto https://idreamsproject.eu e, presencialmente, 
subscrever a newsletter do projeto ou contactar a equipa de investigação responsável pela coordenação do estudo 
em Portugal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eu li e compreendi os procedimentos descritos nesta Ficha de Informação ao Participante acerca da minha participação 
no estudo “Safety tolerance zone calculation and interventions for driver-vehicle-environment interactions under 
challenging conditions”. As minhas dúvidas foram integralmente esclarecidas pela equipa de investigação e foi-me 
fornecida uma cópia do presente documento. 
 

 

 

 

 

 

(Nome do Participante Impresso)   ID-PT-XXXXX 
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Parecer da Comissão de Ética n.º:      Data da Aprovação: 


